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ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTOS 

Processo Administrativo: 11/10/13.185 Interessado: Secretaria Municipal de Educação 

Pregão Presencial nº 005/2012 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento  

de uniformes escolares. 

O Município de Campinas, por intermédio do Pregoeiro, após os apontamentos feitos pelo 

órgão técnico, apresenta esclarecimento aos quesitos formulados pelas empresas ATTENDY 

ARTIGOS DE VESTUÁRIOS E CONFECÇÕES LTDA. - EPP e H. SOUSA GONÇALVES pela 

ordem: 

Questionamentos da empresa ATTENDY ARTIGOS DE VESTUÁRIOS E CONFECÇÕES LTDA. - 

EPP. 

Pergunta 1: "A bainha (barra) da camiseta deverá ter 20 mm como o item 1.1.5 ou 2,2 cm 
como no item 1.1.6?" 
Resposta: A bainha da camiseta deverá ter 20 mm. 

Pergunta 2: "De acordo com a imagem constante do edital, o tipo da gola aplicada aparenta 
ser gola em "v" única? Qual o tipo da gola que deverá ser aplicada?" 
Resposta: A gola deve ser tipo V, conforme medidas da figura U01 do Anexo I - Memorial 

Descritivo. 

Pergunta 3: "Qual será a composição do tecido das faixas laterais que deverão ser aplicadas? 
Em poliamida? Qual será a gramatura?" 
Resposta: Será conforme descrito no Anexo I - Memorial Descritivo, nos subitens 1.2.3, 

1.2.4, 1.2.5, 1.3.3 e 1.3.4. 

Pergunta 4: "Quais serão as cores do pantone constantes do Brasão do Município? Qual deve 
ser a quantidade de pontos a ser aplicada no bordado?" 
Resposta: As cores do pantone são: 

preto 

18-5633 TC verde  

19-4150 TC azul 

14-0846 TC amarelo 

18-1663 TC vermelho 

branco 

A quantidade de pontos a ser aplicada no bordado é de 19.198. 

Pergunta 5: "Qual será a especificação da sacola que deverá acondicionar os uniformes para 
entrega?" 
Resposta: A especificação da sacola será conforme novo modelo a ser disponibilizado. 

Pergunta 6: "Cada um dos itens deverão ser acondicionados em sacola individualmente? 
Deverá ser acondicionado cada peça do item dentro de uma sacola? Ou seja, deverá a 
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vencedora fornecer para os itens camiseta, bermuda, calça, jaqueta e pares de meias a 
quantidade de 98.850 sacolas?" 
Resposta: Não, o número de sacolas deve ser o quantitativo do item 01 do lote 01, ou seja 

27.300 e não deve acondicionar nenhuma peça. 

Pergunta 7: "As caixas individuais de pares de tênis deverão também estar acondicionados 
em caixas "masters" para entrega? Se afirmativo qual será a especif icação da caixa máster? 
Qual a quantidade de caixas de tênis individuais que deverão estar acondicionadas nas caixas 
"masters"?" 
Resposta: Não há obrigatoriedade de especificação da caixa máster e a vencedora poderá 

utilizar a mais adequada para condicionar os tênis em caixas individuais. 

Questionamento da empresa H. SOUSA GONÇALVES. 

Pergunta: A empresa questiona se, de acordo com o subitem 1.2.2 e 1.3.2, as faixas devem 

ser: faixa lateral com largura total de 4cm, sendo que uma faixa com 2 cm, outra com 1 cm 

e com espaço de 1 cm entre elas, na cor branca sendo a faixa de 1 cm para frente e a de 2 

cm para trás. Está correto o entendimento? 

Resposta: Sim. Entendimento correto. 

Considerando que os questionamentos apresentados e as respectivas respostas afetam a 

formulação das propostas, fica designada a data de 14/03/2012 às 09 horas para entrega 

dos envelopes e sessão de abertura. O modelo da sacola está disponível, no portal eletrônico 

www.campinas.sp.gov.br. 

Campinas, 27 de fevereiro de 2012 

CARLOS LEANDRO ARANHA GOUVÊA 

PREGOEIRO 


