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paula.madeira@seadprev.pi.gov.br

Re: Esclarecimento - Processo nº 00002.005759/2020-11

De : PAULA ANDRÉA DANTAS AVELINO MADEIRA
CAMPOS <paula.madeira@seadprev.pi.gov.br>

Ter, 20 de abr de 2021 17:06

Assunto : Re: Esclarecimento - Processo nº
00002.005759/2020-11
Para : Henddy Ribeiro
<henddy@brvodistribuidora.com.br>
Prezados,
Respondendo ao seu pedido de esclarecimento informamos que apesar de impeditivo
mas em observância a moralidade pública temos interesse de esclarecer as suas
duvidas e para tanto consultamos a arSOBRE O ITEM RIBBON
Conforme consta no Relatório de Banco de Preços anexado pela CGE/PI (ID 1238311)
que subsidiou o Orçamento (anexo VIII do Edital) o item RIBBON PARA IMPRESSORA
TÉRMICA deverá ter largura de 110mm e comprimento de 74 metros (110mm X 74m)
em média. É importante ressaltar que o certame tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS e que no momento de cada contratação será informado oportunamente a
especificação da impressora.
área técnica que nos elaborou a seguinte resposta:
"SOBRE O ITEM RIBBON
Conforme consta no Relatório de Banco de Preços anexado pela CGE/PI (ID 1238311)
que subsidiou o Orçamento (anexo VIII do Edital) o item RIBBON PARA IMPRESSORA
TÉRMICA deverá ter largura de 110mm e comprimento de 74 metros (110mm X 74m)
em média. É importante ressaltar que o certame tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS e que no momento de cada contratação será informado oportunamente a
especificação da impressora."
Desta forma esperamos ter atendido em sua totalidade as dúvidas apresentadas neste
email e nos colocamos a disposição.
Att
Paula Campos
Pregoeira
De: "Henddy Ribeiro" <henddy@brvodistribuidora.com.br>
Para: "paula madeira" <paula.madeira@seadprev.pi.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 20 de abril de 2021 11:45:25
Assunto: Esclarecimento - Processo nº 00002.005759/2020-11
Bom dia Sra pregoeira,
Por gentileza, sobre o item 278 qual a medida do ribbon solicitado? Sabe informar qual
a impressora? O ribbon deve ser colorido ou preto?
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Agradeço sua atenção.

Att.
henddybrvo
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