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Senhores Licitantes,
Trata-se de pedido de esclarecimento

apresentado por uma empresa, referente ao

Pregão Presencial n. 174/2016 - CML/PM, que versa sobre o "Registro de Preços para eventual
fornecimento

de fardamento escolar, para atender ns necessidades da Secretaria Municipal de

Educação - SEMED.".
A referida empresa questiona o seguinte:
hermudas.

110

"(..)/. Refere às costuras illtema das

edital está solicitalldo que seja costurada lia máquilla (JI'erloque. o que lIào é

comum. pois lIessa máquilla pode ocorrer riscos de ahertura da costura. costuras tortas e aillda
essa máql/illa lIào possl/i pOlito de segurança. por isso xera/mellte sào costuradas

110

illterloque.

pois tem uma costura mais resistellfe. Em qual máquillu deFemos costurar a parte illterlla das
hermudas? 2. No edital mellciolla elástico

110

cós da heml/lda. Qual a 100xura do elástico? 3.

Relerellte às artes. Quais os palltones que deFemos I/filizar.? -I. Na descrilr'ào da camisa

110

páXilw -Ití. mellciolla que hainha da camisa deverá fer dl/as partes //lI/a lia cor amarelo 2cIII e
/ cm para parte azul. mais

110 fóto

da camiseta aparl!ce somellte I/ma cor que seria a o::ul de I

cm. Del'emos seguir a descriçào ou ()desenho?(..)
Em resposta, a SEMEF. órgão gerenciador,

encaminhou

a seguinte resposta da

SEMED, o qual é o órgão interessado:
I. Quanto

às costuras

Técnicas), após entendimento
2. A informação
na especificação

internas

das

bermudas

(Anexo

[[- Especificações

superior, devem ser mantidas na máquina Overlock";
referente

à largura

do elástico no cós da bermuda

do item 01, presente no ponto 4. Detalhamento

encontra-se

do Objeto - constante

no

Termo de Referência do objeto;
3. A informação
especificação

referente

aos pautones

de cada item no ponto 4. Detalhamento

Referência do objeto;

a serem

utilizados

do Objeto - constante

encontra-se

na

no Termo de~
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da bainha

das camisas

(Anexo

11 - Especificações

Técnicas), retificamos o texto da seguinte forma:
Onde lê:
'Costurada

em máquina

galoneira

com 02 (duas) agulhas, com espaço entre as

costuras de 0,4cm, 4 pontos por cm e bitola de O,Scm, Parte amarela 2cm e I cm para parte
azul; ,
Leia-se:
'Costurada

em máquina

galoneira

com 02 (duas) agulhas, com espaço entre as

costuras de 0,4cm, 4 pontos por cm e bitola de O,Scm'.
Referente ao detalhe na bainha da camisa "Parte amarela 2cm e tcm para parte
azul", a retificação
época,

quando

justifica-se

foi necessário

por equívoco da não exclusão do detalhe supracitado,

na

modificar

da

a arte

Prefeitura)".
Atenciosamente,

Pregoeiro

da camisa

(retirada

do logotipo

