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colicitacao@tjma.jus.br

Fwd: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP

De : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>

sex, 12 de mar de 2021 15:19

Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Para : tetracleancpl@outlook.com
Prezados, segue manifestação do Setor Requisitante:
Respostas aos questionamentos:
1. Todas as vassouras tem especificações e tamanhos diferentes. Umas são de pelo
sintético, outra de piaçava e a última do tipo multiuso, portanto justifica-se a diferença de
preços;
2. Os rodos apresentam diferentes especificações. Há diferenças na espessura e no
tamanho dos itens, motivo pelo qual há variação de preço. Não há necessidade de revisão
dos preços;
3. Necessita que seja em pacotes de 50, pois os pacotes são enviados para setores
diferentes;
4. Da mesma maneira dos sacos de lixo, necessita que seja encaminhado nas medidas
solicitadas em edital, pois são encaminhados para setores diferentes, não sendo possível o
parcelamento se vierem com unidades de medida diferentes.
Att.
Alberto Bruno Cunha Duarte
Com relação aos questionamentos 01 e 02, temos a esclarecer que os licitantes devem
observar as especificações dos itens constantes no termo de Referência, Anexo VII do
Edital. Inclusive o subitem 1.4. do Edital traz:
1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações dos objetos descritas no SISTEMA e as
especificações técnicas constantes do ANEXO VII deste Edital, prevalecerão as do Edital.

Esclareço que as vezes não é possível cadastrar no Sistema Comprasnet o item com 100% da
sua especificação técnica.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
De: "TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS" <tetracleancpl@outlook.com>
Para: "Divisao de Administracao de Material TJ" <divmaterial@tjma.jus.br>, "Coordenadoria
de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: "Alberto Bruno Cunha Duarte" <abduarte@tjma.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 12 de março de 2021 12:00:53
Assunto: RE: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
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Obrigado prezados pelo retorno, tentaremos alinhar nossos valores, porém deixamos registrado que
há um erro entre a relação de itens disponibilizada no portal e a relação de itens que consta dentro do
Edital.
A .:
TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379
De: Divisao de Administracao de Material TJ <divmaterial@tjma.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 12 de março de 2021 11:12
Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>; tetracleancpl@outlook.com
<tetracleancpl@outlook.com>
Cc: Alberto Bruno Cunha Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP

Respostas aos questionamentos:
1. Todas as vassouras tem especificações e tamanhos diferentes. Umas são de pelo
sintético, outra de piaçava e a última do tipo multiuso, portanto justifica-se a diferença de
preços;
2. Os rodos apresentam diferentes especificações. Há diferenças na espessura e no
tamanho dos itens, motivo pelo qual há variação de preço. Não há necessidade de revisão
dos preços;
3. Necessita que seja em pacotes de 50, pois os pacotes são enviados para setores
diferentes;
4. Da mesma maneira dos sacos de lixo, necessita que seja encaminhado nas medidas
solicitadas em edital, pois são encaminhados para setores diferentes, não sendo possível o
parcelamento se vierem com unidades de medida diferentes.
Att.
Alberto Bruno Cunha Duarte

De: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "Divisao de Administracao de Material TJ" <divmaterial@tjma.jus.br>
Cc: "Alberto Bruno Cunha Duarte" <abduarte@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 16:05:01
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa TETRACLEAN COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, relativo ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo
Processo 39.487/2020 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para ciência e
manifestação quanto aos questionamentos 03 e 04, por tratar de questões técnicas do termo
de referência.
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Na oportunidade, informo que o Certame está marcado para o próximo dia 12 de março,
razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
De: "TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS" <tetracleancpl@outlook.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: "licitacao 01" <licitacao.01@grupotransporter.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 13:14:02
Assunto: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Coordenadoria de Licitações e Contratos
Tribunal de Jus ça do Estado do Maranhão – TJMA
Pregão Eletrônico 11/2021 – SRP

Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), a empresa TETRACLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
interessada no certame em referência, vem solicitar, tempes vamente, o esclarecimento conforme a
seguir:
1. Em relação aos Itens 30, 31, 32, 33 (VASSOURA) Descrição Detalhada: Vassoura,

material cerdas: pêlo sinté co, material cepa: madeira, comprimento cepa: 40 cm,
caracterís cas adicionais: cabo de aproximadamente 1,20 cm, largura cepa: 5 cm. Nota-se que,
a referência do produto é a mesma porém há uma variação de preços (em alguns casos quase o
dobro), então ﬁcamos na dúvida de qual valor tomar como base para elaboração da proposta de
preço.
2. Nos itens 28 e 29 (RODO), Descrição Detalhada: Rodo, material cabo: alumínio, material
suporte: alumínio, comprimento suporte: 70 cm, quan dade borrachas: 2 un, caracterís cas
adicionais: cabo com rosca. Os dois possuem a mesma descrição, porém com uma variação de
valores muito grande, desta forma qual seria o valor para tomar com base para elaboração da
proposta de preço?
3. No Item 37 (SACOS) Descrição Detalhada: Saco plás co lixo, capacidade: 200 l, cor: preta, largura:
90 cm, altura: 120 cm, caracterís cas adicionais: peça única. Nossa dúvida é em relação a entrega. Na
Unidade de Fornecimento é solicitado sacos de 50 Unidades, seria possível efetuar a entrega do mesmo
produto em pacotes com 100 unidades respeitando o quan ta vo ﬁnal?
4. No Item 56 (TOALHA DE PAPEL), é solicitado na unidade de Fornecimento pacotes de 250
unidades, caso sejamos consagradas vencedoras deste certame poderíamos efetuar a entrega de
pacotes com 1.000 unidades ( 4 de 250), respeitando o quan ta vo ﬁnal?

Desta forma aguardamos com brevidade as informações acima solicitada, nas forma da lei.
TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379
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-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Alemanha
CEP: 65.036-710 - São Luís/MA
Fones: (98) 3223-7214/ 3223-7204/ 3223-7202
Email: divmaterial@tjma.jus.br

De : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>

sex, 12 de mar de 2021 14:58

Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP

De: "TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS" <tetracleancpl@outlook.com>
Para: "Divisao de Administracao de Material TJ" <divmaterial@tjma.jus.br>, "Coordenadoria
de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: "Alberto Bruno Cunha Duarte" <abduarte@tjma.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 12 de março de 2021 12:00:53
Assunto: RE: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Obrigado prezados pelo retorno, tentaremos alinhar nossos valores, porém deixamos registrado que
há um erro entre a relação de itens disponibilizada no portal e a relação de itens que consta dentro do
Edital.
A .:
TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379
De: Divisao de Administracao de Material TJ <divmaterial@tjma.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 12 de março de 2021 11:12
Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>; tetracleancpl@outlook.com
<tetracleancpl@outlook.com>
Cc: Alberto Bruno Cunha Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP

Respostas aos questionamentos:
1. Todas as vassouras tem especificações e tamanhos diferentes. Umas são de pelo
sintético, outra de piaçava e a última do tipo multiuso, portanto justifica-se a diferença de
preços;
2. Os rodos apresentam diferentes especificações. Há diferenças na espessura e no
tamanho dos itens, motivo pelo qual há variação de preço. Não há necessidade de revisão
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dos preços;
3. Necessita que seja em pacotes de 50, pois os pacotes são enviados para setores
diferentes;
4. Da mesma maneira dos sacos de lixo, necessita que seja encaminhado nas medidas
solicitadas em edital, pois são encaminhados para setores diferentes, não sendo possível o
parcelamento se vierem com unidades de medida diferentes.
Att.
Alberto Bruno Cunha Duarte

De: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "Divisao de Administracao de Material TJ" <divmaterial@tjma.jus.br>
Cc: "Alberto Bruno Cunha Duarte" <abduarte@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 16:05:01
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa TETRACLEAN COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, relativo ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo
Processo 39.487/2020 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para ciência e
manifestação quanto aos questionamentos 03 e 04, por tratar de questões técnicas do termo
de referência.
Na oportunidade, informo que o Certame está marcado para o próximo dia 12 de março,
razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
De: "TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS" <tetracleancpl@outlook.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: "licitacao 01" <licitacao.01@grupotransporter.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 13:14:02
Assunto: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Coordenadoria de Licitações e Contratos
Tribunal de Jus ça do Estado do Maranhão – TJMA
Pregão Eletrônico 11/2021 – SRP

Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), a empresa TETRACLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
interessada no certame em referência, vem solicitar, tempes vamente, o esclarecimento conforme a
seguir:
1. Em relação aos Itens 30, 31, 32, 33 (VASSOURA) Descrição Detalhada: Vassoura,

material cerdas: pêlo sinté co, material cepa: madeira, comprimento cepa: 40 cm,
caracterís cas adicionais: cabo de aproximadamente 1,20 cm, largura cepa: 5 cm. Nota-se que,

https://mail.tjma.jus.br/h/printmessage?id=C:42407&tz=America/Araguaina

5/13

12/03/2021

Zimbra

a referência do produto é a mesma porém há uma variação de preços (em alguns casos quase o
dobro), então ﬁcamos na dúvida de qual valor tomar como base para elaboração da proposta de
preço.
2. Nos itens 28 e 29 (RODO), Descrição Detalhada: Rodo, material cabo: alumínio, material
suporte: alumínio, comprimento suporte: 70 cm, quan dade borrachas: 2 un, caracterís cas
adicionais: cabo com rosca. Os dois possuem a mesma descrição, porém com uma variação de
valores muito grande, desta forma qual seria o valor para tomar com base para elaboração da
proposta de preço?
3. No Item 37 (SACOS) Descrição Detalhada: Saco plás co lixo, capacidade: 200 l, cor: preta, largura:
90 cm, altura: 120 cm, caracterís cas adicionais: peça única. Nossa dúvida é em relação a entrega. Na
Unidade de Fornecimento é solicitado sacos de 50 Unidades, seria possível efetuar a entrega do mesmo
produto em pacotes com 100 unidades respeitando o quan ta vo ﬁnal?
4. No Item 56 (TOALHA DE PAPEL), é solicitado na unidade de Fornecimento pacotes de 250
unidades, caso sejamos consagradas vencedoras deste certame poderíamos efetuar a entrega de
pacotes com 1.000 unidades ( 4 de 250), respeitando o quan ta vo ﬁnal?

Desta forma aguardamos com brevidade as informações acima solicitada, nas forma da lei.
TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379

-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Alemanha
CEP: 65.036-710 - São Luís/MA
Fones: (98) 3223-7214/ 3223-7204/ 3223-7202
Email: divmaterial@tjma.jus.br

De : TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS
<tetracleancpl@outlook.com>

sex, 12 de mar de 2021 12:00

Assunto : RE: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Para : Divisao de Administracao de Material TJ
<divmaterial@tjma.jus.br>, Coordenadoria de Licitação
e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc : Alberto Bruno Cunha Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Obrigado prezados pelo retorno, tentaremos alinhar nossos valores, porém deixamos registrado que
há um erro entre a relação de itens disponibilizada no portal e a relação de itens que consta dentro do
Edital.
A .:
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TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379
De: Divisao de Administracao de Material TJ <divmaterial@tjma.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 12 de março de 2021 11:12
Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>; tetracleancpl@outlook.com
<tetracleancpl@outlook.com>
Cc: Alberto Bruno Cunha Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Assunto: Re: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP

Respostas aos questionamentos:
1. Todas as vassouras tem especificações e tamanhos diferentes. Umas são de pelo
sintético, outra de piaçava e a última do tipo multiuso, portanto justifica-se a diferença de
preços;
2. Os rodos apresentam diferentes especificações. Há diferenças na espessura e no
tamanho dos itens, motivo pelo qual há variação de preço. Não há necessidade de revisão
dos preços;
3. Necessita que seja em pacotes de 50, pois os pacotes são enviados para setores
diferentes;
4. Da mesma maneira dos sacos de lixo, necessita que seja encaminhado nas medidas
solicitadas em edital, pois são encaminhados para setores diferentes, não sendo possível o
parcelamento se vierem com unidades de medida diferentes.
Att.
Alberto Bruno Cunha Duarte

De: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "Divisao de Administracao de Material TJ" <divmaterial@tjma.jus.br>
Cc: "Alberto Bruno Cunha Duarte" <abduarte@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 16:05:01
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa TETRACLEAN COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, relativo ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo
Processo 39.487/2020 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para ciência e
manifestação quanto aos questionamentos 03 e 04, por tratar de questões técnicas do termo
de referência.
Na oportunidade, informo que o Certame está marcado para o próximo dia 12 de março,
razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
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De: "TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS" <tetracleancpl@outlook.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: "licitacao 01" <licitacao.01@grupotransporter.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 13:14:02
Assunto: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Coordenadoria de Licitações e Contratos
Tribunal de Jus ça do Estado do Maranhão – TJMA
Pregão Eletrônico 11/2021 – SRP

Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), a empresa TETRACLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
interessada no certame em referência, vem solicitar, tempes vamente, o esclarecimento conforme a
seguir:
1. Em relação aos Itens 30, 31, 32, 33 (VASSOURA) Descrição Detalhada: Vassoura,

material cerdas: pêlo sinté co, material cepa: madeira, comprimento cepa: 40 cm,
caracterís cas adicionais: cabo de aproximadamente 1,20 cm, largura cepa: 5 cm. Nota-se que,
a referência do produto é a mesma porém há uma variação de preços (em alguns casos quase o
dobro), então ﬁcamos na dúvida de qual valor tomar como base para elaboração da proposta de
preço.
2. Nos itens 28 e 29 (RODO), Descrição Detalhada: Rodo, material cabo: alumínio, material
suporte: alumínio, comprimento suporte: 70 cm, quan dade borrachas: 2 un, caracterís cas
adicionais: cabo com rosca. Os dois possuem a mesma descrição, porém com uma variação de
valores muito grande, desta forma qual seria o valor para tomar com base para elaboração da
proposta de preço?
3. No Item 37 (SACOS) Descrição Detalhada: Saco plás co lixo, capacidade: 200 l, cor: preta, largura:
90 cm, altura: 120 cm, caracterís cas adicionais: peça única. Nossa dúvida é em relação a entrega. Na
Unidade de Fornecimento é solicitado sacos de 50 Unidades, seria possível efetuar a entrega do mesmo
produto em pacotes com 100 unidades respeitando o quan ta vo ﬁnal?
4. No Item 56 (TOALHA DE PAPEL), é solicitado na unidade de Fornecimento pacotes de 250
unidades, caso sejamos consagradas vencedoras deste certame poderíamos efetuar a entrega de
pacotes com 1.000 unidades ( 4 de 250), respeitando o quan ta vo ﬁnal?

Desta forma aguardamos com brevidade as informações acima solicitada, nas forma da lei.
TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379

-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Alemanha
CEP: 65.036-710 - São Luís/MA
Fones: (98) 3223-7214/ 3223-7204/ 3223-7202
Email: divmaterial@tjma.jus.br
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De : Divisao de Administracao de Material TJ
<divmaterial@tjma.jus.br>

sex, 12 de mar de 2021 11:12

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Para : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>, tetracleancpl@outlook.com
Cc : Alberto Bruno Cunha Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Respostas aos questionamentos:
1. Todas as vassouras tem especificações e tamanhos diferentes. Umas são de pelo
sintético, outra de piaçava e a última do tipo multiuso, portanto justifica-se a diferença de
preços;
2. Os rodos apresentam diferentes especificações. Há diferenças na espessura e no
tamanho dos itens, motivo pelo qual há variação de preço. Não há necessidade de revisão
dos preços;
3. Necessita que seja em pacotes de 50, pois os pacotes são enviados para setores
diferentes;
4. Da mesma maneira dos sacos de lixo, necessita que seja encaminhado nas medidas
solicitadas em edital, pois são encaminhados para setores diferentes, não sendo possível o
parcelamento se vierem com unidades de medida diferentes.
Att.
Alberto Bruno Cunha Duarte

De: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "Divisao de Administracao de Material TJ" <divmaterial@tjma.jus.br>
Cc: "Alberto Bruno Cunha Duarte" <abduarte@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 16:05:01
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa TETRACLEAN COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, relativo ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo
Processo 39.487/2020 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para ciência e
manifestação quanto aos questionamentos 03 e 04, por tratar de questões técnicas do termo
de referência.
Na oportunidade, informo que o Certame está marcado para o próximo dia 12 de março,
razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro

https://mail.tjma.jus.br/h/printmessage?id=C:42407&tz=America/Araguaina

9/13

12/03/2021

Zimbra

De: "TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS" <tetracleancpl@outlook.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: "licitacao 01" <licitacao.01@grupotransporter.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 13:14:02
Assunto: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Coordenadoria de Licitações e Contratos
Tribunal de Jus ça do Estado do Maranhão – TJMA
Pregão Eletrônico 11/2021 – SRP

Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), a empresa TETRACLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
interessada no certame em referência, vem solicitar, tempes vamente, o esclarecimento conforme a
seguir:
1. Em relação aos Itens 30, 31, 32, 33 (VASSOURA) Descrição Detalhada: Vassoura,

material cerdas: pêlo sinté co, material cepa: madeira, comprimento cepa: 40 cm,
caracterís cas adicionais: cabo de aproximadamente 1,20 cm, largura cepa: 5 cm. Nota-se que,
a referência do produto é a mesma porém há uma variação de preços (em alguns casos quase o
dobro), então ﬁcamos na dúvida de qual valor tomar como base para elaboração da proposta de
preço.
2. Nos itens 28 e 29 (RODO), Descrição Detalhada: Rodo, material cabo: alumínio, material
suporte: alumínio, comprimento suporte: 70 cm, quan dade borrachas: 2 un, caracterís cas
adicionais: cabo com rosca. Os dois possuem a mesma descrição, porém com uma variação de
valores muito grande, desta forma qual seria o valor para tomar com base para elaboração da
proposta de preço?
3. No Item 37 (SACOS) Descrição Detalhada: Saco plás co lixo, capacidade: 200 l, cor: preta, largura:
90 cm, altura: 120 cm, caracterís cas adicionais: peça única. Nossa dúvida é em relação a entrega. Na
Unidade de Fornecimento é solicitado sacos de 50 Unidades, seria possível efetuar a entrega do mesmo
produto em pacotes com 100 unidades respeitando o quan ta vo ﬁnal?
4. No Item 56 (TOALHA DE PAPEL), é solicitado na unidade de Fornecimento pacotes de 250
unidades, caso sejamos consagradas vencedoras deste certame poderíamos efetuar a entrega de
pacotes com 1.000 unidades ( 4 de 250), respeitando o quan ta vo ﬁnal?

Desta forma aguardamos com brevidade as informações acima solicitada, nas forma da lei.
TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379

-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Alemanha
CEP: 65.036-710 - São Luís/MA
Fones: (98) 3223-7214/ 3223-7204/ 3223-7202
Email: divmaterial@tjma.jus.br
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De : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>

qui, 11 de mar de 2021 16:05

Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Para : Divisao de Administracao de Material TJ
<divmaterial@tjma.jus.br>
Cc : Alberto Bruno Cunha Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa TETRACLEAN COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, relativo ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo
Processo 39.487/2020 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para ciência e
manifestação quanto aos questionamentos 03 e 04, por tratar de questões técnicas do termo
de referência.
Na oportunidade, informo que o Certame está marcado para o próximo dia 12 de março,
razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
De: "TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS" <tetracleancpl@outlook.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: "licitacao 01" <licitacao.01@grupotransporter.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 13:14:02
Assunto: Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Coordenadoria de Licitações e Contratos
Tribunal de Jus ça do Estado do Maranhão – TJMA
Pregão Eletrônico 11/2021 – SRP

Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), a empresa TETRACLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
interessada no certame em referência, vem solicitar, tempes vamente, o esclarecimento conforme a
seguir:
1. Em relação aos Itens 30, 31, 32, 33 (VASSOURA) Descrição Detalhada: Vassoura,

material cerdas: pêlo sinté co, material cepa: madeira, comprimento cepa: 40 cm,
caracterís cas adicionais: cabo de aproximadamente 1,20 cm, largura cepa: 5 cm. Nota-se que,
a referência do produto é a mesma porém há uma variação de preços (em alguns casos quase o
dobro), então ﬁcamos na dúvida de qual valor tomar como base para elaboração da proposta de
preço.
2. Nos itens 28 e 29 (RODO), Descrição Detalhada: Rodo, material cabo: alumínio, material
suporte: alumínio, comprimento suporte: 70 cm, quan dade borrachas: 2 un, caracterís cas
adicionais: cabo com rosca. Os dois possuem a mesma descrição, porém com uma variação de
valores muito grande, desta forma qual seria o valor para tomar com base para elaboração da
proposta de preço?
3. No Item 37 (SACOS) Descrição Detalhada: Saco plás co lixo, capacidade: 200 l, cor: preta, largura:
90 cm, altura: 120 cm, caracterís cas adicionais: peça única. Nossa dúvida é em relação a entrega. Na
Unidade de Fornecimento é solicitado sacos de 50 Unidades, seria possível efetuar a entrega do mesmo
produto em pacotes com 100 unidades respeitando o quan ta vo ﬁnal?
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4. No Item 56 (TOALHA DE PAPEL), é solicitado na unidade de Fornecimento pacotes de 250
unidades, caso sejamos consagradas vencedoras deste certame poderíamos efetuar a entrega de
pacotes com 1.000 unidades ( 4 de 250), respeitando o quan ta vo ﬁnal?

