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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021 
PROCESSO Nº 04.001131.21.72 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E ENTREGA DE UNIFORMES 
ESCOLARES - CAMISA, CALÇA, BERMUDA, SHORT-SAIA E JAQUETA, POR PREÇO 
UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE, VISANDO À DOAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE - RME E DA REDE PARCEIRA - RP, POR 
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 
 
Pergunta: 1. Para a meia malha 100% algodão verde (viés) é solicitado a entrega dos laudos de 
composição e gramatura. Para o laudo de gramatura podemos considerar a tolerância de ±5% 
igual informado para os demais tecidos? 
 
Resposta: Sim. Para todos os laudos de gramatura, a tolerância aceitável é de ±5%. 
 
Pergunta: 2. Quando informado a tolerância de composição “± 3 pontos percentuais” podemos 
considerar que por exemplo, para a meia malha PV a variação das fibras poderá ocorrer de 62 a 
68% Poliéster e 32 a 38% viscose, desde que a soma das fibras sejam o valor de 100%. Está 
correto nosso entendimento. 
 
Resposta: Sim. O entendimento está correto. 
 
Pergunta: 3. Como das misturas de fibras para a ribana, é informado um mínimo de 2% elastano, 
no caso, então para o elastano não está ocorrendo nenhuma tolerância. Seria possível uma 
análise melhor e ser aceito um mínimo de 1,5% elastano para a ribana PV? 
 
Resposta: Será aceito no mínimo 2% de elastano, conforme exigido no edital. 
 
Pergunta: 4. Para o ensaio da composição da Ribana Sanfonada da jaqueta, deverá ser entregue 
um laudo com a identificação da fibra de poliamida se é 6 ou 6.6? Ou laudo com a composição 
100% Poliamida será aceito? 
 
Resposta: A fibra de poliamida deve ser 6 ou 6.6. No laudo deve constar 100% de poliamida. 
 
Pergunta: 5. Juntamente com os laudos, deverá ser entregue o material analisado pelo 
laboratório, lacrado, e no laudo deve constar o número do lacre. Esse material lacrado deverá ter 
uma quantidade mínima? Pode ser sobra (retalhos) que sobraram da análise pelo laboratório? 
 
Resposta: Não é exigido quantidade mínima de material lacrado. Podem ser os retalhos que 
sobraram da análise, desde que identificadas conforme exigido no item 3 do Anexo IV. 
 
Pergunta: Calça - 1. Na tabela de medidas pede a (K) distância da joelheira a barra, porém se 
seguirmos esta medida a joelheira vai ficar muito alta perto da coxa, está correta essas medidas? 
Ou para um melhor acabamento da peça e utilização para as crianças, podemos abaixar essa 
distância em 5cm para todos os tamanhos? 
 
Resposta: As medidas apresentadas no edital estão corretas. 
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02 

Pergunta: Referente as amostras/laudos - Referente ao prazo de entrega das amostras e laudos, 
é solicitado a entrega no prazo máximo de 10 dias úteis para a apresentação dos mesmos. Porém 
o tingimento das cores de malhas solicitadas e o ensaio dos laudos levam em torno de 15 a 20 
dias – Portanto não sendo possível atingir o prazo de entrega das amostras (10 dias), 
acompanhado dos laudos exigidos no edital. O órgão poderia rever a solicitação do prazo de 
entrega das amostras e laudos, tornando possível a todos os interessados a participarem do 
processo licitatório conforme a lei nº 10.520/2002 e nº 123/2006. Ainda levando em consideração 
que os laboratórios acreditados pelo Inmetro solicitam prazo de 10 dias úteis para realização dos 
resultados dos ensaios laboratoriais, conforme documento em anexo. 

Resposta: Conforme subitem 7 do Anexo IV, possibilitamos a prorrogação do prazo para 
apresentação das amostras e laudos. Sendo assim, se a empresa licitante considerar a não 
possibilidade de cumprimento do prazo, deve solicitar à Administração com motivo justificado, 
conforme se verifica a seguir: “O prazo estipulado no subitem 1 poderá ser prorrogado, por até 
igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, 
devidamente aceito pela Administração.”.  

Diante do exposto, o prazo inicial de 10 (dez) dias úteis pode ser prorrogado, totalizando 20 (vinte) 
dias úteis. 

Pergunta: 2) Referente o item Calça - A aplicação do brasão do município deverá ser silkscreen 
ou bordado? 

Resposta: Deverá ser silkcreen, conforme exigido no subitem 1.5. do Anexo I do Edital. 

 


