
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 082/2017  
Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 27/10/2017 às 13h18min que informam dúvidas sobre condi-
ções do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, 
cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: “Boa tarde 
Gostaria de obter esclarecimento referente ao pregão n. 82/2017. 
Att 
Alenice 
Papelaria Centrus 
” Transcrito conforme recebido 
 

Resposta: Esta Comissão, em contato com as secretarias solicitantes chegou às se-
guintes especificações dos itens questionados, conforme tabela abaixo: 

 

Item Dúvida Resposta 

26280 – Agenda telefônica permanente de a-z em espiral Com quantas 
folhas? 

186 folhas 

22380 – Caixa organizadora desmontável plástico Qual o tama-
nho? 

26,04L 

24565 – Corante Qual a quanti-
dade de ml? 

100 ml 

4640 – Elástico Qual a espessu-
ra e tamanho? 

11mm x 100 metros 

8533 – Espiral 07 mm Qual a cor, preto 
ou colorido? 

Preto 

11023 – Espiral 25 mm Qual a cor, preto 
ou colorido? 

Preto 

8526 – Espiral 50 mm Qual a cor, preto 
ou colorido? 

Preto 

21743 – Etiqueta adesiva Qual é a medida 
e com quantas 
folhas? 

25,4x63,5mm A4 com 25 folhas contendo 825 
etiquetas 

18705 – Fita adesiva crepe Qual é a medi-
da? 

50mx50mm 

47168 – Fita adesiva transparente Qual é a medi-
da? 

50mx50mm 

23340 – Fita mimosa várias cores 0 a 100 metros Qual é a medi-
da? 

N°5, 24mm 

36175 – Grampo p/ grampeador de tapeçaria  Qual o tama-
nho? 

8mm 

2279 – Grampo p/ grampeador 23/13 Com quantas 
unidades? 

5000 unidades 



 
1059 – Livro ata pautado Com quantas 

folhas? 
100 folhas 

4190 – Livro protocolo – controle saída Com quantas 
folhas? 

100 folhas 

26454 – Livro protocolo de correspondência Com quantas 
folhas? 

100 folhas 

26707 – Papel almaço c/ pauta Com quantas 
folhas, ou seria 
unidade? 

50 folhas 

26694 – Papel carbono tam. A4 – preto Seria folha 
mesmo ou cai-
xa? 

Caixa com 100 folhas 

26702 – Papel casca de ovo – cores sortidas Com quantas 
folhas, e qual 
seria a gramatu-
ra? 

50 unidades, gramatura de 180g 

1347 – Papel de presente Qual o tamanho 
em metros? 

60 cm x 300 metros 

4462 – Papel vegetal formato A4 – 210x297mm Seria folha 
mesmo ou paco-
te de 20fls? 

Pacote com 50 unidades 

43534 – Pincel achatado 10 para letra Qual o tama-
nho? 

915 

43535 – Pincel achatado 20 para letra Qual o tama-
nho? 

915 27,3x1,8x1,4 

26785 – Pincel brocha Qual o tama-
nho? 

460 

23339 – Pincel chanfrado  Qual o tama-
nho? 

327 n°12 

24036 – Pincel redondo Qual o tama-
nho? 

N° 18 

26791 – Reabastecedor p/ pincel de quadro branco – nas 

cores azul, vermelho, preto e verde 
Com quantos 
ml? 

10 ml 

46935 – Reabastecedor p/ pincel azul de quadro branco  Com quantos 
ml? 

40 ml c/ 3 unidades 

46936 – Reabastecedor p/ pincel preto de quadro branco Com quantos 
ml? 

40 ml c/ 3 unidades 

46938 – Reabastecedor p/ pincel vermelho de quadro 

branco 
Com quantos 
ml? 

40 ml c/ 3 unidades 

34924 – Tinta para pintura em tela (cor variada) Qual o tama-
nho? 

37ml 

22519 – Tinta para tecido cores variadas Caixa com 
quantos? 

6 (seis) unidades 

6966 – TNT – tecido não tecido Rolo de quantos 
metros? 

Rolo com 250 metros 

47163 – Vade Mecum Qual edição e 
modelo? 

Edição 2017 

  

 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos 
quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 



 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

*José Ricardo Alves de Oliveira 
Coord. Licitações 

 
 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo 
 