Desta forma aguardamos com brevidade as informações acima solicitada, nas forma da lei.
TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379

De : TETRACLEAN PRODUTOS E LIMPEZAS
<tetracleancpl@outlook.com>

qui, 11 de mar de 2021 13:14

Assunto : Pedido de esclarecimento PE 11/2021-SRP
Para : colicitacao@tjma.jus.br
Cc : licitacao 01 <licitacao.01@grupotransporter.com.br>
Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Coordenadoria de Licitações e Contratos
Tribunal de Jus ça do Estado do Maranhão – TJMA
Pregão Eletrônico 11/2021 – SRP

Prezado Sr. (a) Pregoeiro (a), a empresa TETRACLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
interessada no certame em referência, vem solicitar, tempes vamente, o esclarecimento conforme a
seguir:
1. Em relação aos Itens 30, 31, 32, 33 (VASSOURA) Descrição Detalhada: Vassoura,

material cerdas: pêlo sinté co, material cepa: madeira, comprimento cepa: 40 cm,
caracterís cas adicionais: cabo de aproximadamente 1,20 cm, largura cepa: 5 cm. Nota-se que,
a referência do produto é a mesma porém há uma variação de preços (em alguns casos quase o
dobro), então ﬁcamos na dúvida de qual valor tomar como base para elaboração da proposta de
preço.
2. Nos itens 28 e 29 (RODO), Descrição Detalhada: Rodo, material cabo: alumínio, material
suporte: alumínio, comprimento suporte: 70 cm, quan dade borrachas: 2 un, caracterís cas
adicionais: cabo com rosca. Os dois possuem a mesma descrição, porém com uma variação de
valores muito grande, desta forma qual seria o valor para tomar com base para elaboração da
proposta de preço?
3. No Item 37 (SACOS) Descrição Detalhada: Saco plás co lixo, capacidade: 200 l, cor: preta, largura:
90 cm, altura: 120 cm, caracterís cas adicionais: peça única. Nossa dúvida é em relação a entrega. Na
Unidade de Fornecimento é solicitado sacos de 50 Unidades, seria possível efetuar a entrega do mesmo
produto em pacotes com 100 unidades respeitando o quan ta vo ﬁnal?
4. No Item 56 (TOALHA DE PAPEL), é solicitado na unidade de Fornecimento pacotes de 250
unidades, caso sejamos consagradas vencedoras deste certame poderíamos efetuar a entrega de
pacotes com 1.000 unidades ( 4 de 250), respeitando o quan ta vo ﬁnal?

Desta forma aguardamos com brevidade as informações acima solicitada, nas forma da lei.
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TETRACLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.│
Flávio Silveira│Analista de licitações│
98 3012 8500│62 99990 8379
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colicitacao@tjma.jus.br

Re: Pedido de esclarecimento

De : Divisao de Administracao de Material TJ
<divmaterial@tjma.jus.br>

sex, 12 de mar de 2021 10:30

Assunto : Re: Pedido de esclarecimento

1 anexo

Para : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>
Cc : Aristeu Rodrigues dos Santos Junior
<arjunior@tjma.jus.br>, Coordenadoria de Material e
Patrimonio TJ <comaterial@tjma.jus.br>
Prezados,
Informo que a unidade válida para o item é pacote com 04 rolos.
Encaminho cópia deste para manifestação da Coordenadoria de Material e
Patrimônio acerca dos preços praticados.
Att,
ALBERTO BRUNO CUNHA DUARTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Alemanha
CEP: 65.036-710 - São Luís/MA
Fones: (98) 3223-7214/ 3223-7204/ 3223-7202
Email: divmaterial@tjma.jus.br

