
 

QUESTIONAMENTO Nº 01 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 07/2021 - RPE 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI’s para atendimento da Sede e dos Escritórios Regionais 
(ER) da COHAPAR 

 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame referente ao Lote 04. A pergunta e resposta da equipe 
técnica seguem abaixo:  
 
01 – Solicito informações referente ao descritivo do lote 4: 
 
*Calçado ocupacional modelo botina confeccionado em couro, palmilha de 
montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, solado bidensidade 
bicomponente injetado diretamente no cabedal, com palmilha interna de conforto. 
Deve oferecer proteção dos pés de impacto contra objetos cortantes e escoriantes.* 
 
Conversei com nosso fornecedor e ele estranhou a expressão "bidensidade 
bicomponente", disse que talvez o correto seria "solado em TPU, com PU e 
Borracha" 
 
Poderia, por gentileza, confirmar as especificações, e se possível enviar 
marcas/modelos de referencia? 
 
 
RESPOSTA: Pela análise feita, sim podemos considerar, pois a denominação 
BIDENSIDADE é devido a utilização de 2 componentes diferentes 
(BICOMPONENTES) e na sugestão constam "solado em TPU, com PU e Borracha". 
 
Quanto à indicação de marca, a COHAPAR não pode atender, de modo a não ferir a 
legislação. 
 
Curitiba, 14 de junho de 2021. 

 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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