
 
QUESTIONAMENTO Nº 01 

 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 46/2022 
 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE para atendimento da Sede e dos Escritórios Regionais (ERs) da 
Companhia, divididos em 05 Lotes 
 
Informamos o cadastro de questionamentos por empresa interessada em participar 
do certame. As perguntas e respostas seguem abaixo:  
 
1 – LOTE 03 - ITEM 01 - BOBINA TÉRMICA. Pode ser apresentada a proposta, cor do 
papel branco com as mesmas especificações do edital? 

RESPOSTA: Não. O item 01/lote 03 deverá ser fornecido na cor amarela conforme 
exigido no edital. 

 

2 – LOTE 02 – ITEM 09 - BLOCO DE RECADOS. É para apresentar a proposta bloco 
(unidade) ou embalagem com 4 blocos?  

RESPOSTA: A unidade de medida (coluna "Unid." da tabela do edital) correta para o 
item 09/lote 02 é embalagem (EMB). 

Tal esclarecimento não impacta na formulação das propostas visto que mantém-se as 
quantidades do edital, sendo 350 embalagens contendo 4 blocos cada, tal como 
contido na descrição do item, abaixo reproduzido: 

 Bloco de Recados Autoadesivos removíveis - Com medidas de 38 mm 50 mm. 
Bloco com 100 folhas. Unidade: Embalagem com 4 blocos. (Sublinhamos) 

 
Curitiba, 06 de janeiro de 2023. 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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