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Monte Azul Paulista – SP, em 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

Ofício nº011 /2020.  

Ref. Esclarecimentos. 

 

 

 

 

Em atendimento a pedido de esclarecimentos da Empresa Nayr 

Confecções Ltda, ao Pregão Presencial nº 01/2020, a se realizar no dia 06 de 

fevereiro de 2020, tenho a esclarecer e responder os questionamentos como 

segue: 

AMOSTRAS: 

1. A amostra deve ser apresentada no tamanho 12 conforme item 

9.3 do edital; 

 

PRAZO DE ENTREGA DOS LOTES : 

2. Para entrega das amostras será tolerado até 10 dias uteis para 

a entrega da mesma, já para entrega dos uniformes o prazo é de 60 dias conforme 

mencionado, o que ocorreu foi um erro de digitação, favor desconsiderar os 10 

dias; 

QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS : 

3. Considerar o valor de R$ 876.185,00 calculado manualmente; 

 

CAMISETA MANGA CURTA e CAMISETA REGATA : 

4. Entendemos que malha mescla se encontra em vários pontos 

comerciais e não será exigido tal rigor para a entrega das peças, favor utilizar 

material convencional ao produto solicitado; 

5. Idem a resposta anterior; 

6. Idem a resposta anterior; 
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7. Costurado embutido; 

8. Medidas com aproximadamente 7cm de altura por 7cm de 

largura, proporcionalmente a cada tamanho; 

9. No formato do contorno da mesma; 

10. Tipo reta, mais aplicado em maquina de bordar  para maior 

resistência e durabilidade da mesma; 

11. Na parte de trás da gola também deverá ser colocado uma 

etiqueta de identificação onde constem nome e CNPJ da empresa, dados de 

composição, tamanho da peça e o local de fabricação.  

 

BERMUDA MASCULINA : 

12. Sobrepostas; 

13. Entender bermuda onde se lê camiseta; 

14. Sim, contem a etiqueta, medidas com aproximadamente 7cm 

de altura por 7cm de largura, proporcionalmente a cada tamanho; 

15. No formato do contorno da mesma; 

16. Tipo reta, mais aplicado em maquina de bordar  para maior 

resistência e durabilidade da mesma; 

17. Aplicar proporcionalmente conforme layout em anexo do edital; 

18. Elástico com 4cm de largura; 

19. Elástico rebatido com 4 agulhas; 

20. Sim, terá bolsos laterais com medidas proporcionais aos 

tamanhos; 

21. Na parte de trás do gancho também deverá ser colocado uma 

etiqueta de identificação onde constem nome e CNPJ da empresa, dados de 

composição, tamanho da peça e o local de fabricação.  

22. Correto; 

23. Não, favor seguir medidas contidas na tabela em anexo do 

edital; 

24. Não, favor seguir medidas contidas na tabela em anexo do 

edital; 
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BERMUDA FEMININA : 

25. Utilizar helanca light; 

26. Helanca light 100% Poliester com aproximadamente 115g/m²; 

27. Medidas com aproximadamente 7cm de altura por 7cm de 

largura, proporcionalmente a cada tamanho; 

28. No formato do contorno da mesma; 

29. Tipo reta, mais aplicado em maquina de bordar  para maior 

resistência e durabilidade da mesma; 

30. Elástico com 2cm de largura; 

31. Com 2 agulhas; 

32. Na parte de trás do gancho também deverá ser colocado uma 

etiqueta de identificação onde constem nome e CNPJ da empresa, dados de 

composição, tamanho da peça e o local de fabricação.  

33. Correto; 

34. Não, favor seguir medidas contidas na tabela em anexo do 

edital; 

SHORT SAIA : 

35. Medidas com aproximadamente 7cm de altura por 7cm de 

largura, proporcionalmente a cada tamanho; 

36. No formato do contorno da mesma; 

37. Tipo reta, mais aplicado em maquina de bordar  para maior 

resistência e durabilidade da mesma; 

38. Correto; 

39. Elástico com 4cm de largura; 

40. Com 4 agulhas; 

41. Elástico em toda cintura; 

42. Na parte de trás do gancho também deverá ser colocado uma 

etiqueta de identificação onde constem nome e CNPJ da empresa, dados de 

composição, tamanho da peça e o local de fabricação.  

43. Correto; 

 

JAQUETA : 
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44. Medidas com aproximadamente 7cm de altura por 7cm de 

largura, proporcionalmente a cada tamanho; 

45. No formato do contorno da mesma; 

46. Tipo reta, mais aplicado em maquina de bordar  para maior 

resistência e durabilidade da mesma; 

47. Sim, desconsiderar a gola; 

48. Na parte de trás da costa na altura da gola também deverá ser 

colocado uma etiqueta de identificação onde constem nome e CNPJ da empresa, 

dados de composição, tamanho da peça e o local de fabricação.  

49. Produzir com os frisos conforme layout da peça em anexo do 

edital, desconsiderar frisos ao redor do zíper; 

50. Sim, desconsiderar o 2,8; 

51. Acabado na peça; 

52. Azul marinho, que se aproxime ao corpo principal da peça; 

53. Zíper comum; 

54. Não, com forro em sua totalidade; 

 

CALÇA : 

55.  Na parte de trás do gancho também deverá ser colocado uma 

etiqueta de identificação onde constem nome e CNPJ da empresa, dados de 

composição, tamanho da peça e o local de fabricação.  

56. Sim, helanca light para as faixas; 

57. Correto; 

58. Elástico com 4cm de largura; 

59. Elástico com 4 agulhas; 

60. Sim, terá bolsos laterais com medidas proporcionais aos 

tamanhos; 

 

LAUDOS 

61. Favor seguir o da pagina 30 do edital; 

62. Favor entregar os mesmos em cópias autenticadas item 7.2 do 

Edital; 
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63. Pede se que entregue os laudos de forma única ou continuada 

em paginas numeradas para que assim evite possíveis irregularidades a respeito 

da autenticidade dos resultados obtidos; 

64. Correto, somente corpo principal; 

65. Considerar 5% para mais ou para menos; 

66. Será aceito qualquer unidade de medida emitida pelos 

laboratórios para este quesito; 

67. Favor, considerar a medida de tolerância em 5% para mais ou 

para menos; 

68. Utilizar ensaio em máximo 5% de variação, conforme 

mencionado; 

69. Variação de 5% para mais ou para menos; 

70. Considerar 5% para mais ou para menos; 

71. Correto; 

72. O correto é -0,40%; 

73. Resultado “-4,40%”; 

74. Considerar 5% para mais ou para menos; 

75. Variação de 5% para mais ou para menos; 

76. Correto; 

77. Resultado “-8,30%”; 

78. Resultado “-2,00%”; 

79. Considerar 5% para mais ou para menos; 

 

Sendo o que havia a esclarecer, colocamo-nos à disposição para 

outros esclarecimentos, se houver. 

 

Atenciosamente, 

 

Regina Helena Del’Arco 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 


