
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 034/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
 

 
PROCESSO N.º: 00054.11.07.611.2018. 
 
 

 
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção do Fardamento Escolar 
para o corpo discente da Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari, incluindo transporte. 
 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos: 
 
 
Perguntas:  
  
Camiseta Unissex Gola Polo  
 
1. No descritivo técnico da peça quando se trata de vista na frente da peça está querendo se referir ao peitilho?  
 
2. No layout da camiseta polo o peitilho está contrastante, ou seja, na cor das mangas, nenhum momento na 
parte da descrição técnica está declarando essa informação. Dessa forma fica confuso como a empresa 
arrematante deverá entregar as peças?  
 
3. No descritivo técnico não consta informação sobre os acabamentos de costura das barras mangas e barra da 
peça, por não conter essa informação a empresa arrematante poderá escolher a de melhor opção?  
 
4. 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 manga + abertura de manga. Sendo assim podemos 
desconsiderar essa medida para camiseta gola POIO?  
 
5. A medida de altura frente gola da tabela de medidas camisa e camiseta, esta grande para uma camiseta 
POIO, ficando assim um decote profundo e uma gola grande para tamanho da peça, dessa forma a empresa 
arrematante poderá desconsiderar essa medida para camisa polo e utilizar essa medida somente para camisa 
machão?  
 
6. Referente as estampas costas será enviado à empresa vencedora uma lista com o nome de cada instituição? 
Ainda sobre as estampas o órgão teria uma imagem em alta qualidade da estampa frente, pois mal se 
consegue identificar os detalhes no layout enviado. 
 
Camisa Machão  
 
7. No descritivo técnico da peça solicita gola careca tipo ' mas no desenho ilustrativo apresenta ser gola tipo ' 
'V". Ficando assim desencontro de informações, dessa forma qual o modelo de gola correto a ser produzida nas 
peças?  
 
8. Quando solicita rebatido ombros e mangas em máquina galoneira 2 agulhas, está querendo dizer ombros e 
cavas? E teria alguma preferência em bitola estreita ou bitola larga?  
 
9. A medida de gola e punhos das cavas será utilizada a medida padrão dos uniformes? 
 
10. No descritivo técnico não consta informação sobre os acabamentos de costura da barra da peça, por não 
conter essa informação a empresa arrematante poderá escolher a de melhor opção?  
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Bermuda  
 
11. No descritivo técnico não consta informação sobre os acabamentos de costura da barra da peça, por não 
conter essa informação a empresa arrematante poderá escolher a de melhor opção?  
 
12. Sobre a estampa o órgão teria uma imagem em alta qualidade da estampa frente, pois mal se consegue 
identificar os detalhes no layout enviado. 
 
Short saia  
 
13. No edital solicita 2 botões de pressão na parte frontal superior direita de quem veste para fechamento da 
aba frontal. Como e onde exatamente deverá ser pregado esse botão pois normalmente a saia é presa 
juntamente com o cós. Da forma descrita não conseguimos entender como se faz esse acabamento de costura 
da aba. A aba será solta da peça? Teria uma foto para melhor entendimento da solicitação do órgão?  
 
14. Ainda sobre a saia no desenho ilustrativo representar ser sobreposta a lateral esquerda de quem veste, ou  
seja, por cima da faixa de 4cm na cor branca do short, está certa essa informação? A saia será presa nas 
costas para frente? Está confuso essas informações precisamos de mais detalhes sobre esses acabamentos.  
 
15. A logomarca deverá ser estampada na parte da saia na perna esquerda de quem veste (conforme imagem 
ilustrativa) ou na perna esquerda da peça conforme especificação técnica da peça?  
 
16. Qual o acabamento de costura das barras da bermuda e da lateral da saia sobreposta? 
 
Respostas: 
 
De acordo com a secretaria requisitante: 
 

1. sim 
2. de acordo com as descrições no edital  
3. Seguir especificações do descritivo no Edital 
4. Na tabela de medidas dos produtos a letra que se refere ao questionamento letra (e), deverá seguir as 

especificações contidas no edital 
5. Sim, com previa autorização da SEDUC  
6. Consta no Termo de Referencia relação das unidades escolares, ainda sim, será disponibilizado uma 

nova relação. Sim, todas as ações de melhoria de imagem serão atendidas. 
7. Tipo “O” 
8. Sim, bitola larga 
9. Sim 
10. Sim, com previa autorização da SEDUC 
11. Sim, desde que seja a melhor opção em acabamento perfeito e de qualidade 
12. A Imagem será disponibilizada em arquivo de alta qualidade e resolução 
13. A Imagem será disponibilizada em arquivo de alta qualidade 
14. Layout ilustrativo e será disponibilizado arquivo de alta resolução 
15. Conforme imagem  
16. Conforme especificação no Edital. 

 

 
Em 26/02/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira da COMPEL 
 


