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Bom dia,

quanto ao esclarecimento solicitado segue resposta elaborada pela Coordenação de Planejamento da Secretaria de Educação, Sra
Wanderly Maria dos Santos Mello:

"Esta administração esclarece que são 13.000 m², e que a especificação do tecido rústico gramatura mínima 200 gr por M², 39%
poliester e 61% algodão do objeto licitado (cortinas) foi elaborada após pesquisa de mercado e comparada com outra
especificações de licitações realizadas em diversos órgãos públicos, sendo assim, não se fez necessário a solicitação de amostras
do tecido, esclarecemos ainda que a PESQUISA DE MERCADO é um processo obrigatório que antecede as contratações da
Administração Pública."

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Compras & Licitações

Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030

CNPJ: 45.699.626/0001-76
 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Re: Fwd: Solicitação de esclarecimentos - PE 017/2022
Data:22/08/2022 15:59

De:planejamento.educacao@camposdojordao.sp.gov.br
Para::licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br

 

Boa tarde,

 

Esta administração esclarece que são 13.000 m², e que a especificação do tecido rústico gramatura mínima 200 gr por M², 39%
poliester e 61% algodão do objeto licitado (cortinas) foi elaborada após pesquisa de mercado e comparada com outra
especificações de licitações realizadas em diversos órgãos públicos, sendo assim, não se fez necessário a solicitação de amostras
do tecido, esclarecemos ainda que a PESQUISA DE MERCADO é um processo obrigatório que antecede as contratações da
Administração Pública.

--- 

 

Em 17/08/2022 15:49, licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br escreveu:

Boa tarde,

Uma vez que se trata de questão técnica descrita no Termo de Referencia elaborado por esta Secretaria de Educação,
encaminhamos a solicitação de esclarecimento para resposta. Ressaltamos que a resposta deve ser encaminhada a este setor
de Licitações a fim de darmos a devida publicidade ao ato.



Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Compras & Licitações

Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030

CNPJ: 45.699.626/0001-76
 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Solicitação de esclarecimentos - PE 017/2022
Data:17/08/2022 15:41

De:Hashtag confecções eireli <hashtag.licitacoes@gmail.com>
Para::licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br

 

Boa tarde, 
Com relação ao Pregão Eletrônico nº 017/2022 solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
Pergunta: A quantidade cotada é por m² ou metro linear ? 
 
Pergunta: Referente ao tecido rústico gramatura mínima 200 gr, por m² 39% poliéster e 61% algodão, existe amostra na
administração para que possamos realizar vistoria técnica para análise de gramatura e obter referência de fabricante?  
 
 
Ficamos no aguardo do retorno,  
 
--  
 
 
Fone: (41) 3146-2831  
Hashtag Confecções Eireli  
CNPJ nº 30.682.734/0001-69

WhatsApp Image 2022-08-22 at 15.45.18 (1).jpeg
~271 KB

https://webmail-seguro.com.br/camposdojordao.sp.gov.br/v2/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX.enviadas&_uid=5704&_token=gz1JSvAVyCq3Q2xzT6WQZzGzQEXUNK91&_part=2

