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Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 22018 - SME - Prefeitura de Sobral/CE 
4 mensagens

Desenvolvimento . <desenvolvimento@id8.com.br> 10 de agosto de 2022 17:23
Para: pregaocelic@sobral.ce.gov.br

Caro Sra. Pregoeira Aline de Vasconcelos Soares, boa tarde! 

 

A empresa ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, após análise do edital de Pregão Eletrônico nº 22018-
SME, identificou o seguinte questionamento:

REF. LAUDOS E AMOSTRAS

1.    Em que tamanhos as amostras devem ser confeccionadas?
2.    As amostras devem estar personalizadas para apresentação? 
3.    Observamos que no edital não consta nenhuma informação sobre apresentação de Laudos dos uniformes, para
homologação do processo. Está correta essa informação?
 
REF. TODAS AS PEÇAS

4. Este edital não possui tabela de medidas, seria possível disponibilizar esta informação, ou podemos utilizar uma
tabela de medidas padrão de fábrica?

 
REF. CAMISETA REGATA (LOTE 01)
5.    A Ribana pode ser 97% Poliéster e 3% elastano, já que se trata de gola e precisa ter mais elasticidade?
6.    Qual deve ser a gramatura dessa ribana?
7.    A cava será em ribana?  
 
REF. BERMUDA JEANS (LOTE 02)
8.    O botão da bermuda será de dois furos conforme imagem?
9.    Qual deve ser o tamanho da barra que fica presa ao botão?
10. A barra terá caseado, ou o botão será costurado direto nela?

 

REF. CAMISA COM MANGA (LOTE 3)

11. É citado que os recortes são apenas nos ombros, mas é possível ver que as mangas também serão amarelas.
Os recortes serão conforme a imagem?
 
REF.CAMISETA FEM. PARA EDUCAÇÃO FÍSICA (COM MANGAS LOTE 4)
12. É citado que a camiseta será raglan, mas na imagem ela é de manga normal. Devemos seguir o descritivo ou a
imagem?
13. A camiseta possui não apenas as mangas, mas um recorte na parte de cima em tecido amarelo, ela será como
na imagem?
14. A gola da camiseta será branca conforme descritivo, ou amarela como na imagem?  
 
REF. REGATA MASC. PARA EDUCAÇÃO FÍSICA

15. Na descrição é mencionado que a camiseta e gola v, na imagem mostra gola redonda, qual informação está correta?

 

Ficamos no aguardo de um retorno o mais breve possível, para que possamos atender todas as exigências do edital em tempo hábil para
par�cipação do certame. 
 
Atenciosamente, 



11/08/2022 11:18 E-mail de Prefeitura Municipal de Sobral - Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 22018 - SME - Prefeitura de Sob…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e7794fa335&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1740807085835046221&simpl=msg-f%3A1740807… 2/3

Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br> 11 de agosto de 2022 08:23
Para: Rafael Melo <rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br>

Bom dia!

Encaminho para providências.

Atenciosamente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Aline de Vasconcelos Soares
Pregoeira 
Central de Licitações - CELIC
(88) 3677-1157 
aline.soares@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral 
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e
Transparência - SEGET 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100   www.sobral.ce.gov.br

Área de anexos

Rafael Melo <rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br> 11 de agosto de 2022 10:48
Para: Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

Bom dia Aline, 

Segue abaixo a resposta do setor técnico ao pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,  

---------- Forwarded message --------- 
De: ASSÍRIO LOTIF SOUSA FERREIRA . <assirio@edu.sobral.ce.gov.br> 
Date: qui., 11 de ago. de 2022 às 09:57 
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 22018 - SME - Prefeitura de Sobral/CE 
To: Rafael Melo <rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br> 

Bom dia prezado Rafael, segue abaixo os esclarecimentos: 

1 - O tamanho será informado no ato de solicitação da amostra. 
2- A amostra deverá ser conforme descrição constante no edital. 
3- O processo será homologado, após análise das documentações pertinentes ao processo licitatório e aceitação da amostra apresentada pela
empresa. 
4-  As medidas deverão seguir conforme tabela de medidas padronizadas pelas normas da ABNT.   
5- Deverá ser conforme a descrição do objeto no lote.  
6- A mesma da malha da camiseta. 
7- Sim. 
8- O botão é de 04 furos, conforme a imagem. 
9- Na altura da logo, conforme imagem anexa ao edital. 
10- Botão costurado nela. 
11-  Conforme descrição e imagem anexa. 
12- A camiseta é raglan, onde deve seguir conforme descrição do edital e a imagem na página 32, que corresponde ao item. 
13- Conforme imagem. 
14-  Conforme imagem. 
15- Conforme imagem. 

Assírio Lotif Sousa Ferreira 
Administrador 
Gerente de Logística - Coordenação Administrativa - SME                    

(88) 9 9228-5276                                                 

Prefeitura de Sobral 
Secretaria Municipal da Educação 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

Em qui., 11 de ago. de 2022 às 08:38, Rafael Melo <rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br> escreveu: 
Assírio, nos responder urgente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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José Rafael Melo Nascimento
Advogado - OAB/CE nº 40.288
Gerente da Célula de Processos Licitatórios - Coordenadoria Jurídica - COJUR/SME
(88) 3677-1233 
rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral 
Secretaria Municipal da Educação 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

 

--  

José Rafael Melo Nascimento
Advogado - OAB/CE nº 40.288
Gerente da Célula de Processos Licitatórios - Coordenadoria Jurídica - COJUR/SME
(88) 3677-1233 
rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral 
Secretaria Municipal da Educação 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

--  

José Rafael Melo Nascimento
Advogado - OAB/CE nº 40.288
Gerente da Célula de Processos Licitatórios - Coordenadoria Jurídica - COJUR/SME
(88) 3677-1233 
rafael.melo@edu.sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral 
Secretaria Municipal da Educação 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100  
www.sobral.ce.gov.br

Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br> 11 de agosto de 2022 11:01
Para: "Desenvolvimento ." <desenvolvimento@id8.com.br>

Bom dia!

Segue resposta emitida pelo setor responsável:

"Segue abaixo os esclarecimentos: 

1 - O tamanho será informado no ato de solicitação da amostra. 
2- A amostra deverá ser conforme descrição constante no edital. 
3- O processo será homologado, após análise das documentações pertinentes ao processo licitatório e aceitação da amostra apresentada pela
empresa. 
4-  As medidas deverão seguir conforme tabela de medidas padronizadas pelas normas da ABNT.   
5- Deverá ser conforme a descrição do objeto no lote.  
6- A mesma da malha da camiseta. 
7- Sim. 
8- O botão é de 04 furos, conforme a imagem. 
9- Na altura da logo, conforme imagem anexa ao edital. 
10- Botão costurado nela. 
11-  Conforme descrição e imagem anexa. 
12- A camiseta é raglan, onde deve seguir conforme descrição do edital e a imagem na página 32, que corresponde ao item. 
13- Conforme imagem. 
14-  Conforme imagem. 
15- Conforme imagem. "

Atenciosamente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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