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PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S) / RESPOSTA(S) 

 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: COPOS 
DESCARTÁVEIS E OUTROS, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 3 
 
“O fato é que o referido edital solicita nos lotes 04, 05, 06 e 07 as seguintes descrições:  
  
Lotes 04 e 05: “Papel higiênico, folha simples, neutro, 100% de fibras celulósicas, cor branca, hidrossolúvel, macio, 
absorvente, homogêneo, sem furos ou lacunas na extensão do rolo, isento de materiais estranhos como partículas 
lenhosas, metálicas e fragmentos de materiais plásticos, enrolado de maneira uniforme, com cortes laterais sem 
rebarbas, rolo com 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, variação aceitável de 2% nos valores nominais 
das dimensões (Portaria 153/2008 do INMETRO)”.  
  
Lotes 06 e 07: “Papel higiênico, folha simples, neutro, 100% de fibras celulósicas, cor branca, hidrossolúvel, macio, 
absorvente, homogêneo, sem furos ou lacunas na extensão do rolo, isento de materiais estranhos como partículas 
lenhosas, metálicas e fragmentos de materiais plásticos, enrolado de maneira uniforme, com cortes laterais sem 
rebarbas, rolo com 10 cm de largura x 60 metros de comprimento, variação aceitável de 2% nos valores nominais 
das dimensões (portaria 153/2008 do INMETRO)”. 
 
O nosso questionamento deve-se ao fato de que o instrumento convocatório está claro e suscinto ao exigir que os 
papeis higiênicos sejam “hidrossolúveis”, o que dizer: É um tipo de papel fino e absorvente, que se desmancha em 
contato com a água.  
  
Dentro deste parâmetro, entendemos que V.Sa. deva usar a prerrogativa disponibilizada no edital em seu item 13, 
sob o título: “DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA”, onde em seus subitens 13.5 e 13.6 
que dizem:  
  
13.5: “Para fins de verificação da adequabilidade do produto em face das exigências editalícias, deverão ser 
entregues pelo arrematante, amostra(s), de acordo com o especificado no Anexo IV.”  
  
13.6: “Poderão ser solicitados laudos de análise e/ou certificações, com o objetivo de verificar a propriedade, a 
qualidade do(s) produto(s), dentro dos parâmetros obrigatórios definidos em legislação pertinente.”  
  
Obs. O referido laudo deverá obedecer a legislação vigente uma vez que o mesmo é feito com base na NBR 
15.134/2.007 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), onde o referido laudo apura os seguintes 
quesitos:  
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Salientamos que somente este tipo de laudo só poderá ser emitido por Laboratórios credenciados no INMETRO, 
tais como: IPT (Instituto de Pesquisa de Tecnológicas), Instituto Adolfo Lutz, e etc...  
  
Ademais, entendemos que somente com a apresentação do referido laudo apresentado pelo licitante 
“arrematante” juntamente com a amostra que a administração poderá comprovar que os papeis higiênicos 
atenderão as exigências do edital.  
  
Assim, diante dos fatos acima citados, aguardamos resposta.” 
 
 
RESPOSTA 3:  
 
Conforme informado pelo órgão demandante, “o respectivo laudo será solicitado se for detectada a necessidade de 
comprovação de alguma das características constantes da especificação, seja a hidrossolubilidade ou outra 
característica. 
 
Os respectivos laudos, também, são passíveis de análise quando apresentados, a fim de verificar se as informações 
constantes atendem às exigências mencionadas.” 
 
 
 
 


