PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Presencial 007/2020 - 23/03/2020.

ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP
 Referente

às aquisições/solicitações:

- Os uniformes serão adquiridos integralmente no ano de 2020?
R) Sim
- Caso não, qual o percentual (%) do quantitativo total que deve ser adquirido no ano
de 2020 e no ano de 2021? Prejudicada a resposta.


Referente à Dotação Orçamentária:
- As verbas utilizadas na aquisição dos uniformes serão próprias, estaduais, federais ou
federais – Verba QESE (Salário Educação)? R) Verba própria



Referente ao valor estimado do processo:
- Seria possível informar o valor estimado de cada peça que compõe o lote e o valor
total estimado do lote?



KIT ESCOLAR
SHORT
SHORT SAIA
CAMISETA
MEIA
TENIS
CALÇA
BLUSÃO
JAQUETA

VALOR UNITÁRIO
R$
47,33
R$
46,33
R$
38,33
R$
10,00
R$
50,00
R$
69,00
R$
98,00
R$
98,00

CAMISETA MANGA LONGA

R$

40,67

Referente ao COVID-19:
- Diante dos últimos acontecimentos no país, gostaria de saber se a licitação será
mantida para a data de 23/03/2020? R) Sim

REFERENTE AOS LAUDOS E AMOSTRA

1.
Na descrição da amostra é informa que “apenas o proponente vencedor será
convocado no prazo de até 05 (cinco) dias para a entrega de 01(uma) amostra”. O
prazo de 5 dias será contado em dias úteis ou corridos?

R) A princípio, o prazo estava previsto para 5 dias úteis, porém será revisto, se
necessário e em situações solicitadas e justificadas pela empresa vencedora, tendo em
vista o atual momento vivido na economia. Nenhum de nós sabe ao certo o que nos
espera, acredito que o momento é de parceria tanto do vencedor em relação à
instituição, quanto nosso em relação a ele.
2. O prazo de 5 (cinco) dias é demasiadamente curto considerando que os tecidos e
aviamentos são específicos, sendo produzidos somente sob demanda e em
quantitativos mínimos, pois tratam-se de produtos específicos e personalizados, não
sendo itens de mercado encontrado em quaisquer armarinhos ou lojas de tecidos.
Portanto, esse prazo fornecido no edital é incompatível para a entrega de amostras e
laudos pelos diversos motivos apresentados anteriormente. Logo, solicitamos uma
revisão nessa exigência de amostras a fim de adequar o referido edital as condições do
mercado têxtil nacional e não prejudicar as licitantes bem como não atrasar o certame
e muito menos caracterizar um direcionamento do referido edital. PREJUDICADO
3. Na relação de amostra consta dessa forma:
17.3.1. Relação de Amostras a serem apresentadas:
- Camiseta de Manga Curta - 01 (uma) amostra no tamanho 1;
- Camiseta Manga longa - 01 (uma) amostra no 2;
- Bermuda masculina em helanca - 01 (uma) amostra no TAM 4;
- Short Saia em helanca - 01 (uma) amostra no TAM 6;
- Calça em helanca - 01 (uma) amostra no TAM 6;
- Blusão em moletom 0 01 (uma) amostra no TAM 4;
- Par de meias - 02 (duas) amostras, 01(uma) no TAM P e 01(uma) no TAM GG;
É possível observar que não conta a apresentação da jaqueta com capuz
(helanca), questionamos se não será necessária apresentação deste item? R)
Entrega das amostras conforme especificado no edital.
4. Caso seja necessário a apresentação desse item, em qual tamanho
devemos entregar?
REF A CAMISETA MANGA CURTA E CAMISETA MANGA LONGA
5. Sobre a gramatura da malha branca da camiseta encontramos duas
informações divergentes a 1º No memorial descritivo no item 5. Da camiseta é
descrito que” camiseta mangas curtas, confeccionada em meia malha PV
(composição 67% poliéster e 33% viscose) fio 30/1, com gramatura de 185
g/m² na cor Branca” e a 2º na tabela de laudos que informa gramatura – NBR
10591/08 – 160 g/m². Qual gramatura devemos considerar para a malha da
camiseta? R) 185 g/m².
6. Sobre a gramatura da malha branca da camiseta encontramos duas
informações divergentes a 1ºNo memorial descritivo no item 5.3 da camiseta é
descrito que” frisos sobrepostos nas mangas, aplicado no centro da manga,
iniciando na gola até a barra da manga, em meia malha PV (composição 67%
Poliéster e 33% Viscose) fio 30/1, com 185g/m² de gramatura, na cor Verde
Oliva Pantone 17-5641 TC” e a 2º na tabela de laudos que informa gramatura –
NBR 10591/08 – 160 g/m². Qual gramatura devemos considerar para a malha
da camiseta? R) 185 g/m².

