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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 
Processo: 1529/2019 – Pregão Privado 018/2019. 

Objeto: Aquisição de Uniformes para a área de Enfermagem do INCOR – HCFMUSP. 

 

Empresa: Campinas Military Defense Ltda EPP 
 

Vimos pelo presente, solicitar um ESCLARECIMENTO sobre o Pregão nº 18/2019 - Processo nº 

1529/19, conforme segue: 

 

1) Na página 04 do Edital é solicitada, junto à proposta, uma amostra dos uniformes. Esta amostra 

pode ser similar ou precisará da personalização?      

 

A Amostra deverá ser conforme o descritivo não é necessário o logo neste momento. 

 

     Pois ná pagina 18 do Edital consta:  

A empresa vencedora deverá, após contato com área técnica de benefícios, apresentar uma prova de 

cada item fiel à descrição do edital, com os mesmos parâmetros de modelo e tecido." 

Porém não conta o prazo para entrega. 

 

   Após vencer o processo, marcaremos a prova da grade de tamanhos, neste momento a 

empresa deverá trazer uma peça de cada tamanho   conforme descritos no edital. Nesta etapa 

ainda não é necessário o logo. 

   O prazo de entrega é de 70 dias a partir da prova das medidas. 

 

2) Nós trabalhamos com grades de tamanhos, que são enviadas aos clientes para prova e montagem 

dos pedidos, visto que nem sempre estão todos os colaboradores prsentes, por isto essas grades 

ficam por um período com os clientes. Não dispomos de pessoal para tomadas de medidas. Seria 

aceito assim? 

   A empresa deverá disponibilizar uma pessoa para fazer este serviço. Como a quantidade de 

funcionários é grande, a pessoa deverá permanecer na nossa empresa por 1 semana, não 

temos como ficar com as grades tendo em vista que são vários setores. 

 

3) O objeto do referido Pregão é "Contratação de Prestador de Serviço para fornecimento de 

Uniformes". 

Deverá ser emitida Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal de Prestação de Serviços? 

 

   Seria fatura 


