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Processo Administrativo: 11/10/43.220 

Interessado: Secretaria Municipal de 

Cidadania, Assistência e Inclusão Social 

Pregão Eletrônico nº 031/2012 

Objeto: Registro de Preços de camisetas para eventos e serviços gerais realizados pela 

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. 

 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTOS 

 

O Município de Campinas, por intermédio do Pregoeiro, após os apontamentos feitos pelo 

órgão técnico, apresenta esclarecimento aos quesitos formulados pelas empresas 

MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. e NILCATEX TEXTIL LTDA. pela 

ordem: 

Questionamento da empresa MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. 

Pergunta 1: “Qual a gramatura que deverá ser utilizada para o tecido meia malha?” 
Resposta: A gramatura para o tecido meia malha deverá ser de no mínimo 130g/m², visto 

tratar de padrão simples, corrente de mercado. 

Pergunta 2: “Qual o código do Pantone que deverá ser considerado na peça e na gola?” 
Resposta: As cores das peças, e golas (iguais as das peças) serão informadas na 

oportunidade do encaminhamento das correspondentes ordens de fornecimento. 

Pergunta 3: “Como deverá ser confeccionado o punho? E qual a gramatura a ser utilizada?” 
Resposta: O acabamento das mangas deverá ser barra com costura dupla, conforme 

especificado, visto não haver punho por se tratar de camiseta de mangas curtas. 

Pergunta 4: “Qual tabela de medidas a proponente deverá se referenciar para a confecção 
das camisetas?” 
Resposta: Os tamanhos deverão ser conforme usuais no mercado brasileiro. 

Pergunta 5: “Que tipo de costura completa para as camisetas manga curta e camisetas 
manga longa?” 
Resposta: A costura do corpo da peça deverá ser de acordo com o padrão usual de 

mercado. Não há camisetas manga longa. 

Pergunta 6: “Quais as medidas do Silk Screen que será aplicado na peça frente e costas?” 
Resposta: As medidas serão consequência da definição de cada arte final, e informadas nas 

correspondentes ordens de fornecimento. 

Pergunta 7: “Qual a embalagem primária e secundária que a proponente deverá utilizar?” 
Resposta: As camisetas deverão ser entregues em condições adequadas de transporte e 

armazenamento. 
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Pergunta 8: “Qual será o local de entrega do objeto licitado? Será ponto a ponto ou entrega 
única?” 
Resposta: As camisetas deverão ser entregues no Almoxarifado Central, sito na Av. General 

Carneiro, nº 330, bairro Vila Industrial. 

Pergunta 9: “Nos itens 2 e 4 constam que a camiseta deverá ser colorida, e diante disso 
em qual cor a peça deverá ser confeccionada? Informar também o Código do Pantone.” 
Resposta: As cores serão informadas nas correspondentes ordens de fornecimento, 

conforme necessidade de cada caso. 

 

Questionamento da empresa NILCATEX TEXTIL LTDA. 

Pergunta 1: “Qual a gramatura do fio da malha para camiseta?” 
Resposta: A gramatura para o tecido meia malha deverá ser de no mínimo 130g/m², visto 

tratar de padrão simples, corrente de mercado. 

 

Ficam mantidas as datas de Recebimento, Abertura e Disputa do Pregão supramencionado. 

 

Campinas, 19 de abril de 2012. 

RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Pregoeiro 


