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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 15

Boa tarde Sra. Hellany,

Conforme já te adiantei via telefone, ainda ficou algumas dúvidas quanto ao ítem 28,
quanto a resposta ao nosso questionamento, repetindo nosso questionamento e a 
sua resposta:

Item 28- desconhecemos pendrive com corpo em acrílico e alça metálica 
giratória… o correto não seria pendrive com corpo plástico e alça metálica 
giratória?

O porquê da pergunta acima, pois o mais comercial e mais resistente 
material para pen drive é o Corpo Plástico e não o Acrílico (que aliás tem que
ser feito especialmente para encomenda especiais).

•RESPOSTA REFERENTE AO ITEM 28 Corpo emburrado e alça giratória

Na resposta acima, abre a possibilidade do corpo ser emburrado (desconhecemos 
este material)?

O nosso questionamento ainda se mantém sem resposta que é :  O Pen Drive pode 
ser de corpo plástico (que é o mais resistente e de maior comercialização no Brasil) 
com alça giratória ?

Nosso questionamento Item 30 :

Edital consta reforço no fundo, mas não especifica o Carga e sabendo que a 
sacola abaixo suporta até 3Kg favor analisar a possibilidade desta opção?

Versus o dimensional do Edital que é de 25 larg x 28 alt x 10 cm.

Portanto poderíamos participar deste ítem com a opção de 32 larg x 23,5 alt 
x 9,5 cm conforme figura abaixo?
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Pois a sacola que estamos ofertando tem estas medidas: ( na nossa 
contestação não foi respondido se aceita esta medida, apenas mencionou a 
capacidade de 3kg)

Ficamos no aguardo destas resposta para participarmos deste ítem.

Atenciosamente,

JOSÉ EDUARDO

RESPOSTA

Diante do questionamento, quanto ao Pregão Eletrônico nº 28/2017, consultamos o setor

solicitante. Nesse caso, segue os esclarecimentos:

• Corpo em material emburrachado ( borracha) ou plástico.

Teresina(PI), 09 de outubro de 2017. 

Hellany Alves Ferreira
Presidente da CPL/UFPI em exercício

Siape: 2180963
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