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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - PE 006/2018/SML/PVH - Pref. Porto Velho 
3 mensagens

Manuelly - Nayr <manuelly@nayr.com.br> 1 de fevereiro de 2018 14:08
Para: pregoes.sml@gmail.com
Cc: vendas@nayr.com.br, desenvolvimento@nayr.com.br, juridico@nayr.com.br

Boa tarde Sra. Pregoeira Vânia Rodrigues de Souza,

 

A empresa Nayr Confecções Ltda solicita Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico
006/2018/SML/PVH, a se realizar dia 19 de Fevereiro de 2018.

 

Objeto: REGRISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES ( CONJUNTO
CAMISETA/BERMUDA E CAMISETAS, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta
do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II
deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas
propostas.

 

Referente a Camiseta

1.       Qual o Pantone têxtil de referência da cor amarelo ouro na malha PV?

2.       Qual o Pantone têxtil de referência da cor azul royal?

3.       A gola da camiseta será em malha PV ou ribana?

4.       O viés citado na descrição será na gola de 1,5 se refere a largura do mesmo?

5.       A manga será do mesmo tecido que o corpo?

6.       Qual a fonte da escrita “Secretaria Municipal de educação” nas costas?

7.       Qual a largura da bainha?

8.       Qual a personalização da logomarca da Prefeitura do Município de Porto Velho?

9.       Solicitamos o envio da arte da logomarca da Prefeitura de Porto Velho em alta resolução, pois no edital a
imagem está muito pequena. Sendo assim, não é possível fazer o levantamento de custo.

10.   As personalizações da Logomarca e da escrita nas costas deverá ser em Silk-screen? Em caso negativo
informar o tipo de personalização

Referente a Bermuda

11.   Qual a gramatura do tecido da helanca?

12.   O friso na lateral será feito em qual tecido? Informar composição e gramatura

13.   Qual o Pantone têxtil de referência da cor amarelo ouro do friso?

14.   Os 2,00 cm informados para o friso, será a largura dele?

15.   Qual a personalização da logomarca do Município de Porto Velho?

16.   Na descrição cita “elástico total”, isso se refere ao elástico que vai na cintura? Se sim, qual a largura e a
quantidade de costuras necessárias do mesmo.

17.   Solicitamos o envio da arte da logomarca da Prefeitura de Porto Velho em alta resolução, pois no edital a
imagem está muito pequena. Sendo assim, não é possível fazer o levantamento de custo.

18.   As personalizações da Logomarca na perna esquerda deverá ser em Silk-screen? Em caso negativo informar o
tipo de personalização
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19.   As informações quanto as medidas das bermudas, estão confusas e insuficientes para produção. Menciona
medida de cintura, mas não coloca valores, menciona altura de cava em uma bermuda, onde não possui cava.
Como devemos proceder quanto as medidas das bermudas?

 

Referente a Amostra:

20.   No presente edital, não menciona solicitação de amostra, protótipo ou peça piloto da empresa melhor colocada
no certame. Diante disto, questionamos se em nenhuma fase antes da produção essa administração solicitará
amostras?

 

Vale ressaltar o que a LEI 8.666/93 é bem clara quanto a esses princípios:

 

A LEI 8.666/93, ao regular a matéria atinente às licitações, assim dispõe em seu art. 3º e respectivo §1º:

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos.

 

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico
objeto do contrato; [...]

 

 

Conclui-se, assim, que o processo licitatório deve ser realizado no intuito de oportunizar à Administração Pública a
aquisição dos bens almejados pelo menor preço e melhor qualidade, haja vista a possibilidade da participação de um
maior número de licitantes, sendo inadmissíveis cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo e estabeleçam exigências desmedidas.

 

Qualquer dúvida estou à disposição.

 

 

Atenciosamente,

 

Manuelly Rodrigues Góes - Nayr Confecções Ltda

Desenvolvimento de Produto / Product Development.

Fone/Phone/Fax: ++ 55 44 3218-9200 / ++ 55 44 3218-
9213 
Celular/Mobile: ++ 55 44 99113-2393 
email/Live Messenger: manuelly@nayr.com.br

www.nayr.com.br 
"Esta mensagem é protegida por lei. Se você não é o destinatário desta mensagem, apague-a imediatamente. A reprodução não autorizada é crime."  

tel:+55%2044%203218-9200
tel:+55%2044%203218-9213
tel:+55%2044%2099113-2393
mailto:francielebiliato@nayr.com.br
http://www.nayrconfeccoes.com.br/
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"Este mensaje es protegido por ley. Si usted no es el destinatario deste mensaje, borreo inmediatamente. La reproducción no autorizada es crimen."  
"This message is law-protected. If you are not the recipient, delete this message immediately. The unauthorized reproduction is considered crime."

roduction is considered crime."

 

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 1 de fevereiro de 2018 16:33
Para: Manuelly - Nayr <manuelly@nayr.com.br>

BOA TARDE 

CONFIRMO O RECEBIMENTO DO EMAIL. ESTAREMOS RESPONDENDO EM TEMPO HÁBIL.  

VÂNIA RODRIGUES
Pregoeira/SML
69 3901-3639
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 6 de fevereiro de 2018 09:55
Para: thaynaraholanda@gmail.com

BOM DIA THAYNARA 

ESTOU ENCAMINHANDO OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO. AGRADECIDA 

VÂNIA RODRIGUES 
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 
Data: 1 de fevereiro de 2018 16:33 
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - PE 006/2018/SML/PVH - Pref. Porto Velho 
Para: Manuelly - Nayr <manuelly@nayr.com.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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