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Araras, 27 de junho de 2.013. 

 

 

Aos 

Licitantes  

 

QUESTIONAMENTO ACERCA DO EDITAL PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE  

PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2.013 

 

O Pregoeiro junto com sua equipe de apoio do SAEMA – Serviço de Água, Esgoto e Meio 

Ambiente do Município de Araras foram questionados sobre o objeto desta licitação, conforme 

abaixo:  

 

Prezados Senhores, 

  

Após analisarmos o edital de licitação em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

  

1) Gramatura do Tactel, é  metro linear ou metro quadrado? 

 

Resposta: Analisando o questionamento o pregoeiro e a equipe de apoio entende-se que é metro 

linear. 

 

2) Sobre a gramatura dos tecidos, nós encontramos algumas diferenças, uns um pouco acima 

outros um pouco abaixo, então seria interessante haver uma porcentagem de aceitação  para cima 

e para baixo. 

 

Resposta: Sim, conforme NBR 13.586, há uma tolerância de 5% para mais ou para menos.  

  

3) Para participar tem que fazer algum cadastro antes, ou é só levar os papeis preenchidos no dia, 

hoje que percebi que mudou a data para 05/07, correto? 
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Resposta: Não é necessário realizar nenhum cadastro antecipado, apenas apresentar a 

documentação solicitado no Edital no dia da sessão, que está confirmada para 05/07/2.013 (Edital 

Retificado). 

  

4) Sobre a gramatura dos tecidos vou fazer com a dos meus Fornecedores e no dia levo amostra é 

isso?. 

 

Resposta: A gramarura deverá atender o Edital, aceitando-se a tolerância citada na resposta da 

questão nº 02. O licitante deverá apresentar uma amostra do uniforme no dia da sessão. 

 

5) Conforme planilha dos valores dos lotes que irei participar, podemos reparar que, no lote 05, a 

quantidade de 68% poliéster, 27% algodão e 0,5% de elastano, totalizam 95,50% de composição, 

no lugar de 0,5 não seria 5% de elastano? 

 

Resposta: Correto, onde se lê 0,5 % de Elastano, leia-se 05%. 

 

Desde já agradecemos o questionamento e nos colocamos à disposição.    

 

     ____________________________                             ______________________________ 

        Fábio Eduardo Coladeti Ari Osvaldo Fischer Filho                                   

                   Pregoeiro Apoio 

 

 

    ____________________________                       ______________________________ 

 Fernanda Rodrigues Buzo                                         Marluce Natalia De Goês Lima 

               Apoio                                                                              Apoio 

 

 

   ____________________________                         ______________________________ 

        Helder Quenzer                                                    Elizabeth C. B. Colombari 

                Apoio                                                                           Apoio 


