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ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2016/10/43017. 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 

OBJETO: Aquisição de uniformes escolares para os alunos da Educação de Jovens e Adultos 

– EJA Anos Iniciais e dos cursos profissionalizantes do CEPROCAMP conforme 

quantitativos e descrição constantes no ANEXO I – PROJETO BÁSICO. 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), por intermédio do Pregoeiro, 

após consulta ao Subscritor do Termo de Referência, apresenta a resposta à solicitação de 

esclarecimento formulada pela Sra. Sandra Camargo da Empresa CAMPINAS MILITARY 

DEFENSE LTDA – EPP – CNPJ 10.955.614/0001-80: 

 

Questionamento: 

item -06 -  Conjunto para centro cirurgico na cor verde total 45 conj. 

a blusa  é uma camiseta em malha 100% ?? na foto parece uma camiseta. 

não tem na foto o modelo com bolsos conforme consta em edital 

onde vai os 3 bolsos ?? 

na foto também não tem os bolsos na calça parte trazeira... 

elástico na cintura toda?? 

qual o tecido da calça ?? 

 

Resposta: 

A descrição do item 06 é claro quanto à especificação do tecido, O conjunto completo (blusa 

e calça) é 100% algodão, conforme descrito no subitem 2.1 do edital (página 24). 

No caso dos bolsos, a descrição afirma que na blusa deverá ter 03 bolsos, sendo que um deles 

na parte superior. Logo, por lógica, os outros 02 bolsos seriam nas laterais, na altura das 

cintura. 

Na calça, a descrição afirma da existência do elástico e do bolso na parte traseira. As imagens 

servem como apoio para a licitante entender o modelo do uniforme. Os detalhes são melhor 

especificados no texto. 

É esperado da empresa que seja contratada a experiência na produção de uniformes 

específicos, tais como o terninho cirúrgico. 

A licitante, se quiser, poderá consultar a amostra de uniforme que se encontra na FUMEC. 
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Campinas, 13 de janeiro de 2017 

 

Lucas Gimenez Pavanello 

Pregoeiro 


