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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01: Gostaria de solicitar um esclarecimento referente aos itens 24 ao 32 do pregão 

presencial nº 2.0041/2019. No que diz respeito a especificação da cor desse sapato, a imagem do 

edital é na cor preta, porém o descritivo fala tanto em cor preta como em cor branca, conforme podem 

conferir no descritivo abaixo:  

- Calcado ocupacional tipo sapato fechamento em elástico confeccionado em couro preto curtido ao 

cromo palmilha de montagem em material sintético resinado na cor branca costurada pelo sistema 

strobel solado de poliuretano bidensidade na cor preta injetado diretamente no cabedal biqueira de 

composite. Solado resistente ao óleo combustível à passagem de corrente elétrica e à absorção de 

energia no calcanhar – Desta forma, solicitamos que por gentileza nos confirmem qual será a cor do 

sapato. 

RESPOSTA 01: O descritivo do edital está correto. O calçado é na cor preta e a palmilha na cor 

branca. 

CALCADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM 

COURO PRETO CURTIDO AO CROMO PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO 

RESINADO NA COR BRANCA COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL SOLADO DE 

POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR PRETA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL 

BIQUEIRA DE COMPOSITE SOLADO RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL À PASSAGEM DE 

CORRENTE ELETRICA E À ABSORCAO DE ENERGIA NO CALCANHAR.  

 

PERGUNTA 02: Para os itens 44,45 e 46 no que diz respeito a especificação, o edital está pedindo 

luva de procedimento descartável em látex nitrílico com pó. Foram sugeridos três CAs referência, 

porém ao consultar o CA 9633 e 16100, identificamos que ambos são sem pó.  

RESPOSTA 02: Os itens deverão ser ofertados conforme descritivo em edital. Para os itens 44,45 e 

46 por gentileza desconsiderar os CA’s de referência, pois necessitamos que estes itens sejam luvas 

com pó. 

 

Curitiba, 22 de maio de 2019. 
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