
 

 
 

 
  

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

PROCESSO ASF Nº 039/2022 

 
1) PREGÃO PRESENCIAL 001/2022, Processo ASF nº 039/2022 

 

Lote 01: Itens 01; 

Lote 02: Itens 01; 

Lote 03: Itens 01 e 4; 

Lote 04: Itens 01; 

Lote 05: Itens 01; 

Lote 06: Itens 01. 

  

Estes itens descritos para levarmos amostras, tem que ter logo em silk ou 

bordado na peça? Ou no primeiro momento não precisa? 

 
R: Sim, será necessário silk e bordado, conforme item 19.3 do Edital, in verbis:   

 

“Todas as amostras precisarão conter logos, mas não 

necessariamente os logos especificados no ANEXO I – 

MEMORIAL DESCRITIVO, pois a finalidade da 

apresentação da amostra com logo é para verificar a 

qualidade da linha e definição do bordado, bem como 

da impressão em silkscreen para análise da qualidade 

da tinta. Serão avaliadas também a qualidade do tecido, 

corte, acabamento, botões e lona. (grifo nosso)” 

2) Em licitações geralmente é solicitada amostra somente ao ganhador após o 

evento. Favor rever e nos informar se isso realmente é necessário ser 

apresentado no dia da licitação, e se for se podemos enviar a peça sem 

aplicação do logo nela, pra que no caso de não ganharmos a peça não ser 

perdida. Podemos levar o logo em pedaços de tecido a parte para verificação 

da qualidade dos bordados / silkscreen ? 

R.: A peça a ser apresentada não necessariamente precisa conter o logo exato da 

instituição, mas deve ser apresentado o bordado para avaliação da qualidade deste. 



 

 
 

 
No caso de a empresa optar por trazer uma peça com bordado da instituição ou 

outro bordado diretamente na peça poderá fazê-lo. Caso opte por apresentar o 

bordado em um pedaço de tecido e a peça em separado também poderá demonstrar 

deste modo, sem prejuízo da análise distinta de cada qual que será feita no 

processo. 

 

  
 

 


