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Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

Pedido de esclarecimento - Prefeitura de Dourados/MS - PE 32/2019 - Dia
24/03/2020 - Uniformes Escolares (Camisetas)
Bruna Rodrigues <brunarodrigues@nayr.com.br> 19 de março de 2020 15:57
Para: Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>, "cc: Desenvolvimento" <desenvolvimento@nayr.com.br>,
Vendas <vendas@nayr.com.br>, Juridico <juridico@nayr.com.br>

Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a),
 
A empresa Nayr Confecções Ltda solicita Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico
nº 32/2019, a se realizar dia 24 de março de 2020.
 
Objeto: “  Formalização  de  ata  de  registro  de  preços  visando  a  eventual  aquisição  de uniformes  escolares 
(camiseta),  para  distribuição  gratuita  aos  alunos  da  Rede Municipal  de  Ensino,  objetivando  atender 
demanda  e  necessidades  da  Secretaria Municipal de Educação. ”.

REF A AMOSTRAS E LAUDOS

1.       A amostra a ser apresentada poderá ser de qualquer tamanho? Ficando a critério do licitante
vencedor
2.       As amostras a serem apresentadas necessitam estar personalizadas? Ou será aceita personalização
de outro município para que verificam apenas a qualidade do material?
3.       Os laudos a serem apresentadas juntamente com amostras, serão somente do tecido principal?
4.       Em caso nega�vo, em quais materiais devemos apresentar laudo?
5.       Sobre o ensaio de solidez , ques�onamos se houve um erro de digitação porque não existe a norma
“NBR ISO 105 C06 B1M”, apenas existe a norma “NBR ISO 105 C06”, conforme quadro abaixo, podemos
considerar para o ensaio de solidez da cor a norma “NBR ISO 105 C06”?
Fonte: https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=63626

A LEI 8.666/93, ao regular a matéria a�nente às licitações, assim dispõe em seu art. 3º e respec�vo §1º:
 
Art. 3º A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhe são
correlatos.
 
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=63626
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I - admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter compe��vo e estabeleçam preferências ou dis�nções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância imper�nente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato; [...]
 
Conclui-se, assim, que o processo licitatório deve ser realizado no intuito de oportunizar à Administração Pública
a aquisição dos bens almejados pelo menor preço e melhor qualidade, haja vista a possibilidade da par�cipação
de um maior número de licitantes, sendo inadmissíveis cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter compe��vo e estabeleçam exigências desmedidas.
 
Ficamos no aguardo de um retorno o mais breve possível, para que possamos atender todas as exigências do
edital.


