
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 

Senhor Pregoeiro, 

REF. Ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 05/2019. 

 
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 

Em Relação ao item 05  
(RECADO AUTO ADESIVO (postit) 47,6x47,6 cubo com 400 folhas coloridas.) Não há 
produção nas marcas pesquisadas em relação ao produto, mas similar, tem o mesmo objeto com 
as mesmas medidas, mas em um único cubo ou até 4 cubos pela mesma quantidade de folhas.  
Em relação a dificuldade do produto, gastaria de saber se os modelos apresentados aqui 
atendem o quadro, se a importância sobre o produto é a quantidade de cores variadas, segue 
modelo abaixo do produto disponível. 
 

Modelo 01 

O bloco adesivo Post-it® Cubo 47,6 mm x 47,6 mm possui cores sortidas, o que deixa o cotidiano 
mais alegre e colorido. É do tamanho ideal para facilitar a organização no trabalho. Toda grande 
ideia começa com um Post-it®! O bloco adesivo Post-it® Cubo 47,6 mm x 47,6 mm tem o 
tamanho ideal para facilitar o seu trabalho do dia-a-dia e ajudar a organizar o seu trabalho. Com 
cores sortidas, seu cotidiano ficará mais alegre e colorido, mantendo seu ambiente de trabalho 
com uma nota sempre ao alcance. O bloco possui uma tecnologia que garante que seja bem 
fixado em quase todas as superfícies, como telas de computador, portas, paredes, vidros, 
espelhos e muitas outras. Seja em casa, na escola ou no escritório, ele garante que você não se 
esqueça de nenhum recado sem precisar riscar livros ou outros documentos. Todas as folhas 
são recicláveis. Possui 400 folhas por cubo. 47,6 mm x 47,6 mm, cubo com cores sortidas. 
Mantenha seu ambiente de trabalho organizado com uma nota sempre ao alcance. Tamanho 
essencial para tornar seu trabalho mais fácil e organizado. Com cores sortidas, seu cotidiano 
ficará mais alegre e colorido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modelo 02 

Blocos Adesivos Post-it Neon Sortido - 38 mm x 50 mm - 4 unidades de 100 folhas cada (total 

400 folhas) 3M PT 4 UN. 

Características do Produto. 

 Com um formato menor, os Blocos Adesivos Post-it® são ideais para fazer pequenas anotações 

e lembretes.  Com duas cores diferentes, são essenciais para organizar sem ocupar grande 

espaço na sua mesa de escritório ou na sala de aula. Os Blocos Adesivos Post-it® são essenciais 

para organizar sem ocupar grande espaço na sua mesa de escritório ou na sala de aula, medindo 

34,9 mm x 47,6 mm.  
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