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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 da Pregoeira, após os apontamentos feitos pelo 

órgão técnico, apresenta esclarecimentos aos quesitos formulados pelas empresas ATTENDY 

ARTIGOS DE VESTUÁRIOS E CONFECÇÕES LTDA. - EPP, NAYR CONFECÇÕES LTDA. e KENY 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS pela ordem: 

Questionamentos da empresa ATTENDY ARTIGOS DE VESTUÁRIOS E CONFECÇÕES 

LTDA. - EPP. 

Pergunta 1: "Há possibilidade de substituição da linha por 100% poliéster, substituição esta 

que não comprometerá a qualidade do material a ser confeccionado?" 

Resposta: Não há possibilidade de substituição da linha descrita no Memorial descritivo. 

Pergunta 2: "Na embalagem secundária (caixa máster) deverá conter personalização da 
Prefeitura e/ou identificação com logotipo da empresa licitante vencedora, ou será autorizada 
a entrega em caixa lisa (sem qualquer identificação)? 

Resposta: Sim, será autorizada a entrega em caixa lisa. Geralmente a embalagem 

secundária (caixa master) contém a identificação do produto, bem como a quantidade 

acondicionada. 

Pergunta 3: "Uma vez que os itens serão entregues separadamente em embalagens 
individuais, a requisição de fornecimento não será por kit e sim a granel (por item do 
uniforme)?" 
Resposta: De acordo com o que estabelece o item 5.1 do Memorial Descritivo, a grade a ser 

entregue será por item do uniforme (a granel). 

Questionamentos da empresa NAYR CONFECÇÕES LTDA. 

Pergunta 1:"Essa sacola será de qual material? (composição)". 
Resposta: O material de composição da sacola é em POLIETILENO. 

Pergunta 2: "Qual a espessura desse material?" 
Resposta: A espessura é de 12 micras. 

Pergunta 3: "A impressão do Brasão será feita frente e verso da sacola?" 
Resposta: A impressão do Brasão é na frente e no verso, conforme se apresenta no 

modelo. 

Pergunta 4: "Ela terá sanfona? Qual a medida dessa sanfona?" 
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Resposta: O modelo apresentado não tem sanfona. 

Questionamentos da empresa KENY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS. 

Pergunta: "No caso em tela, qual o motivo da aquisição de uniformes estarem vinculados 
também à aquisição de meias?" 
Resposta: O Município, para melhor operacionalização da logística dos materiais 

empenhados no "kit uniforme" e além de um maior controle realizado na entrada e saída dos 

materiais descritos no processo licitatório, optou por agrupar os itens de natureza diferente. 

Ressaltamos que os processos licitatórios em anos anteriores foram efetuados da mesma 

maneira e em nenhum deles foram encontradas irregularidades pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. 

Considerando que os questionamentos apresentados e as respectivas respostas afetam a 

formulação das propostas, fica designada a data de 23/03/2012 às 09 horas para 

entrega dos envelopes e sessão de abertura.  

Campinas, 07 de março de 2012 

ELISANGELA NASCIMENTO DOS REIS BECKER 

PREGOEIRA 


