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PREGÃO Nº 16/2018 
PERGUNTAS E RESPOSTAS-1 

 
Pergunta 1: Referente ao Lote 2 (mochilas) do Pregão Presencial 16/2018. 
  

Pergunta 1-A: Qual o prazo da primeira entrega? 
Resposta 1-A: 31/05/2018. 
 
Pergunta 1-B: Qual a quantidade da primeira entrega?  
Resposta 1-B: 5.500 mochilas. 
 
Pergunta 1-C: O SENAI está pedindo na descrição, termo de referência, tecido 100% poliamida 
cordura nacional com duas mãos de resina e espuma de 05mm. Deverá ser esse material mesmo 
ou pode ser outro de igual qualidade? É um material bem caro, feito por encomenda. 
Reposta 1-C: Deverá ser o material solicitado. 
 
Pergunta 2: Segue abaixo trechos da descrição da mochila que precisamos de esclarecimentos. 
 
- Costas: Em tela Spacer com espuma de 5 mm; preta, forrada com poliéster 165 acoplado com 
espuma de 5 mm; liso na cor preto, espuma pack 06 mm interna, alça de ombro 
anatômica em “V” no poliéster 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina, 
forrada com tela spacer com espuma de 5 mm; preta e espuma pack 06 mm interna, 
alça de ombro com bilola e castelinhos plástico. Acabamento das alças de ombro em fita canaf de 
25 mm preto. Alça de de mão na própria alça de ombro, suporte em 100% 
Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina com fitas canaf de 25mm. 

 
Pergunta 2-A: alça de ombro em V? não seria costura nas costas em V, acho que foi erro de 
digitação. 
Resposta 2-A: - Alça de ombro anatômica em forma de "V" invertido, conforme foto, em anexo. 
  - Costura das costas conforme foto, em anexo. 
 
Pergunta 2-B: Nas costas vai espuma 5mm ou 6mm?, está meio confuso na descrição. 
Resposta 2-B: Toda a mochila confeccionada com espuma de 5mm. 
 
Pergunta 2-C: Nas alças de ombro vai espuma5mm ou 6mm?, está meio confuso na descrição. 
Resposta 2-C: Toda a mochila confeccionada com espuma de 5mm. 
 
Pergunta 2-D: Alça de ombro com bilola e castelinhos de plástico. Oque seria bilola? 
Resposta 2-D: Bilola foi erro de digitação, o correto é bitola de 30mm e castelinho plástico 
conforme foto, em anexo. 
 
Pergunta 2-E: A alça de mão tem o tamanho de 20cmx3,5cm largura, mas na descrição acima 
comenta que terá que usar uma fita de 25mm, não tem como ficar de 3,5cm de largura. 
Resposta 2-E: Alça em tecido 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina e 
espuma de 5mm, com spacer, acabamento com viés de gorgurão. O tamanho da alça deve ser 
de 20cm X 3,5cm.  
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-Fole zíper costa: Em 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de resina e espuma de 
05mm, fechamento em zíper nº 8 preto e com 2 cursor niquelado, acabamento 
interno em gorgurão de 25mm preto. Fundo 100% Poliamida Cordura nacional com duas mãos de 
resina preto e com espuma PACK de 6 mm interno. Com porta notebook: Em 
poliéster 165 ACOPLADO com espuma 5 mm; mais espuma Pack 06 mm interna. 
 
Pergunta 2-F: Ira espuma 6mm no fundo? 
Resposta 2-F: Toda a mochila confeccionada com espuma de 5mm. 

 
Pergunta 2-G: No porta notebook vai espuma de 6mm ou 5mm? 
Resposta 2-G: Toda a mochila confeccionada com espuma de 5mm  
 
Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 

 
Brasília, 26 de abril de 2018. 

 
 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 
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