De: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "Divisao de Administracao de Material TJ" <divmaterial@tjma.jus.br>, "Alberto Bruno
Cunha Duarte" <abduarte@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 18:10:24
Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa SUCESSO COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, relativo ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo Processo
39.487/2020 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para ciência e manifestação, por
tratar de questões técnicas do termo de referência.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
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De: "sucesso sc" <sucesso.sc@hotmail.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 17:52:23
Assunto: Pedido de esclarecimento
A empresa SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI vem por meio deste solicitar
esclarecimentos a respeito do Pregão Eletrônico nº11/2021 em relação ao Lote 17 Material de Limpeza ITEM 54, onde se lê ("Papel higiênico, 100% fibras celulósicas, cor
branca, extra macio, gofrado, extra luxo, folhas duplas, picotadas, sem perfume
(neutro). Apesar do quantitativo estar definido em rolos, o papel higiênico deverá
vir acondicionado em fardos com no mínimo 16 pacotes cada pacote com 04 rolos de
30metros, totalizando um mínimo de 64 rolos".). A unidade de medida do referido item está
em pacotes com 4 rolos e não em rolos, sendo que o preço do pacote não cobre o valor
praticado no mercado. Qual a unidade correta? Rolo como consta na especificação do
material ou Pacote com 4 rolos como está na unidade de medida. Na certeza que seremos
atendidos desde de já agradecemos.
Atenciosamente,

De : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>
Assunto : Fwd: Pedido de esclarecimento

qui, 11 de mar de 2021 18:10
1 anexo

Para : Divisao de Administracao de Material TJ
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<divmaterial@tjma.jus.br>, Alberto Bruno Cunha
Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa SUCESSO COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, relativo ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo Processo
39.487/2020 - Aquisição de Material de Limpeza e Higiene, para ciência e manifestação, por
tratar de questões técnicas do termo de referência.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
De: "sucesso sc" <sucesso.sc@hotmail.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 17:52:23
Assunto: Pedido de esclarecimento
A empresa SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI vem por meio deste solicitar
esclarecimentos a respeito do Pregão Eletrônico nº11/2021 em relação ao Lote 17 Material de Limpeza ITEM 54, onde se lê ("Papel higiênico, 100% fibras celulósicas, cor
branca, extra macio, gofrado, extra luxo, folhas duplas, picotadas, sem perfume
(neutro). Apesar do quantitativo estar definido em rolos, o papel higiênico deverá
vir acondicionado em fardos com no mínimo 16 pacotes cada pacote com 04 rolos de
30metros, totalizando um mínimo de 64 rolos".). A unidade de medida do referido item está
em pacotes com 4 rolos e não em rolos, sendo que o preço do pacote não cobre o valor
praticado no mercado. Qual a unidade correta? Rolo como consta na especificação do
material ou Pacote com 4 rolos como está na unidade de medida. Na certeza que seremos
atendidos desde de já agradecemos.
Atenciosamente,

https://mail.tjma.jus.br/h/printmessage?id=C:42420&tz=America/Araguaina

3/4

12/03/2021

Zimbra

De : Sucesso Representações Comerciais EPP
<sucesso.sc@hotmail.com>
Assunto : Pedido de esclarecimento

qui, 11 de mar de 2021 17:52
1 anexo

Para : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>
A empresa SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI vem por meio deste solicitar
esclarecimentos a respeito do Pregão Eletrônico nº11/2021 em relação ao Lote 17 Material de Limpeza ITEM 54, onde se lê ("Papel higiênico, 100% fibras celulósicas, cor
branca, extra macio, gofrado, extra luxo, folhas duplas, picotadas, sem perfume
(neutro). Apesar do quantitativo estar definido em rolos, o papel higiênico deverá
vir acondicionado em fardos com no mínimo 16 pacotes cada pacote com 04 rolos de
30metros, totalizando um mínimo de 64 rolos".). A unidade de medida do referido item está
em pacotes com 4 rolos e não em rolos, sendo que o preço do pacote não cobre o valor
praticado no mercado. Qual a unidade correta? Rolo como consta na especificação do
material ou Pacote com 4 rolos como está na unidade de medida. Na certeza que seremos
atendidos desde de já agradecemos.
Atenciosamente,
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colicitacao@tjma.jus.br

