Boa tarde:

Respondendo aos questionamentos:

Ques onamento a)
"ITEM: 6 Copo descartável para água 200
ml transparente/translúcida, polies reno/polipropileno atóxico sem corante, de alta
qualidade, resistente, para uso de temperatura até 100º. C. Um símbolo de iden ﬁcação do
material para reciclagem conforme NBR 13230 norma técnica 14.865/2002 ABNT e de
alta qualidade.
ITEM: 7 Copo descartável para café 50 ml polies reno/polipropileno atóxico sem corante, pacote com
100 unidades. Um peso mínimo 75 gr, símbolo de iden ﬁcação material para reciclagem NBR
13230 Norma técnica 14865/2002 ABNT, resistente a temperatura para uso até 100º. C e de
alta qualidade.
Sera aceito qual po de copo polies reno/polipropileno? (lembrando que os materiais são
diferentes e valores também).
"
Resposta
Conforme o descri vo da Secretaria, permite a apresentação de uma das duas opções polies reno ou polipropileno, desde que cumpridas
as demais exigências para os respec vos itens, até porque os mesmos serão subme dos à avaliação de amostras.
Ques onamento b)
"Nos descri vos dos itens sacos para lixo (brancos e comum) é solicitado PESO e micras, o que não é citado na norma vigente, pois a norma
informa que os sacos para lixo são avaliados por sua capacidade nominal de suportar quilos, além disso, o peso citado corresponde a uma medida
muito acima do peso médio de um pacote de saco norma zado, o que caracteriza um custo mais alto, portanto solicitamos saber como será feita
avaliação da amostra destes itens, será usado um micrometro? O saco será pesado?
No caso de sacos brancos infectantes, apesar do descritivo solicitar produto correto (branco Infectante com
simbologia, conforme ABNT NBR 7500) não é solicitado que o licitante (no caso distribuidor ou fabricante) apresente
autorização de funcionamento ANVISA.
"
Resposta:
Se o saco é norma zado e atende aos valores em micras, é para ter o peso aproximado do descri vo, portanto as amostras serão avaliadas com
base no descri vo, sendo recusados sacos que não suportem o peso indicado. No ano passado usamos como critério o peso do pacote, sendo
avaliados também outros critérios como teste de resistência e homogeneidade da espessura dos sacos.
Com relação aos sacos infectantes será exigido o que consta no edital.
Ques onamento c)
Como proceder para preenchimento da proposta eletrônica?
Resposta:
A proposta eletrônica tem um arquivo com as instruções detalhadas junto com o Edital.
Esta proposta eletrônica é muito importante para dar agilidade ao nosso processo no dia da sessão pública.
Deverão apresentar o arquivo RET_PROPOSTA_000107.xml

Instruções para proposta eletrônica
Proposta Eletrônica
1) Descompactar os arquivos no seu computador (antes de preencher a proposta, POIS
SE NÃO DESCOMPACTAR NÃO SALVA)
2) Abrir o aplicativo Cotacao.exe
3) Carregar o arquivo PROPOSTA_000107
I - Na aba Itens (F5):
Preencher os valores da empresa para os itens que irá ofertar:

***** Itens de 1 a 48 - ampla concorrência
***** Item 49 - Excluisivo para ME/EPP
II - Na aba Dados Cadastrais do Fornecedor (F6)
Informar todos os dados da Empresa
III - Na aba Dados da Proposta(F7):
Informar os dados da proposta
4) Depois de preencher todos os itens que ofertará, Clicar em CONFIRMAR
5) Imprimir a proposta com os dados do Fornecedor, que deverá ser assinada e
carimbada e na qual devem ser anexadas as declarações do modelo de proposta.
6) Gravar o arquivo RET_PROPOSTA_000107 para apresentar na sessão (CD ou DVD ou
Pendrive).
Atenciosamente
Marilene Cruz
Pregoeira

