
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
Em 13 de dezembro de 2021 

ESCLARECIMENTO 

 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°. 128/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 17.351/2021 

DATA DE REALIZAÇÃO: 14/12/2021 
HORÁRIO: 09h30min (Horário Oficial de Brasília - DF) 
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORME 

ESCOLAR" 
 
Prezados Senhores: 

 
Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias as respostas ao 
esclarecimento solicitado pela empresa ID8 INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP: 

 
PERGUNTAS: 

“Ref. Bermuda Masculina 

1. Quando descrito o brasão em “etiqueta tecida em alta definição, bordado com linha de 

poliéster verde e recorte a laser”, esse bordado com linha verde é para aplicação da etiqueta 

na peça? Em caso negativo, como deverá ser a aplicação da etiqueta em alta definição na 

peça? Será termocolante ou costura? 

2. Qual o formato da etiqueta em alta definição? Será seguindo o formato do brasão, oval, 

quadrada, oval na parte superior e reta na base, etc? 

3. A etiqueta em alta definição deverá ser somente com o brasão, conforme layout da 

bermuda masculina, ou deverá ter a escrita “Prefeitura de Praia Grande” abaixo do brasão? 

Ref. Bermuda Feminina 

4. A sequência de cores dos dois galões deverá ser conforme layout? 

Conforme apresentado no item 2 do Anexo I? 

5. Abaixo do brasão deverá ter a escrita “Prefeitura de Praia Grande” conforme mostrado 

no layout? Em caso positivo, a medida de “7,5 cm de altura por largura proporcional” será 

somente para o brasão ou para o brasão e escrita juntos? 

Ref. Short Saia 

6. Quando descrito o brasão em “etiqueta tecida em alta definição, bordado com linha de 

poliéster verde e recorte a laser”, esse bordado com linha verde é para aplicação da etiqueta 

na peça? Em caso negativo, como deverá ser a aplicação da etiqueta em alta definição na 

peça? Será termocolante ou costura? 

7. O formato da etiqueta em alta definição será conforme layout do short saia? Em caso 

negativo, como será? 
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8. A etiqueta em alta definição deverá conter a escrita “Prefeitura de Praia Grande” 

conforme mostrado no layout? 

9. Relacionado à pergunta anterior, caso tenha a escrita abaixo do brasão, a medida de “7.5 

cm de altura por largura proporcional” é somente o brasão ou é a etiqueta toda? 

Ref. Camiseta Sem Manga e Camiseta Manga Curta 

10. É especificado silkscreen do brasão. No layout das camisetas é apresentado o brasão 

com a escrita “Prefeitura de Praia Grande” abaixo. O silk das camisetas deverá ser somente 

o brasão ou deverá possuir a escrita? 

11. Relacionado à pergunta anterior, caso tenha a escrita, a medida de 7 cm de altura e 

largura proporcional é somente para o brasão ou é o brasão com a escrita juntos? 

Ref. Jaqueta em malha 

12. Qual a espessura do cordão personalizado que irá na barra da jaqueta? 

13. Em qual fonte deverá ser escrito o nome do município? 

14. A imagem não apresenta o galão na lateral das mangas descrito na especificação do 

edital, qual informação devemos considerar? 

15. Sde for ter o galão das laterais das mangas deverá ter a mesma medida do debrum que 

irá sobre as costuras da jaqueta (1 cm)? 

16. Quando descrito o brasão em “etiqueta tecida em alta definição, bordado com linha de 

poliéster verde e recorte a laser”, esse bordado com linha verde é para aplicação da etiqueta 

na peça? Em caso negativo, como deverá ser a aplicação da etiqueta em alta definição na 

peça? Será termocolante ou costura? 

17. Qual o formato da etiqueta em alta definição? Será seguindo o formato do brasão, oval, 

quadrada, oval na parte superior e reta na base, etc?  

18. A etiqueta em alta definição deverá conter a escrita “Prefeitura de Praia Grande” 

conforme mostrado no layout? 

