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Pedido Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 014/2020 - Pref. Parnamirim (RN)
CPL SEARH <cplsearh2019@gmail.com>
Para: "Queila ." <queila@nayr.com.br>

11 de agosto de 2020 13:57

Boa tarde, Sra. Queila Vendramin!
A secretaria demandante enviou as seguintes respostas ao pedido de esclarecimentos:
"REF. ÀS AMOSTRAS
1.

Qual os tamanhos das peças para apresentação da amostra?

A empresa poderá encaminhar amostra de qualquer um dos tamanhos licitados.
2.
As amostras a serem apresentadas necessitam estar personalizadas? Ou será aceita personalização
de outro município para que verificam apenas a qualidade do material?
As amostras devem estar devidamente personalizadas, com as cores, logomarcas e estampas
relativas à Prefeitura de Parnamirim, conforme as especificações do TR.
REF. AOS LAUDOS
3.

Devemos entregar laudos junto com amostra?

Sim.
4.

Se sim, os laudos a serem entregues serão apenas do tecido principal?

Deverão ser entregues laudos de todos os tecidos (principal, ribana e viés duplo).
5.

Se não, de quais tecidos devemos entregar laudos?

Todos (principal, ribana e viés duplo).
6.

Quais os laudos que devemos entregar?

Os laudos solicitados estão discriminados na tabela "LAUDOS DE LABORATÓRIOS CREDITADOS
PELO INMETRO", na página 21 do Termo de Referência, e nas tabelas "LAUDOS EXIGIDOS PARA
ATESTAR QUALIDADE DA MATÉRIA PRIMA" (Página 25 do T.R.) e "DA EXIGÊNCIA DO LAUDO PARA
GARANTIR O CONFORTO DO CALÇADO RESULTADO MINIMO ACEITAVEL FINAL SERA
CONFORTAVEL" (Pág. 25-26).
7.

Quais as normas devemos considerar para laudo?

As normas exigidas constam nos mesmos campos da pergunta anterior, no caso de mais de uma
indicação de norma no TR, a empresa poderá escolher uma delas.
REF. À CAMISETA
8.
No layout da camiseta, as terminações da manga, parecem ser acabadas com ribana, no entanto na
especificação técnica menciona que as mangas e corpo serão com acabamento em máquina galoneira.
Diante do exposto as mangas serão com ribana ou com costura em máquina galoneira?
O acabamento deverá ser realizado conforme as especificações técnicas no Termo de Referência.
9.
No layout da camiseta, não mostra o viés duplo, no entanto a especificação técnica menciona este
viés. Diante do exposto o que devemos considerar?
Considerar o viés duplo, conforme a especificação técnica.
10. De qual cor deverá ser serigrafado a logomarca da prefeitura?
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Deverão ser utilizadas as mesmas cores da logomarca da prefeitura. Uma cópia digitalizada da
logomarca poderá ser encaminhada à licitante através de solicitação realizada pelo
email compras.semec2019@gmail.com.
REF À BERMUDA e SHORT-SAIA
11. Seria possível disponibilizar uma imagem da helanca maquinetada?
Não temos imagem disponível.
12. O viés duplo da bermuda que será de 1cm, deverá ser pregado a qual distância, um viés do outro?
1cm.
13. De qual cor deverá ser serigrafado a logomarca da prefeitura na Bermuda e Short-Saia?
Deverão ser utilizadas as mesmas cores da logomarca da prefeitura. Uma cópia digitalizada da
logomarca poderá ser encaminhada à licitante através de solicitação realizada pelo
email compras.semec2019@gmail.com.
REF. À CALÇA
14. Seria possível disponibilizar uma imagem do tactel com reforço?
Não temos imagem disponível.
15. O viés duplo da calça que será de 1cm, deverá ser pregado a qual distancia, um viés do outro?
1cm.
16. De qual cor deverá ser serigrafado a logomarca da prefeitura na calça?
Deverão ser utilizadas as mesmas cores da logomarca da prefeitura. Uma cópia digitalizada da
logomarca poderá ser encaminhada à licitante através de solicitação realizada pelo
email compras.semec2019@gmail.com."

Atenciosamente,

Einstein Pedrosa
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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