
DOS QUESTIONAMENTOS 

 

1 - Item 03- Papel pérsico- Seria em unidade de folha ou pacote informar a quantidade 
folhas para o pacote; Itens 13,14 e15 - Caixa arquivo morto tamanho 380 x 175 x 290, 
desconhecemos esse tamanho o tamanho padrão é 350 x 130 x 250mm e 390 x180 x 300 
esse último tamanho não condiz com o estimado do pregão; Item 56 e 57 Pilhas alcalinas 
seria em unidade ou par? Item 76 Bloco auto adesivo retangular com 4 blocos de 100 fls 
tamanho 7,6 cm x 1,5 cm cores diversa, esse tamanho não estamos encontrando seria 38 
x 58? 

Resposta: Consultada o Departamento de Administração e Gestão de Pessoal – 
DAGEPE/COREN-AM, responsável pela elaboração da Demanda a respeito do questionamento, 
houve a seguinte manifestação: 

“Item 3 - Papel Pérsico 

A aquisição deve ser realizada em folha. 

Itens 13, 14 e 15 - Caixas de Arquivo 

 Informo que o tamanho informado refere-se ao modelo abaixo, no entanto caso haja uma maior 
facilidade em encontrar os itens nas medidas que a empresa informou, este departamento não 
tem objeções, visto que isso não irá desvirtuar a finalidade para qual o objeto foi solicitado, nem 
tampouco implicará em prejuízo para este Regional, pois a necessidade será atendida da mesma 
forma. 

Descrição: 

Arquivo Morto Eterna B ou Arquivo Gigante em polionda Cores. 

- Medida: 290x175x380mm; 

- Ideal para organização e arquivamento de documentos 

- Padronizando o arquivamento de papéis e documentos; 

- Possui impressão nas laterais e tampa para escrever identificando  

os documentos que estão arquivados. 

Item 56 e 57 - Pilhas Alcalinas AAA e AA 

Conforme descrição enviada na demanda, ambas as pilhas se tratam de embalagem com 2 
pilhas. 

Item 76 - Bloco auto adesivo retangular  

O tamanho do item descrito é 7,6 cm x 1,5 cm, no entanto o mesmo também pode ser encontrado 
nas seguintes dimensões 76mm x 15mm, que é o mesmo tamanho” 

Assim, considerando a manifestação da DAGEPE, segue o esclarecimento. 


