
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0145/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 00181.11.07.611.2021. 
 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Fardamento de Uso Escolar, a serem distribuídos para 
os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino para o exercício Letivo de 2022, conforme as 
especificações constantes neste Termo de Referência. 
 
Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação em referência 
e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria da Educação, informamos; 
 
PERGUNTAS E RESPOSTAS: 
 
1. As amostras deverão ser personalizadas? Resposta: Correto. 

2. Os laudos a serem entregues serão somente do tecido principal? Resposta: Correto. 

3. No edital é solicitado prazo de amostra e laudos dentro de 10 dias corridos, porém, as instituições 

responsáveis para realização de laudos encontram-se em férias coletivas a partir do dia 20/12/2021, 

véspera da data estipulada para o pregão. Assim não é possível atender à solicitação do edital 

referente a entrega dos laudos têxteis. Solicitamos que o órgão reveja o prazo estipulado tornando 

possível todos os interessados participarem do processo licitatório. Resposta: Incorreto. O Edital 
impõe um prazo de 10 dias úteis. 

4. Quando mencionado vista frente, seria o peitilho?  Resposta: Correto. 

5. Qual a estrutura, composição e cor da malha a ser utilizada nas mangas? Resposta: Vide item 3, 
Lote 1 do Termo de Referência do aludido Edital. 

6. Qual a estrutura, composição e cor da malha a ser utilizada no peitilho? Resposta: Vide item 3, 
Lote 1 do Termo de Referencia do aludido Edital. 

7. Qual a medida do peitilho, largura e altura? Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de 
Referencia do aludido Edital. 

8. Qual a medida dos botões? Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de Referência do aludido 
Edital. 

9. Qual medida e acabamento da barra do corpo? Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de 
Referência do aludido Edital. 

E S T A D O  D A  B A H I A
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D  



10. Qual a largura da gola retilínea acabada? Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de 
Referência do aludido Edital. 

11. Qual a largura dos punhos em retilínea acabados? Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de 
Referência do aludido Edital. 

12. O edital não apresenta layout da gola polo e dos punhos em retilínea, seria possível 

disponibilizar? Precisamos das medidas das listras brancas e seus devidos espaçamentos entre uma 

e outra. Resposta: Vide Anexos do Termo de Referência do aludido Edital. 

13. Na tabela de medidas do produto a letra (F) se refere ao comprimento do antebraço, essa medida 

dificilmente se consegue respeitar sem deformar a modelagem da peça, pois o próprio programa de 

modelagem nos dá a medida proporcional, ou seja, medida de comprimento de manga + abertura de 

manga. Sendo assim podemos desconsiderar essa informação? Resposta: Poderá ajustar, desde 
que não desconfigure ou descaracterize o objeto da licitação. 

14. Analisando a tabela de medidas, acredita-se que a medida de altura frente gola está coerente 

para modelo regata, porém, se considerar essa medida para item camiseta polo o decote ficará 

extremamente grande para o modelo licitado. A empresa arrematante poderá desconsiderar essa 

medida para o item camiseta polo? Resposta: Poderá ajustar, desde que não desconfigure ou 
descaracterize o objeto da licitação. 

15. A tabela de medidas deverá ser a mesma usada para os itens Camiseta Polo e Regata? Mesmo 

tratando-se de modelos completamente diferentes? Resposta: Correto. 

16. Quanto às estampas, será enviado à empresa vencedora uma lista com o nome de cada 

instituição? Resposta: para a amostra, não será necessário o nome da escola. 

17. Referente a estampa costas o que devemos considerar para a peça de amostra? Resposta: 
respondido no item anterior. 

18. Quais as dimensões (altura x largura) da estampa a ser centralizada na faixa horizontal da peça? 

Resposta: utilize-se as dimensões figuradas no modelo do layout, contante do Termo de 
Referência. 

19. Quais as dimensões (altura x largura) da estampa na parte costas? Resposta: utilize-se as 
dimensões figuradas no modelo do layout, contante do Termo de Referência. 

20. Referente as estampas costas será enviado à empresa vencedora uma lista com o nome de cada 

instituição? Resposta: para a amostra, não será necessário o nome da escola. 

21. Referente a estampa costas o que deveremos considerar para a peça de amostra? Resposta: 
respondido no item anterior. 



22. Qual medida de largura gola e cavas em retilínea? Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de 
Referência do aludido Edital. 

23. Quais as dimensões (altura x largura) da estampa a ser centralizada na faixa horizontal da peça? 

Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de Referência do aludido Edital. 

