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PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020
1 mensagem

Karina Ferreira <karina.ferreira@nilcatex.com.br> 6 de março de 2020 16:10
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>
Cc: Comercial Licitação <ComercialLicitao@nilcatex.com.br>

Boa tarde,

 

SEGUE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2020

 

Prefeitura do Município de Porto Velho

 

A empresa NILCATEX TEXTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Carlos Henrique Spenger,
nº 718, Polo Empresarial Miguel Le�erielo, 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 11/2020 Os retornos deveram ser encaminhados para o e-
mail: licitacao@nilcatex.com.br ou pelo fax: (67) 3231 – 2511.

 

 

Referente as amostras

 

1- Será requisitado amostras para a em presa arrematante?

2- Qual o prazo e exigência para a apresentação das amostras?

3- Qual o tamanho de amostra que a empresa deverá apresentar?

 

Item 2/4/6 Camiseta  Manga Curta

 

1- Para o acabamento do decote deverá ser u�lizado a mesma malha do corpo? Se nega�vo, qual a malha deveremos seguir,
ressaltando que é necessário composição, gramatura e Pantone Têx�l?

2- Não menciona descrições e nem acabamento de costuras para o desenvolvimento da camiseta. O órgão nos fornecerá as
devidas informações para a confecção da mesma? Ou a empresa poderá fazer padrão de camisetas básicas (manga colocada,
acabamento mangas e barras em bainha na galoneira duas agulhas, decote na galoneira duas agulhas)?

3- Não apresenta tabela de medidas para esse modelo, a mesma será fornecida ou a empresa vencedora poderá definir
conforme padrão do modelo?

4- Deverá conter e�queta de composição no item? Caso resposta seja posi�va, quais informações deverá conter
nessa e�queta? Qual localização na peça? Ou a empresa arrematante poderá seguir o padrão?

 

Item 10/12/14/16/18 Camiseta Manga Curta
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1- Solicita camisetas com mangas curta em meia malha PV, Colorida. Em qual momento será fornecido a cor e Pantone Têx�l da
camiseta a ser seguido?

2- Para o acabamento do decote deverá ser u�lizado a mesma malha do corpo? Se nega�vo, qual a malha deveremos seguir,
ressaltando que é necessário composição, gramatura e Pantone Têx�l?

3- Não menciona descrições e nem acabamento de costuras para o desenvolvimento da camiseta. O órgão nos fornecerá as
devidas informações para a confecção da mesma? Ou a empresa poderá fazer padrão de camisetas básicas (manga colocada,
acabamento mangas e barras em bainha na galoneira duas agulhas, decote na galoneira duas agulhas)?

4- Não apresenta tabela de medidas para esse modelo, a mesma será fornecida ou a empresa vencedora poderá definir
conforme padrão do modelo?

5- Deverá conter e�queta de composição no item? Caso resposta seja posi�va, quais informações deverá conter
nessa e�queta? Qual localização na peça? Ou a empresa arrematante poderá seguir o padrão?

 

 

Referente as estampas

 

1- As respec�vas cores, frases e desenhos das camisetas, serão definidas no ato do pedido para a confecção da Unidade
solicitante na proximidade de cada evento.

1.1 – Em relação as frases que serão enviadas, qual a fonte e tamanho das mesmas?

1.2- Referente a estampa retangular medindo até 20 cm x 15 cm que é solicitada na parte da frente, qual a localização na parte
frontal? Ressaltando que já solicita uma estampa no peito esquerdo.

 

 

 

 