7. Qual a medida da estampa das costas da camiseta? R) CONSTA DO EDITAL
REF AO BLUSÃO DE MOLETOM
8. Sobre a gramatura da ribana encontramos duas informações divergentes a
1º na descrição da peça no item 10.3 “Os punhos e barra deverão ser em malha
de Ribana sanfonada 1X1, com a composição de 49% Poliéster e 49% Viscose e
2% Elastano, com gramatura de 290g/m², na cor Verde Oliva Pantone 7-5641
TC” e a segunda informação na tabela de laudos é informado a gramatura de
280 g/m². Questionamos qual gramatura devemos considerar para o blusão de
moletom? R) 290g/m²,
9. Para a ribana o edital menciona a composição “49% Poliéster e 49% Viscose
e 2% Elastano”. A composição solicitada para essa ribana é bem característica,
de modo que para produzir a mesma seria necessário um fio específico e difícil
de encontrar no mercado têxtil nacional. Acreditamos que a composição
poderia ser 49% Poliéster e 49% Algodão e 2% Elastano, o que faria com que a
mesma pudesse ser produzida com um fio comum no mercado, bem como
fosse tinta juntamente com o tecido moletom, garantindo que ambos os
tecidos tenham a mesma tonalidade e uniformidade da cor. Dessa forma,
sugerimos a alteração da composição da ribana do blusão de moletom para
49% Poliéster e 49% Algodão e 2% Elastano. Podemos seguir essa sugestão? R)
PODEMOS SEGUIR A ORIENTAÇÃO DE 49% Poliéster e 49% Algodão e 2%
Elastano.
10. Qual a medida da estampa das costas dos tamanhos 10 em diante? R)
GRADE CONFORME EDITAL

REFERENTE A JAQUETA COM CAPUZ (HELANCA)
11. Na apresentação dos lotes é informado sobre uma jaqueta com capuz
(helanca), no memorial descritivo das peças possui apenas o blusão de
moletom e jaqueta sem capuz de tecido plano, questionamos como devemos
proceder? R) BLUSÃO DE MOLETOM COM CAPUZ E JAQUETA SEM CAPUZ EM
ELANCA, CONFORME DESENHO
12. Seria possível disponibilizar a descrição da jaqueta com capuz (helanca)? Ou
houve um erro de digitação e devemos considerar a jaqueta em tecido plano
(item 1.1 do memorial descritivo)? R) ERRO DE DIGITAÇÃO
13. Caso devemos considerar a jaqueta em tecido plano, questionamos se
devemos entregar laudo desse material? Visto que nas tabelas de laudos não
apresenta nenhuma informação.R) NÃO PRECISA DE LAUDO
14. Caso precisamos apresentar laudos desse material, questionamos quais os
laudos que devemos entregar? E quais as tolerâncias devemos considerar?
15. Na descrição diz que a frente deverá possuir recorte na diagonal, já na imagem

ilustrativa mostra o recorte na horizontal. Qual informação devemos seguir? R)
SEGUIR A IMAGEM ILUSTRATIVA
16. Qual a medida do logo das costas dos tamanhos 10 em diante? R) MEDIDA

CONFORME EDITAL

17. Na descrição diz que a barra deve ser rebatida em máquina reta com 2 cm de

largura. Já na imagem ilustrativa mostra que a barra é de ribana. Qual
informação devemos seguir? R) SEGUIR O DESCRITIVO.
REF A BERMUDA, SHORT SAIA E CALÇA
18. Se for aplicar a faixa conforme demonstra no layout da peça, o cós será
aplicado separadamente da peça, no entanto o cós costurado junto a faixa
deverá ser aplicado até o final do cós. Questionamos se qual informação
devemos segui, faixa até o final do cós ou antes do cós (conforme layout)?
Visto que na descrição apenas informa que “Nas duas laterais, deverá ser
costurado e sobre posto faixa em tecido jacqard”. R) SEGUIR O DESCRITIVO
REF A BERMUDA
19. Na imagem mostra que a cintura possui cordão, porém na descrição não
fala nada desse cordão. A peça vai ter cordão? R) DESCONSIDERAR O CORDÃO
20. Caso a peça tenha o cordão, qual a composição e a espessura?
21. Qual a cor e o pantone do cordão?
22. O cordão da bermuda terá ponteira?
23. Se sim, qual a composição da ponteira que será aplicada no cordão?
Polietileno, acrílico, borracha etc...
24. Qual a dimensão da ponteira que será aplicada no cordão?
25. Seria possível disponibilizar uma imagem da ponteira?
REF SHORT SAIA
26. Na imagem ilustrativa mostra que a faixa é dos dois lados. Na descrição diz
que a faixa é somente do lado direito. Qual informação devemos seguir? R)
SEGUIR A IMAGEM ILUSTRATIVA
REF A CALÇA
27. Na descrição diz que a barra deve ser feita em máquina galoneira com 2cm,
na imagem ilustrativa parece ter punho. Qual informação devemos seguir? R)
SEGUIR A DESCRIÇÃO.
28. Na imagem ilustrativa mostra que a cintura possui cordão, porém na
descrição não fala nada desse cordão. A peça vai ter cordão? R)
DESCONSIDERAR O CORDÃO
29. Caso a peça tenha o cordão, qual a composição e a espessura?
30. Qual a cor e o pantone do cordão?
31. O cordão da calça terá ponteira?
32. Se sim, qual a composição da ponteira que será aplicada no cordão?
Polietileno, acrílico, borracha etc...
33. Qual a dimensão da ponteira que será aplicada no cordão?
34. Seria possível disponibilizar uma imagem da ponteira?

