
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo n. 02.00294/2019
Pregão Eletrônico n. 106/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE(SRPP)PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE  UNIFORMES  ESCOLAR,  visando  atender  as  necessidades  da
Administração  Pública Municipal Direta e Indireta do Município de
Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de Educação - SEMED

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1 – RELATÓRIO: 

Trata-se de  pedido de esclarecimento formulado pela

empresa NAYR CONFECÇÕES LTDA, através do e-mail desta SML no dia

19/08/2019 às 16:26 horas, em face de termos do Edital de Licitação

n. 106/2019/SML, deflagrado nos autos do Processo administrativo n.

02.00294/2019,  cujo  objeto  resumido  é  a AQUISIÇÃO  DE  UNIFORMES

ESCOLAR,  visando atender as necessidades da Administração  Pública

Municipal  Direta  e  Indireta do  Município  de  Porto  Velho,

notadamente a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

I – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prima  facie,  importa  consignar  que  os  pedidos  de

esclarecimentos  formulados  em  face  de  Editais  de  Licitação  não

comportam rigorismos quanto à forma de apresentação, porquanto a

própria Lei não cuidou de especificar sua forma. 

Tal  fato  é  compreensível,  já  que  os  pedidos  de

esclarecimentos  visam  aclarar  pontos  obscuros  ou  necessários  a

melhor compreensão aos termos do instrumento convocatório e seus

Anexos, possibilitando aos interessados o correto dimensionamento

dos serviços pretendidos pela Administração para que possa elaborar

de forma correta sua proposta.

Em que pese a ausência de rigorismos quanto à forma de

apresentação de pedidos de esclarecimentos, importante analisar sua

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro: São Cristóvão

Tel. SML  (69) 3901- 3639
CEP: 76.804.022 - Porto Velho/RO



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

tempestividade, já que o instrumento convocatório tratou do tema,

criando um lapso temporal para aceitabilidade do mesmo. 

O prazo para pedido de esclarecimentos, no presente

caso, foi estabelecido no subitem  2.3 do Edital de Licitação que

regerá o certame, o que está em consonância com o disposto no Art.

18 do Decreto Municipal n. 10.300, de 17.02.2006, que Regulamenta o

Pregão Eletrônico no âmbito deste Município.

Desta forma, sopesando que a Licitação de que trata o

presente pedido de esclarecimento com data de abertura de propostas

o dia 22.08.2019 e que o e-mail contendo o aludido pedido foi

recebido em 19.08.2019, é medida que se impõe receber e analisar os

pontos nele expendidos. 

II – DOS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS: 

Solicita os seguintes esclarecimentos:

REF A AMOSTRA

1.Observamos  que  no  edital  não  consta  nenhuma  informação  sobre  apresentação  de
amostra dos uniformes, para homologação do processo. Está correta essa informação?

2.Deverá ser apresentado amostra?

3.Se sim, quantas peças devem ser apresentadas?

4.Em quanto tempo deveremos apresentar as amostras?

5.Qual os tamanhos das peças para apresentação da amostra?

REF CAMISETA MANGA CURTA – CONJUTO ESCOLAR

6.Qual o pantone têxtil de referência para a cor amarelo-ouro?
Atenção → Vale ressaltar que: o código Pantones cuja finalidade é a padronização da cor 
são formados da seguinte forma: XX-XXXX TPX ou XX-XXXX TCX, de modo que as letras “X” 
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significam os números que formam o código Pantone. Essa escala define a intensidade da 
cor, o que interfere diretamente no seu custo de produção. Essa informação se faz 
necessária, pois cada cor possui um processo de tingimento na malha, assim como um 
custo para tingimento. A tonalidade da cor, e sua definição de pantone irá interferir 
diretamente no custo das malhas.  Não informar os padrões que serão utilizados prejudica 
o levantamento de custo.

7.Qual o pantone têxtil de referência para a cor Azul Royal?
Atenção → Vale ressaltar que: o código Pantones cuja finalidade é a padronização da cor 
são formados da seguinte forma: XX-XXXX TPX ou XX-XXXX TCX, de modo que as letras “X” 
significam os números que formam o código Pantone. Essa escala define a intensidade da 
cor, o que interfere diretamente no seu custo de produção. Essa informação se faz 
necessária, pois cada cor possui um processo de tingimento na malha, assim como um 
custo para tingimento. A tonalidade da cor, e sua definição de pantone irá interferir 
diretamente no custo das malhas.  Não informar os padrões que serão utilizados prejudica 
o levantamento de custo.

8.Na descrição da peça possui a seguinte informação “Mangas e viés azul royal medindo 1,5
cm; ”. Esse viés se refere a gola da camiseta? Conforme verificamos no layout da peça

9.A gola da camiseta será no mesmo tecido principal da camiseta ou será em ribana?

