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PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. PREGÃO N. 004004004004/201/201/201/2014444    
    
    
EsclarecimentoEsclarecimentoEsclarecimentoEsclarecimentossss solicitado solicitado solicitado solicitadossss::::    
 

M.D Pregoeiro, analisando o presente edital, se faz necessário realizar alguns 
esclarecimentos. 

 Primeiramente, em análise ao ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, contido na 
página 14 (catorze) do presente edital, encontramos a descrição da seguinte maneira 
“capacho formado por filamentos em vinil, para tráfego baixo a médio, com espessura 
mínima de 7,5 mm (sete e meio milímetros), costado em borracha anti-derrapante; 
anti-chamas; cores: cinza, grafite e preto; Fonte do texto: Verdana normal.” 

Questionamos: 

1)      Há alguma arte, layout ou desenho indicando o que cada cor compõe no tapete?Há alguma arte, layout ou desenho indicando o que cada cor compõe no tapete?Há alguma arte, layout ou desenho indicando o que cada cor compõe no tapete?Há alguma arte, layout ou desenho indicando o que cada cor compõe no tapete? 

2)      A descrição acima colacionada fala em fonte de texto. Assim, qual a inscrição a A descrição acima colacionada fala em fonte de texto. Assim, qual a inscrição a A descrição acima colacionada fala em fonte de texto. Assim, qual a inscrição a A descrição acima colacionada fala em fonte de texto. Assim, qual a inscrição a 
constar nos capachos?constar nos capachos?constar nos capachos?constar nos capachos? 

 Por todo o exposto e, considerando os demais elevados suprimentos de Vossas 
Senhorias sobre a matéria, REQUER, 

 •             SEJAM EXAMINADAS E ESCLARECIDAS AS QUESTÕES SUSCITADAS CENTRAIS 
E CONDICIONANTES AO PROSSEGUIMENTO DESTE EDITAL  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2014. 

 É o que se requer, respeitosamente. 

 
    
Resposta:Resposta:Resposta:Resposta: 
 

 
Prezada Senhora, 
 
Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, mencionamos observação constante 
no Anexo I do edital do Pregão n. 004/2014,  a seguir transcrita: 
 
"2) O desenho do modelo de capacho deve ser acessado no site do TRESC, no seguinte 
endereço: http://www.tre-sc.jus.br (menu: Transparência / Contas Públicas / Pregões / 
2014 )." 
 
No endereço http://www.tre-
sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/transparencia/contas_publicas/pregoes/2014/pregao00
4/Modelo_Capacho.pdf, está disponível o arquivo com o desenho do modelo do 
capacho e as observações acerca das cores que o compõem. 
 
Atenciosamente, 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Pregoeira 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
 