Re: ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021-SRP

De : Divisao de Administracao de Material TJ
<divmaterial@tjma.jus.br>

sex, 12 de mar de 2021 11:16

Assunto : Re: ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 11/2021-SRP
Para : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>, queirozpapeis@gmail.com
Cc : Alberto Bruno Cunha Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Prezado fornecedor,
O item corresponde ao rolo de 300m e não ao fardo. Caso o valor esteja acima do valor de
mercado, a empresa poderá fazer sua proposta com o preço dentro da realidade.
Att.
Alberto Bruno Cunha Duarte
De: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "Divisao de Administracao de Material TJ" <divmaterial@tjma.jus.br>, "Alberto Bruno
Cunha Duarte" <abduarte@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 16:02:23
Assunto: Fwd: ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021SRP
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa Queiroz Papeis Eireli, relativo
ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo Processo 39.487/2020 - Aquisição de
Material de Limpeza e Higiene, para ciência e manifestação, por tratar de questões técnicas
do termo de referência.
Na oportunidade, informo que o Certame está marcado para o próximo dia 12 de março,
razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
De: "queirozpapeis" <queirozpapeis@gmail.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 11:00:45
Assunto: ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021-SRP
Ao
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Sr. Pregoeiro.
A Empresa Queiroz Papeis Eiteli, vem através deste, solicitar o esclarecimento, em relação ao
Pregão Eletrônico nº 11/2021-SRP, que será realizado no próximo dia 15/03/2021, a dúvida é
em relação ao preço do Item 57 do Lote 17, onde se lê: Papel higiênico, tipo rolão, na cor
branco,fardo com 8 rolos de 300 m x 10 cm,gofrado Unidades: Rolo com 300 metros Unidades: 20.000 Preço Unitário Estimado : R$ 72,94 , deveremos cotar esse item ao
preço de Rolo ou ao preço de Fardo? Pois a estimativa em questão refere-se ao preço de
Fardo.
Aguardo resposta ,
Atenciosamente
Lidiana Maria Souza de Queiroz - Proprietária.
-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Alemanha
CEP: 65.036-710 - São Luís/MA
Fones: (98) 3223-7214/ 3223-7204/ 3223-7202
Email: divmaterial@tjma.jus.br

De : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>

qui, 11 de mar de 2021 16:02

Assunto : Fwd: ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 11/2021-SRP
Para : Divisao de Administracao de Material TJ
<divmaterial@tjma.jus.br>, Alberto Bruno Cunha
Duarte <abduarte@tjma.jus.br>
Prezados, encaminho Pedido de Esclarecimento da empresa Queiroz Papeis Eireli, relativo
ao Pregão Eletrônico n° 11/2021, originado pelo Processo 39.487/2020 - Aquisição de
Material de Limpeza e Higiene, para ciência e manifestação, por tratar de questões técnicas
do termo de referência.
Na oportunidade, informo que o Certame está marcado para o próximo dia 12 de março,
razão pela qual solicitamos que se manifestem com a maior brevidade possível.
Att,
Thiego Chung
Pregoeiro
De: "queirozpapeis" <queirozpapeis@gmail.com>
Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 11 de março de 2021 11:00:45
Assunto: ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021-SRP
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Ao
Sr. Pregoeiro.
A Empresa Queiroz Papeis Eiteli, vem através deste, solicitar o esclarecimento, em relação ao
Pregão Eletrônico nº 11/2021-SRP, que será realizado no próximo dia 15/03/2021, a dúvida é
em relação ao preço do Item 57 do Lote 17, onde se lê: Papel higiênico, tipo rolão, na cor
branco,fardo com 8 rolos de 300 m x 10 cm,gofrado Unidades: Rolo com 300 metros Unidades: 20.000 Preço Unitário Estimado : R$ 72,94 , deveremos cotar esse item ao
preço de Rolo ou ao preço de Fardo? Pois a estimativa em questão refere-se ao preço de
Fardo.
Aguardo resposta ,
Atenciosamente
Lidiana Maria Souza de Queiroz - Proprietária.

De : Queiroz Papéis <queirozpapeis@gmail.com>

qui, 11 de mar de 2021 11:00

Assunto : ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 11/2021-SRP
Para : Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA
<colicitacao@tjma.jus.br>
Ao
Sr. Pregoeiro.
A Empresa Queiroz Papeis Eiteli, vem através deste, solicitar o esclarecimento, em relação ao
Pregão Eletrônico nº 11/2021-SRP, que será realizado no próximo dia 15/03/2021, a dúvida é
em relação ao preço do Item 57 do Lote 17, onde se lê: Papel higiênico, tipo rolão, na cor
branco,fardo com 8 rolos de 300 m x 10 cm,gofrado Unidades: Rolo com 300 metros Unidades: 20.000 Preço Unitário Estimado : R$ 72,94 , deveremos cotar esse item ao
preço de Rolo ou ao preço de Fardo? Pois a estimativa em questão refere-se ao preço de
Fardo.
Aguardo resposta ,
Atenciosamente
Lidiana Maria Souza de Queiroz - Proprietária.
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