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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORESSEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS-SARP

ESCLARECIMENTO 001/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 – SARP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51016/2020 – SARP
A Pregoeira da Secretaria Adjunta de Registro de Preços, após análise do Pedido de
Esclarecimento formulado pela empresa S.L. NETO ASSIS & ASSIS LTD, e com base em informações
prestadas pela Unidade Gestora de Estratégia de Compras e em conformidade com o posicionamento da
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, esclarece que:
Sobre o pedido de esclarecimento da empresa S.L. NETO ASSIS & ASSIS LTDA:

a)

Qual é o padrão da UEMA?

Resposta: Quanto ao padrão da Uema refere-se as cores azul e branco, isto é, com as tramas das
camisas com listras, que podem ser verticais ou horizontais;
b)
São vários itens com quantidades enormes a serem registradas, todavia o maranhão
está numa região onde o custo de frete e muito grande, assim, pergunto se existe uma quantidade
mínima de pedido para cada item de uniformes?
Resposta: Por se tratar de um Registro de Preços, não há neste momento a quantidade e a
obrigatoriedade de divulgação de quantidade mínima de materiais a serem eventualmente e
futuramente adquiridos. Ademais, informo que as quantidades serão solicitadas de acordo com a
necessidade dos órgãos participantes durante a vigência da ata.
c)
A bolsa de transporte não especifica o material a ser produzida, apenas os tamanhos,
então ela pode ser de microfibra?
Resposta: Quanto a bolsa de transporte do material esportivo pode ser de nylon ou polipropileno.
d)
Tactel e um material muito pesado e quente e sua região e quente o ano todo, assim,
está sendo pedido uniformes com forro, isso creio que prejudicaria os atletas, dessa forma sugiro que
os shorts para os homens sejam feitos em dry fit normal e para as mulheres em tecido suplex os
shorts, pois não são transparentes se forem de cor preta e são ajustados ao corpo. Em resumo, os
uniformes masculinos deveriam ser feitos em dry fit apenas com shorts sem forro e os uniformes
femininos com camisa dri fit e shorts de suplex.
Resposta: Quanto ao tecido dos calções, têm que ser em tactel, que é um dos tecidos mais leves e
fáceis de lavar. Mantendo as exigências constantes do item.

São Luís - MA, 12 de agosto de 2020.
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