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Processo Administrativo nº 75791/2022 

Pregão Presencial nº 134/2022 

Objeto: Aquisição de kit de uniforme escolar. 

 

Uma empresa interessada em participar do certame fez os questionamentos abaixo: 

 

ESCLARECIMENTO 

 

 

Assunto: Laudos e Amostras 
 

1. Os laudos devem ser apresentados autenticados, ou pode ser entregue uma cópia simples 
com assinatura eletrônica do laboratório? 
 

Resposta: Cópia simples, desde que contenha a assinatura eletrônica, caso contrário, deverá ser 
apresentado o documento original, também em caso de dúvida da autenticidade poderá ser 
realizado diligências. 

 

2.  A peça deve estar em seu destino em 15 dias corridos, ou esse período se refere ao prazo 
de postagem? 
 

Resposta: Deve ser entregue no órgão em 15 dias corridos, conforme previsto no edital 
convocatório. 
3. O período que as amostras ficarem em posse da transportadora ou correios, contará como 
atraso? 
 

Resposta: Sim. O Prazo de apresentação de amostras deve ser atendido.  
4.  As amostras necessitam estar personalizadas (Serigrafadas, bordadas, etc.)? 
 

Resposta: Sim, deverão estar personalizadas. 
5.  Deverá ser apresentado laudo da ribana retilínea usada na camiseta e jaqueta, ou uma 
declaração do fabricante atestando as especificações é o suficiente? 
 

Resposta: Deverá ser apresentado os laudos conforme solicitados em edital. 
6. Para o ensaio de Solidez da cor a lavagem de todas os tecidos, o valor de referência nota 4 
deve ser considerado tanto para migração quanto para alteração? 
 

Resposta: Conforme consta no edital apresentar os laudos solicitados para cada material, 
devendo ser comprovado que atende a especificação do termo de referência.  

 
7.  Ainda sobre o laudo de solidez da cor a lavagem, qual será a tolerância admitida? 
Resposta: Nota mínima 4. 

 
8.  A tolerância das gramaturas deverá ser considerada em percentual ou unidade de massa 
como prescreve o CONMETRO? 
 

Resposta: Conforme previsto no edital consta a porcentagem aceitável.  
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Assunto: Camiseta M/C 
9. Como deverá ser o corte do Patch? Quadrado? Oval? Acompanhando o desenho do 
brasão? 
 

Resposta: Acompanhando o desenho do Brasão. 

 
Assunto: Bermudão 
10. O patch deverá ser fixado sobre o bolso lateral, como mostra o desenho técnico? 
 

Reposta: Sim. 

 
11. O desenho terá o mesmo padrão do apresentado na jaqueta? 
 

Resposta: Sim 

 
12. Como deverá ser o corte do Patch? Quadrado? Oval? Acompanhando o desenho do 
brasão? 
 

Resposta: Acompanhando o desenho do Brasão 
 
Assunto: Short Saia 
13. Como deverá ser o corte do Patch? Quadrado? Oval? Acompanhando o desenho do 
brasão? 
 

Resposta: Acompanhando o desenho do Brasão. 

 
Assunto: Jaqueta 
14. Qual deve ser o tamanho da cremalheira do zíper? 
 

Resposta: Conforme padrão do fabricante, desde que atenda o especificado no edital. 

 
15. Os recortes amarelo e branco devem ter o mesmo desenho maquinetado do azul? 
 

Resposta: Sim. 

 
16. O cordão será chato ou roliço? 
 

Resposta: Roliço. 

 
17. A ponta plástica será uma ponteira de acetato, tipo ponteira de cadarço de tênis? 
 

Resposta: Ponteira plástica do tipo cadarço de tênis. 

 
18. Ou será de outro modelo? Seria possível disponibilizar uma imagem da ponteira desejada? 
 

Resposta: Conforme item 17. 

 
19. Qual deve ser a cor dessa ponteira? 
 

Resposta: Na cor aproximada do cadarço. 

 
Assunto: Sacochila 
20. Qual deve ser a dimensão do desenho serigrafado? 
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Resposta: Aproximadamente 13x13. 

 
21. Quantos milímetros deve ter o cordão? 
 

Resposta: Cordão 5/1. 

 
22. Vai ser necessário usar ilhós para a passagem do cordão na sacochila? 
 

Resposta: Sim. 

 
23. Caso tenha ilhós, qual deve ser o tamanho? 
 

Reposta: Ilhós de 45 com arruela. 

 
24.  Qual deve ser o material do ilhós? 
 

Resposta: Ferro niquelado. 

 
25. Seria possível disponibilizar uma imagem do tecido maquinetado? 
 

Resposta: Não se faz necessário a disponibilização da imagem, tendo em vista inexistirem 
dúvidas no descritivo da solicitação por estar devidamente previsto a elaboração do tecido 
maquinetado. 

 
26. As normas em que o tecido será ensaiado fica a critério da licitante? 
 

Resposta: Não, as normas a serem apresentadas deverão estar em conformidade: 

ABNT 13538 OU ATCC 20A -COMPOSIÇÃO 

ABNT 10591 GRAMATURA 

ABNT 13371 ESPESSURA 

ABNT 10588 QUANTIDADE DE FIO 

ABNT 13216 TITULO DE FIO 

 
27. Quais serão as notas e tolerâncias para cada ensaio pedido? 
 

Resposta: Resultados com tolerância de +/-5%. 

 
28. A composição do tecido 93% poliéster e 7% poliamida, está correta? Esta composição não 
é comum no mercado nacional (não sendo encontrada nem em busca na internet), o correto não 
seria 93% poliéster e 7% elastano? 
 
Resposta: O descritivo está correto, sendo o material de composição facilmente encontrado no 
mercado, conforme pesquisa de mercado realizado. 

   

Carapicuíba, 05 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

Eidmar Carnuta da Silva 

Pregoeira 


