
 

 
 

NOTA INFORMATIVA Nº 01 PREGÃO PRESENCIAL 03/2016 

 
 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações faz saber às 
empresas interessadas em participar do Pregão Presencial 03/2016 o que 
segue: 

 
Foram feitos os seguintes questionamentos,  

 
“ITEM 1- COFFEE BREAK - PRODUTOS:  
 
1)ITEM 1 - tipo 1 - toalha de mesa ( 2) - não discriminado para qual tamanho de 
mesa - cada tamanho tem custo diferente 
 
2)ITEM 2 - tipo 2 - toalha de mesa ( 2) - não discriminado para qual tamanho de 
mesa - cada tamanho tem custo diferente 
 
3)ITEM 3 - tipo 3 - toalha de mesa ( 2) - não discriminado para qual tamanho de 
mesa - cada tamanho tem custo diferente 
 
4)ITEM 5 - REFEIÇÃO 2- PRODUTO - SOBREMESA:  
Guardanapo de papel : unid ....... (5) - unidades, pacotes ou fardos? 
 
5)Material de uso: não discriminado 
 
6)E as mesas e toalhas (qual o tamanho) e cadeiras , onde será servido? 
 
7)E as louças para servir(PRATOS E TALHERES)? 
 
8)Será servido em baixelas ou richaud? 
 
9)ITEM 6 - REFEIÇÃO 3 - PRODUTO - SOBREMESA:  
Material de uso: não discriminado 
E as toalhas  e cobre manchas para as mesas (qual o tamanho: pequena, 
média ou grande)? 
 
10)ITEM 7 - REFEIÇÃO 4 - PRODUTO - SOBREMESA: IDEM 
Material de uso: não discriminado 
E as toalhas  e cobre manchas para as mesas (qual o tamanho: pequena, 
média ou grande)?” 
 

Os esclarecimentos fornecidos pela área demandante através do 
Gerente da Unidade de Gestão Administrativa Antônio de Pádua Evelim 
Rodrigues foram os seguintes: 
 
1)mesa redonda média; 



 

  
2) mesa redonda média;  
 
3) mesa redonda média;  
 
4) unidade , conforme o termo de referencia; 
 
5) colheres , facas , espátulas , colheres grandes , conchas etc ... material 
uilizado pelo funcionário da empresa para servir o coffee break;  

 
6) mesa redonda média;  
 
7)Devidamente descrito no termo de referencia;  
 
8)Baixelas de porcelana e rechaud conforme o termo de referencia; 
 
9) mesa redonda média ; colheres , facas , espátulas , colheres grandes, , 
conchas etc ... material uilizado pelo funcionário da empresa para servir o 
coffee break;  
 
10) mesa redonda média ; colheres , facas , espátulas , colheres grandes , 
conchas etc ... material uilizado pelo funcionário da empresa para servir o 
coffee break.  
 
 
 

Teresina, 15 de março de 2016 
 
 
 
RAFAEL FERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
 
 


