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CPL SEARH <cplsearh2019@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2020
Karina Ferreira <karina.ferreira@nilcatex.com.br> 10 de agosto de 2020 14:57
Para: "cplsearh2019@gmail.com" <cplsearh2019@gmail.com>
Cc: Comercial Licitação <ComercialLicitao@nilcatex.com.br>

Boa tarde,

 

SEGUE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2020

 

Prefeitura de Parnamirim

A empresa NILCATEX TÊXTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Carlos Henrique Spengler, nº 718,
Polo Empresarial Miguel Le�eriello, na Cidade de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 95.948.618/0002-75, vem, por meio deste, solicitar ESCLARECIMENTOS REFERENTES AO EDITAL do Pregão n°
14/2020. Os retornos deveram ser encaminhados para o e-mail: licitacao@nilcatex.com.br ou pelo fax: (67) 3231 – 2511.

Referente as amostras:

1. Na resposta dos esclarecimentos o órgão mencionou amostras no prazo de 15 dias úteis, porém no   termo de referência
o prazo solicitado 5 dias. Qual das informações estão corretas? Caso seja 5 dias é impossível entregar os laudos
juntamente com as amostras pois os laboratórios têxteis solicitam 10 a 12 dias para entrega dos resultados têxteis.
Poderá ser considerado 15 dias uteis o prazo da entrega das amostras?

2. É solicitado que juntamente com as amostras deverão ser entregue laudos de todos os tecidos. Deverá ser entregue
laudo das malhas ribana, malha do viés duplo...ou somente do tecido principal u�lizados para produção dos itens?

3. Os laudos a serem realizados nos itens Bermuda, Camiseta, Short Saia e Calça seria as normas citadas abaixo?

Composição: Norma 20/05 e 20A/05 da AATCC e NBR 13538/1995 11914/1992;
Gramatura NBR10591/08                                                                                                                                Encolhimento NBR
10320/88
Resistência ao Estouro NBR 13384/95.

4. Se sim, referente ao laudo de composição o mesmo cita 3 NBR diferentes, a empresa poderá escolher uma delas ou
deverá apresentar laudos de composição nas 3 normas?

5. Referente a logomarca da Prefeitura será em somente 1 cor? A cor 19-4027TPX, citada na resposta do esclarecimento?
6. O órgão poderá fornecer uma imagem da logomarca em alta qualidade, para não causar erro na interpretação do que

está sendo solicitado?
7. Nos itens bermuda, short saia e calça a estampa deverá ser que cor? Pois a peça é na cor azul marinho 19-3920TPX e a

cor 19-4027TPX (estampa) também é azul marinho.
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