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CPL SEARH <cplsearh2019@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REF AO PREGÃO Nº14/2020
4 mensagens

Luiz Bernardo Borelli <luiztk2comercial@gmail.com> 6 de agosto de 2020 13:15
Para: cplsearh2019@gmail.com

A empresa TK2 Indústria e Comércio de Uniformes Eirelli, CNPJ: 08.257.978/0001-45

Faz uma solicitação de esclarecimento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020, que está para acontecer
dia 13/08/2020

PEDIDO: ESCLARECIMENTO: 

REFERENTE: ITEM BERMUDA 

DESCRIÇÃO: Bermuda confeccionado em malha helanca colegial maquinetado 100% poliéster, fio 150/48
entrelaçamento dos fios, deverão formar os desenhos em RIP STOP, para o obje�vo de contenção de rasgo, com
formatos de losango de 5mm de altura, por 3mm de largura, em alto relevo, por toda extensão da malha,
gramatura média 260gr/m², (tolerância de 3% p +/-) na cor azul marinho 19-3920 tpx. 

Pergunta: Referente a está descrição contém erro de construção da malha helanca colegial, a helanca é construída
em maquina circular, e a referida descrição está em equipamento de urdimento o que não é possível, também na
norma ABNT a tolerância da gramatura é de 5% para mais ou para menos. O vencedor do certame poderá
considerar a construção da helanca em máquina circular, e quanto a tolerância das gramaturas poderão
considerar 5% +/-? 

Aguardo retorno, muito obrigado!

ATT
Luiz Borelli

CPL SEARH <cplsearh2019@gmail.com> 6 de agosto de 2020 16:24
Para: luiztk2comercial@gmail.com

Boa tarde, Sr. Luiz Borelli!

Enviei o pedido de esclarecimento feito por essa empresa à Secretaria de Educação, Órgão demandante, para
analisar a descrição do item questionado. Estou aguardando o retorno para prestar-lhe o devido esclarecimento.

Atenciosamente,

Einstein Pedrosa
Pregoeiro

Luiz Bernardo Borelli <luiztk2comercial@gmail.com> 6 de agosto de 2020 16:26
Para: CPL SEARH <cplsearh2019@gmail.com>

Boa tarde, tudo bem, muito obrigado!

ATT 
Luiz Borelli
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPL SEARH <cplsearh2019@gmail.com> 11 de agosto de 2020 12:55
Para: Luiz Bernardo Borelli <luiztk2comercial@gmail.com>
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Boa tarde, Sr. Luiz Borelli!

A secretaria demandante enviou a seguinte resposta ao pedido de esclarecimento:

"BERMUDA.
     . Ok, poderá considerar a construção da helanca  em malha circular, pois urdume é só para tecidos plano. Quanto
a variação da tolerância da gramatura o certo é (+/- 5%), conforme a norma da ABNT, o que houve foi um erro de
digitação."

Atenciosamente,

Einstein Pedrosa
Pregoeiro  
[Texto das mensagens anteriores oculto]


