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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Roberta Warmling <robertak.educacao@hotmail.com>

Enviado em: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 08:52

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: RE: Questionamento Pregão PROCESSO Nº 387/2020

Olá,  
Retifico que ainda tenho uma correção para fazer sobre a decrição da régua. 
 
Onde se lê:  300mm comprimento x 35mm largura x 3mm  
 
Lê se: 300mm comprimento x 30mm largura x 3mm  
 
 
Desculpa o transtorno. 
Att. 
 

De: Roberta Warmling <robertak.educacao@hotmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 08:29 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br <licitacao3@ilhota.sc.gov.br> 
Assunto: RE: Questionamento Pregão PROCESSO Nº 387/2020  
  

Bom dia, 
Venho através desde solicitar a correção do item Régua 30cm do Pregão 054/2020.  
A medida que coloquei no termo de referência era de 30 mm e o correto é 300 mm. 
Atenciosamente. 
Roberta. 
 
 

De: licitacao3@ilhota.sc.gov.br <licitacao3@ilhota.sc.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 08:18 
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Para: 'Roberta Warmling' <robertak.educacao@hotmail.com> 
Assunto: ENC: Questionamento Pregão PROCESSO Nº 387/2020  
  
  
  

De: Analista de Negócios <an@regensy.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 18 de novembro de 2020 14:07 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: Questionamento Pregão PROCESSO Nº 387/2020 
  

Boa tarde. 
  
Gostaríamos de sanar uma dúvida na errata a régua está da seguinte forma: 
Régua 30cm: material plástico branco ou transparente com detalhe de ondulação em baixo relevo central. 
Impressão com brasão do município preto.  Dimensões mínimas: 30mm comprimento x 35mm largura x 
3mm espessura. 
Resistente a dobra sem deformação em seu formato natural quando utilizada. Impressão de escala  em 
centímetros e polegadas.  
Certificado pelo INMETRO. Apresentar juntamente com as propostas Catalogo, Ficha Técnica. 
  

 Já aproveitando possui um erro no comprimento de 30mm porém é 300mm = 30cm. 
  
Porém no orçamento que nos foi pedido que inclusive encaminhamos estava as dimensões mínimas: 
300mm comprimento x 30mm largura x 3mm espessura. 
Gostaríamos de saber como foi cotado está dimensões poderiam voltar conforme exigido no orçamento 
pois garante lisura no processo e amplia a disputa  
garantindo várias empresas com produtos de excelente qualidade participarem. 
  
Certo de sua compreensão agradecemos. 
  

  
  
  

 
  


