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PROCESSO LICITATORIO Nº 52/2011 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 26/2011  

 
ESCLARECIMENTOS REFERENTES À CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR. 
 
1 – As amostras precisam ter a gola com o texto “100 anos de Canoinhas”? 
Resposta: Sim, conforme foto e amostra à disposição. 
 
2 – A classificação da fibra pode ser considerada como CV? 
Resposta: Sim, Poliviscose: 67% poliéster/33% viscose. 
 
3 – Para entrega de amostra o que deverá ser considerado, uma peça de cada modelo em qualquer 
tamanho? Ou um kit completo do material a ser comprado em qualquer tamanho? 
Resposta: 1 calça, 1 jaqueta, 1 camiseta longa, todas personalizadas e em qualquer tamanho. 
 
4 – Quais são as tabelas de medidas dos uniformes? 
Resposta: Tabela no site em anexo a pasta deste pregão. 
 
5 – A cor azul marinho deve-se considerar qual o n.º do pantone? 
Resposta: Camiseta Azul Marinho PV 19-3940 
   Agasalho de helanca Azul Marinho colegial 19-3921 
 
6 – A cor amarela deve-se considerar qual o n.º do pantone? 
Resposta: Amarelo PV 14-0852 
 
7 – O modelo das camisetas especificado não mostra gola personalizada. Assim sendo, em que 
lugar deverá ser inserido as listras? 
Resposta: Fotos no site em anexo a pasta deste pregão. 
 
8 – Qual o tamanho das palavras “CANOINHAS 100 ANOS” e quantas vezes se repete? 
Resposta: Fotos no site em anexo a pasta deste pregão. 
 
9 – Com relação à gramatura dos tecidos da camiseta, qual a solicitada? 
Resposta: Gramatura PV 155 gm2. 
 
10 – Com relação à gramatura do tecido de helanca, qual a solicitada? 
Resposta: Gramatura Helanca 280 gm2. 
 
11 – Para os detalhes da jaqueta e calça qual a largura dos filetes? 
Resposta: Debrum em PV com 0,5 cm. 
 
12 – Para o bordado da calça exige-se 12,0 cm de altura. Desta forma, devem-se considerar estas 
medidas para todos os tamanhos? Pois estas medidas são desproporcionais para os tamanhos 
menores. 
Resposta: As medidas devem ser proporcionais. 
 
13 – Referente aos laudos serão apenas dos tecidos? 
Resposta: Sim, serão os laudos dos tecidos. 
 
 
Canoinhas, 29 de abril de 2011. 


