ESCLARECIMENTO REF AO PE 04.2021
COTAÇÃO G8 ARMARINHOS <cotacao@g8armarinhos.com.br>
ter 04/05/2021 10:46
Para:Comissão
Prioridade:

Permanente Licitação <cpl@sejus.df.gov.br>;

Alta

Bom dia
Preciso de um esclarecimento referente ao PE 04.2021 – data 13/05/2021
Lote 01 e 02 – bermudas – tecido brim azul claro
É possível fornecerem o Pantone ou uma foto para cer ﬁcar o tom de azul claro?
Lote 03 – Conjunto de agasalho
Qual é a composição têx l e gramatura do moletom?
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria do Sistema Socioeduca vo
Coordenação de Internação
Brasília-DF, 05 de maio de 2021.

Despacho - SEJUS/SUBSIS/COORINT

À SUBSIS,
Em
atenção
ao
Despacho
SEJUS/SUBSIS
(61245165),
que
solicita,
respec vamente, respostas sobre os ques onamentos realizados no documento (61234767), pela licitante
Kanaro Ar gos de Cama, Mesa e Banho Ltda., e no documento (61182725), pela licitante G8 Armarinhos
Ltda, referentes ao objeto do Edital de Licitação PE 04/2021 (60894169), encaminhamos os esclarecimentos
dispostos a seguir.

1. Lote 01 e 02 – bermudas – tecido brim azul claro: É possível fornecerem o Pantone ou uma foto para
cer ﬁcar o tom de azul claro?
- Encontram-se anexos exemplos de Pantone que servem como referência para o tom de azul requerido
(61273170 e 61273281) .
2. Lote 03 – Conjunto de agasalho: Qual é a composição têx l e gramatura do moletom?
- Composição têx l: 70% algodão e 30% poliéster, similar ou equivalente;
- Gramatura es mada: 300 g/m² ou superior.
3. Gostaria de saber o po de brim que deverá ser u lizado para a confecção do produto (leve ou
pesado), o tom de azul claro u lizado pela ins tuição e se os tamanhos referidos 38/40/42/44 seriam
equivalentes a P/M/G/GG?
- Brim leve;
- Encontram-se anexos exemplos de Pantone que servem como referência para o tom de azul requerido
(61273170 e 61273281);
- Tamanho das bermudas, em cen metros, similar ou equivalente, em uso nas unidades:
Tamanho

Cintura

Quadril

PP

65 - 73

80 - 88

P

73 - 81

88 - 96

M

81 - 89

96 - 104

G

89 - 97

104 - 112

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=70017098&infra_sistema=1…
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GG

97 - 109

112 - 120

Salientamos que as informações supramencionadas advém de levantamento realizado junto
às Gerências Administra vas das Unidades de Internação, vinculadas a esta Coordenação de Internação, que,
por sua vez, examinaram os itens adquiridos anteriormente, os quais se encontram atualmente em uso pelos
adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeduca va de internação.
Atenciosamente,
Renan Aruil de Sousa
Assessor
Documento assinado eletronicamente por RENAN ARUIL DE SOUSA - Matr.0244065-2,
Assessor(a), em 05/05/2021, às 16:01, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 61259970 código CRC= C398B06B.
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