19. Relacionado à pergunta anterior, caso tenha a escrita abaixo do brasão, a medida de 

“7.5 cm de altura por largura proporcional” é somente o brasão ou é a etiqueta toda? 

20. Os punhos e gola em retilínea 100% acrílico serão duplos ou simples? 

Ref. Calça em Malha 

21. Quando descrito o brasão “etiqueta tecida em alta definição, bordado com linha de 

poliéster verde e recorte a laser”, esse bordado com linha verde é para aplicação da etiqueta 

na peça? Em caso negativo, como deverá ser a aplicação da etiqueta em alta definição na 

peça? Será termocolante ou costura? 
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22. O formato da etiqueta em alta definição será conforme layout da calça? Em caso 

negativo, como será? 

23. A etiqueta em alta definição deverá conter a escrita “Prefeitura de Praia Grande” 

conforme mostrado no layout? 

24. Relacionado à pergunta anterior, caso tenha a escrita abaixo do brasão, a medida de 

“7.5 cm de altura por largura proporcional” é somente o brasão ou é a etiqueta toda? 

Ref. Blusa Moletom 

25. O Jacquard do tecido do forro do capuz deverá ter fio brilhante? 

26. Qual a gramatura do feltro utilizado na escrita em arco na frente do blusão? 

27. Qual o Pantone de referência para a cor verde do feltro? 

Ref. Calça Moletom 

28. Na descrição da forma de medir a peça diz o seguinte: B - GANCHO DIANTEIRO: Na 

junção das costuras do gancho dianteiro e do entreperna até o final do cós. C - GANCHO 

TRASEIRO: na junção das costuras do gancho traseiro e da entreperna até o final do cós. 

Porém no desenho técnico mostra como se os ganchos foram medidos sem o cós. Qual é a 

forma correta de medir os ganchos, com cós ou sem cós? ” 

RESPOSTAS: 

 
Conforme respostas fornecidas pela Coordenadora de Educação Infantil, da Secretaria de 
Educação, foi informado que: 

1. “Sim, conforme edital. (Anexo II) “...bordado com linha de poliéster verde e recorte a 

laser” 

2. Sim, conforme layout constante no edital (Anexo II). 

3. Conforme resposta 2. 

4. Sim, conforme apresentado no layout. 

5. Sim, conforme layout que consta no edital – Anexo II - (brasão e escrita). 

6. Conforme resposta 1. 

7. Sim, conforme resposta 2. 

8. Sim, conforme resposta 2. 

9. Conforme resposta 5. 

10. Conforme resposta 5. 
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11. Conforme resposta 5. 

12. Nos termos do inciso II do Art. 3º da Lei 10.520/02 é vedado especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Assim, devem os 

interessados se atentarem às especificações mínimas definidas no instrumento convocatório 

e demais exigências das Normas ABNT NBR 15.778 (Uniforme escolar: Requisitos de 

desempenho e segurança). 

13. Conforme resposta 2. 

14. Deverá seguir a especificação do edital. 

15. Sim, conforme o descrito no edital. 

16. Sim, conforme resposta 1. 

17. Conforme resposta 2. 

18. Sim, conforme resposta 2. 

19. Sim, conforme resposta 5. 

20. “Punhos com 5 cm (+/- 1 cm), fabricado em ribana dupla... Gola fabricado em ribana 

dupla ...”, conforme consta no edital. (Anexo II). 

21. Conforme resposta 1. 

22. Conforme resposta 2. 

23. Sim, conforme resposta 2. 

24. Sim, conforme resposta 5. 

25. Não, conforme consta no edital. 

26. Conforme resposta 12. 

27. Semelhante cor tecido principal, conforme consta no edital. (Anexo II). 

28. Medida até final do cós, conforme edital. (Anexo II). ” 

Atenciosamente, 
 

 
PROFª MARIA APARECIDA CUBILIA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 


