
CÂMARA MUN IC IPAL DE JACAREí - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

Pr aça dos Três Poderes. 74, Cen tro - JacareilSP - CEP _ 1232 1-901 . Fone (12) 3955 -2200
"\~" "çar" 5p !cII.br

COMUNICADO nO 01 - Pregão Presencia l nO 11/20 21

OBJETO: Forneci mento de papel higiênico interfol ha e pape l toalh a interfolha.

Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar

do certame em epígrafe, esclarecemos o que abaixo segue:

Questão:

"NATUREZA DO QUESTIONAMENTO: REVISÃO DE PROCESSO: REFERÊNTE
AS DESCRiÇÕES, DIMENSÕES DO MATERIAL.

Não podemos ser respnsáveis em saber se os PAPÉIS que vamos FORNECER
irão servir nos dispenseres . Voc ês precisam mencionar as DIMENSÕES 
medidas, destes papéis - dimensões." [sic]

Resposta :

Em atendimento ao questionado, os autos foram submetidos á análise do

Departamento de Compras e Manutenção desta Casa, que esclareceu que:

"Os dispenseres que utilizamos possuem abertura de 10cm para o papel higiênico e

20cm para o papel toalha. Ao realizar a pesquisa de mercado verificamos que

existem várias opções no mercado, porém com diferenças milimétricas de tamanho.

As medidas do papel higiênico que estamos utilizando no momento são 9,9cm de

largura, por 21cm de comprimento, e de papel toalha é de 21cm de largura por 21cm

de comprimento. As medidas ideais para atendimento das especificações são de

21cm de largura por 21cm de comprimento para papel toalha e 9,9cm de largura por

21cm de comprimento para papel higiênico, podendo variar em 01 milímetro, tanto

para maior quanto para menor em cada medida."

Sem mais, mantém-se inalterada a data e horário já designados para

recebimento dos envelopes e início da sessão pública, qual seja, dia 19/11/2021 , ás
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09h , na Sala de reuniões desta Casa Legislativa. O edital e seus anexos, bem como

este comunicado, permanecem disponiveis junto ao site www.jacarei.sp./eg.br.

Jacareí, 1 de novembro de 2021.
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