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ESCLARECIMENTOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 03

Ref: pedido de esclarecimentos apresentado em 21/11/2019 via email
licitacao@tjmmg.jus.br
Foi apresentado em 21 de novembro de 2019 pedido de esclarecimentos sobre alguns
pontos do Edital, conforme transcrito abaixo:
Solicitamos esclarecimentos a respeito dos itens abaixo relacionados, pertinentes ao
Edital de Licitação referenciado:
1)ITEM 2.2.1 do Termo de Referência PÁGINA 31 – ITEM 03 – CAMISA
MASCULINA - Camisa - tipo social, masculina, mangas longas, na cor branca (grifo
nosso) em tecido misto com 70% de algodão e 30% em poliéster, tipo passa fácil,
trabalhado (não liso), gramatura de 135g/m², admitindo-se variação de ± 5% sem
transparecer o corpo, fechamento dos punhos com botões T-18; um bolso externo
frontal, na altura do peito do lado esquerdo; colarinho social com base e reforço
entretelado; gola com entretela, pala dupla e palheta, sem botões; pala com dois panos
(dupla); fralda recortada na direção das costuras laterais e toda embainhada; ombro com
costura embutida, pespontada na extremidade; abertura frontal com abotoamento feito
por 7 (sete) botões T-18, na cor do tecido, podendo variar a quantidade de acordo com
manequim do usuário; aviamentos na cor do tecido. Cores – 24 unidades (vinte e
quatro) na cor cinza claro e 24 (vinte e quatro) unidades na cor azul claro. (grifo
nosso)
PERGUNTA: Qual é a cor da camisa a ser fornecida?
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 03:

Esclarecemos houve um erro material na especificação (cor branca). Devem ser
consideradas as 24 unidades na cor cinza claro e 24 unidades na cor azul claro.

Documento assinado eletronicamente por ANNY MARGARETH PEREIRA LUCAS,
Pregoeiro, em 22/11/2019, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos
informando o código verificador 0166761 e o código CRC 12F8A54D.
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