10.Caso seja em ribana, qual a composição e gramatura da ribana da gola da camiseta?

11.As mangas da camiseta serão confeccionadas na mesma composição do tecido principal 
da camiseta?

12.A logomarca da camiseta, deverá ser feita por qual processo? Silk Scree? Sublimação ou 
outro tipo de processo?

REF BERMUDA – CONJUTO ESCOLAR

              13.Qual a gramatura da helanca da bermuda?

14.Qual o pantone têxtil de referência para a cor Azul Royal?
Atenção → Vale ressaltar que: o código Pantones cuja finalidade é a padronização da cor 
são formados da seguinte forma: XX-XXXX TPX ou XX-XXXX TCX, de modo que as letras “X” 
significam os números que formam o código Pantone. Essa escala define a intensidade da 
cor, o que interfere diretamente no seu custo de produção. Essa informação se faz 
necessária, pois cada cor possui um processo de tingimento na malha, assim como um 
custo para tingimento. A tonalidade da cor, e sua definição de pantone irá interferir 
diretamente no custo das malhas.  Não informar os padrões que serão utilizados prejudica 
o levantamento de custo.
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15.A medido do frio lateral de 2 cm, se refere a medida acabada com o friso aplicado na 
peça já ou a medita total antes de aplicar na peça?

16.Caso, a medida do friso seja antes de aplicar qual a medida acabada do friso aplicado na 
peça?

17.Qual o pantone têxtil de referência para a cor amarelo ouro do friso da bermuda?
Atenção → Vale ressaltar que: o código Pantones cuja finalidade é a padronização da cor 
são formados da seguinte forma: XX-XXXX TPX ou XX-XXXX TCX, de modo que as letras “X” 
significam os números que formam o código Pantone. Essa escala define a intensidade da 
cor, o que interfere diretamente no seu custo de produção. Essa informação se faz 
necessária, pois cada cor possui um processo de tingimento na malha, assim como um 
custo para tingimento. A tonalidade da cor, e sua definição de pantone irá interferir 
diretamente no custo das malhas.  Não informar os padrões que serão utilizados prejudica 
o levantamento de custo.

18.O friso da bermuda será costurado embutido, sobreposto ou costurado como emenda?

19.Na bermuda qual a largura do elástico da cintura?

20.O friso da bermuda será na mesma composição e gramatura do tecido principal da 
bermuda?

21.Em caso negativo para a pergunta anterior, qual a composição e gramatura do friso da 
bermuda?

III – DO POSICIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Em  resposta  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  se

manifestou através de Oficio nº 3631/DICAS/DA/GA/SEMED/2019, datado

de 29 de agosto de 2019, recebido por essa superintendência no dia

11.09.2019 as 09:20.

Segue as respostas aos questionamentos pontuados:

1 à 5 REFERENTE A AMOSTRA:

Não, no entanto, poderá ser encaminhado a esta Secretaria Municipal

de  Educação,  amostra  apenas  para  fins  de  confirmar  as

especificações, por parte da empresa ou das empresas vencedoras,

antes que se proceda ao início da produção total dos objetos em
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questão;

Neste caso, deve-se encaminhar 01 amostra de cada item que compõem

a licitação, por parte da empresa vencedora.

6 à 12 REFERENTE A CAMISETA MANGA CURTA-CONJU. ESCOLAR 

Cor amarelo ouro: Pantone 15-0955 TPX

Cor azul Royal: Pantone 19-4150 TPX

Gola em ribana 65% poliester, 33% Viscose, 2% elastano

Mangas e viés azul conforme layout que compõem o edital.

Silksereen

13 a 21 REFERENTE A BERMUDA-CONJUNTO ESCOLARES

Gramatura da Helanca: 270g/m²

Cor azul Royal: Pantone 19-4150 TPX

Friso lateral em 2cm já aplicados Elástico da cintura com 3,2cm

Friso em Pantone 15-0955 TPX

Friso no mesmo material e gramatura do tecido da bermuda

 

IV – DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, com base nas razões de fato e de direito

acima desenvolvidas, recebo o pedido de esclarecimento interposto e

encaminho  os  devidos  esclarecimentos  elaborados  pela  Secretaria

Municipal  de  Educação-SEMED,  referente  ao  Edital  de  Pregão

Eletrônico n. 106/2019, motivo pelo qual decido remeter a presente

resposta à Empresa que o solicitou, divulgando-a também no link

relativo ao Pregão em referência, no Portal da Prefeitura de Porto

Velho (www.portovelho.ro.gov.br). 

   Porto Velho, 03 de outubro de 2019. 

Erineide Araújo dos Santos
Pregoeira/SML
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