24. Quais as dimensões (altura x largura) da estampa na parte costas? Resposta: Vide item 3, Lote 
1 do Termo de Referência do aludido Edital. 

25. O edital traz a mesma tabela de medidas para a camiseta polo e camiseta machão pedindo a 

mesma medida de altura gola frente, porém a camiseta polo a gola é redonda e a camiseta machão 

gola V fazendo com que a medida de altura gola frente não fique boa na camiseta polo pois o decote 

vai ficar muito grande. Diante disso segue sugestão de altura de decote somente para a camiseta 

polo. Resposta: Poderá ajustar, desde que não desconfigure ou descaracterize o objeto da 
licitação. 

26. Qual a largura e acabamento da barra? Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de Referência 
do aludido Edital. 

27. A estampa da bermuda deve ser aplicada por meio de Silkscreen, bordado ou patch? Resposta: 
Vide item 3, Lote 1 do Termo de Referência do aludido Edital. 

28. Quais as dimensões (altura x largura) do logo? A medida que consta em edital é apenas a do 

guarda-chuva. Resposta: utilize-se as dimensões figuradas no modelo do layout, contante do 
Termo de Referência. 

29. A estampa do short saia deverá ser aplicada por meio de Silkscreen, bordado ou patch? 

Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de Referência do aludido Edital. 

30. Quais as dimensões (altura x largura) do logo? A medida que consta no edital é apenas a do 

guarda-chuva.  Resposta: utilize-se as dimensões figuradas no modelo do layout, contante do 
Termo de Referência. 

31. Retilínea da gola listras deverá ser para o lado interno da peça conforme layout? Resposta: Vide 
item 3, Lote 1 do Termo de Referência do aludido Edital. 

32. O patch termocolante com brasão deverá ter costura para reforço? Se sim, especificar se será 

costura ou bordado e sua respectiva cor de linha. Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de 
Referência do aludido Edital. 

33. O edital não apresenta tabela de medidas para jaqueta, visto que esta é imprescindível para 

mensurar os custos, solicitamos que a licitante disponibilize esta informação. Resposta: O edital 
indica que as Jaquetas são para distribuição com a rede municipal de ensino, visando o 



atendimento a Educação Infantil – de 2 a 5 anos, Ensino Fundamental – do 1o ao 9 ano e EJA – 
Jovens a partir de 15 anos. Para que possamos mensurar grade, precisamos da consolidação 
dos dados da matrícula 2022. Desta forma, as medidas atenderão a tamanhos para crianças de 
2 anos a tamanhos adultos, devidamente identificados na ordem de fornecimento. O 
interessado, se assim quiser, poderá solicitar a esta SEDUC a grade de distribuição desses 
itens em 2020, para estimar a custos. O pedido poderá ser realizado pelo e-mail: 
seducplanejamento@gmail.com. 

34. Qual deverá ser a largura da cremalheira do zíper?  Resposta: Vide item 3, Lote 1 do Termo de 
Referência do aludido Edital. 

35.A descrição traz a informação de que o zíper será verde bandeira no mesmo tom do tecido, porém 

o desenho apresenta o zíper na cor branca. Diante desta divergência, qual informação devemos 

considerar?  Resposta: A informação da descrição. 

36. Qual o acabamento de costura, cintura e barra do item calça escolar? Resposta: Vide item 3, 
Lote 1 do Termo de Referência do aludido Edital. 

37. O edital não apresenta tabela de medidas para calça, visto que esta é imprescindível para 

mensurar os custos, solicitamos que a licitante disponibilize esta informação. Resposta: O edital 
indica que as Calças de Helanca são para distribuição com a rede municipal de ensino, 
visando o atendimento a Educação Infantil – de 2 a 5 anos, Ensino Fundamental – do 1o ao 9 
ano e EJA – Jovens a partir de 15 anos. Para que possamos mensurar grade, precisamos da 
consolidação dos dados da matrícula 2022. Desta forma, as medidas atenderão a tamanhos 
para crianças de 2 anos a tamanhos adultos, devidamente identificados na ordem de 
fornecimento. O interessado, se assim quiser, poderá solicitar a esta SEDUC a grade de 
distribuição desses itens em 2020, para estimar a custos. O pedido poderá ser realizado pelo 
e-mail: seducplanejamento@gmail.com. 

 
Em 17/12/2021 
 
Atenciosamente,  
 
Wadna Cheile Melo da Costa 
Pregoeira da COMPEL 
 


