
Segue abaixo as respostas aos questionamentos da empresa EBN Comércio Importação e  
Exportação Ltda: 
 
Quanto ao Pregão Eletrônico 39/2017, solicito os seguintes esclarecimentos: 
 
Bermuda: 
1 - o filete na cor amarela é da mesma malha do corpo? (helanca 100% poliamida) 
Resposta: Correto, mesma malha (helanca 100% poliamida com 260g/m²) 
 
2 - qual a medida desse filete? 
Resposta: Filete medindo 1,5cm de largura, costurado nas laterais da bermuda. 
 
3 - a medida da estampa é para todos os tamanhos?, se não for, essa medida de 8,5 cm de  
comprimento x 6,0 cm de altura é para qual tamanho? 
Resposta: A medida da logotipia é de 8,5cm de comprimento X 6cm de altura para todos os  
tamanhos. 
 
4 - o bolso traseiro na imagem aparece ser retangular, porem na tabela 
tem 3 medidas, largura x altura x lateral, qual o formato desse bolso? 
Resposta: O bolso é retangular conforme medidas da tabela. 
A descrição na Tabela "LATERAL DO BOLSO TRASEIRO" se refere à distância entre a costura  
lateral e o início do bolso. 
 
Short saia 
 
1 - o filete na cor amarela é da mesma malha do corpo? (helanca 100% poliamida) 
Resposta: Correto, mesma malha (helanca 100% poliamida com 260g/m²) 
 
2 - qual a medida desse filete? 
Resposta: Filete medindo 1,5cm de largura, costurado nas laterais do 
short saia. 
 
3 - a saia é solta ou presa no lado esquerdo? normalmente se faz com um lado preso e o  
outro solto para maior mobilidade. 
Resposta: Saia presa do lado direito e solta do lado esquerdo. 
 
4 - a medida da estampa esta correta (10,0 cm largura X 2,5 cm de altura)? 
Resposta: Favor retificar a medida da logotipia: Correto: 8,5cm de 
comprimento X 6cm de altura. 
 
5-  essa medida e para todos os tamanhos?  se não for, é para qual tamanho? 
Resposta: A medida é para todos os tamanhos. 
 
Jaqueta 
 
1 - o filete na cor amarela é da mesma malha do corpo? (helanca 100% poliamida) 
Resposta: Correto, mesma malha (helanca 100% poliamida com 260g/m²) 
 
2 - qual a medida desse filete? 
Resposta: Filete medindo 1,5cm de largura, costurado nas laterais das mangas. 
 



3 - a medida da estampa ficou encoberta porque a imagem da jaqueta esta 
sobreposta, qual a medida? 
Resposta: A medida da logotipia é de 8,5cm de comprimento X 6cm de altura para todos os  
tamanhos. 
 
Calça 
 
1 - o filete na cor amarela é da mesma malha do corpo? (helanca 100% poliamida) 
Resposta: Correto, mesma malha (helanca 100% poliamida com 260g/m²) 
 
2 - qual a medida desse filete? 
Resposta: Filete medindo 1,5cm de largura, costurado nas laterais do 
short saia. 
 
3 - o bolso traseiro na imagem aparece ser retangular, porem na tabela 
tem 3 medidas, largura x altura x lateral, qual o formato desse bolso? 
Resposta: O bolso é retangular conforme medidas da tabela. 
A descrição na Tabela "LATERAL DO BOLSO TRASEIRO" se refere à distância entre a costura  
lateral e o início do bolso. 
 
Amostra 
em quanto tempo deve ser apresentada as amostras? no item 13.2 do edital fala em prazo  
de 3 dias para apresentação de amostras, já no termo de referencia no item 16.1 fala que  
deve ser apresentado amostras em 7 dias úteis, qual é o correto? 
Resposta: Favor considerar o prazo de 07 (sete) dias úteis a partir da sua notificação,  
sendo 01 (um) modelo de cada kit. 
 
Att, 
Valéria Cristina Ramos Lamim da Silva 
Seção de Orçamento e Controle 
Departamento Geral Administrativo 
Secretaria Municipal de Educação 
 


