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DCCL – DIRETORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

Salvador, 24/03/2020. 

 

Referência: resposta a pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2020. 

 

Senhores interessados no pregão em epígrafe,  

 

Segue resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa A de Oliveira Filho 

Papelaria, transcrito abaixo, cujo recebimento por essa Coordenação de Licitação se deu através 

do e-mail licitação@mpba.mp.br, em 23/03/2020 às 18:03 horas PM. 

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO INTERESSADO NO CERTAME: 

 

“Boa tarde, 
  
Verifiquei no PE 003/2020, referente a aquisição de material de expediente, que do item 7 ao 11, 
na descrição informa que a embalagem será com 12 unidades, sendo que a unidade de medida 
está como unidade e o valor unitário não condiz com o praticado no mercado para caixa c/12 
unidades. diante disso, solicito o seguinte esclarecimento: 
  
1) A quantidade solicitada no Edital, refere-se a unidade ou caixa com 12 unidades? 
2) O valor unitário, refere-se a unidade ou caixa? 
  
Aguardo esclarecimentos, 
Antonio de Oliveira Filho 
A de Oliveira Filho Papelaria” 
 

RESPOSTA DO PREGOEIRO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 

 

Prezado, respondendo aos seus questionamentos: 
  
Pergunta: 1) A quantidade solicitada no Edital, refere-se a unidade ou caixa com 12 unidades? 
  
Resposta à pergunta 1: Conforme registrado na tabela do Termo de Referência a unidade de 
medida adotada para os itens questionados (itens 07 ao 11) é "unidade". 
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Tomando-se como exemplo o item 09: serão adquiridas 60 unidades, e como na coluna de 
descrição do item fala "Embalagem: caixa com 12 unidades”, temos que 60/12 = 5 caixas com 12 
unidades em cada caixa. E como o valor unitário refere-se a uma unidade, para calcular o valor da 
caixa basta multiplicar o valor unitário por 12 unidades. 
   

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

9 

PINCEL, para quadro branco, escrita na cor 
AZUL, secagem rápida, fácil remoção sem 
deixar resíduo, gravado no corpo a marca do 
fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) 
centimetros. Embalagem: caixa com 12 
unidades. com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, dimensões, 
data de fabricação e prazo de validade. 

un 60 

  
Pergunta 2) O valor unitário, refere-se a unidade ou caixa? 
  
Resposta à pergunta 2: o valor unitário máximo estimado refere-se a uma unidade. 
 

Atenciosamente, 

 

Christian Heberth Silva Borges 
Assistente Técnico ADM/Pregoeiro/Membro da CPL 
DCCL-Coordenação de Licitações 
Ministério Público do Estado da Bahia 
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