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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 11/2020 no sistema ComprasNet, solicitando-se que
haja a publicidade ordinariamente promovida em casos tais:

"Esclarecimento 16/04/2020 17:58:32

O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento: "A empresa NILCATEX TEXTIL LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rua Carlos Henrique Spengler, nº 718, Polo Empresarial Miguel
Leeriello, na Cidade de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 95.948.618/0002-75, vem, por meio deste, solicitar ESCLARECIMENTOS
REFERENTES AO EDITAL do Pregão 11/2020. Os retornos deveram ser encaminhados para o e-mail:
licitacao@nilcatex.com.br ou pelo fax: (67) 3231 – 2511. Referente as amostras 1- Anteriormente a
produção, a contratada deverá apresentar prova (amostra) da camisa (em todos os tamanhos solicitados)… A
empresa deverá apresentar uma peça de cada tamanho e cada modelo, conforme os tamanhos constantes na
tabela de medidas? 01/02 – Camisa Polo Masculina – Servidor / Camisa Polo Feminina – Servidor 1- Gola
Polo, com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro.
1.1- A gola deverá ser em relínea? 1.2- Referente a composição, a mesma será fornecida pelo órgão, ou a
empresa poderá seguir padrão a malha solicitada (gola relínea 100% Algodão)? 1.3- Qual a largura da gola
pronta? 1.4- A posição do caseado (vercal/horizontal), poderá ser definido pela empresa licitante? 1.5- Qual
o tamanho e modelo de botão? Ou poderá ser definido pela empresa vencedora? 1.6- Ainda sobre os botões,
não menciona a cor. Qual a cor deverá ser aplicada aos botões? 1.7- O reforço de ombro a ombro, deverá ser
na mesma malha e cor do corpo? 1.8- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um
ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre
gola)? 2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga),
sendo o Pantone Têxl equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer
qual o Pantone Têxl a ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter diversos tons dentro da
cartela de Pantone Têxl. 2.2- Barra das mangas não menciona acabamento. O acabamento de mangas deverá
ser em relínea, tal e qual a gola ou com bainha? 2.3- Se posivo para relínea na barra das mangas, qual a
largura pronta? 2.4- Se posivo para bainha, qual a largura desejada pelo órgão? 2.5- Ainda sobre a bainha, a
mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? 2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre as
costuras (bitola larga ou estreita)? 3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa poderá ulizar o
maquinário padrão para a malha solicitada? 4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha
desejada pelo órgão? 5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas?
5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 6- Na tabela de medidas não
menciona abertura de mangas, a empresa poderá seguir medidas padrão referente ao modelo solicitado, ou
essa medida será fornecida pelo órgão? 7- Ainda referente as mangas, a medida “comprimento das mangas”
deverá ser considerado com ou sem o acabamento da barra das mangas? 8- Na tabela de medidas solicita
“Largura da Gola”, essa medida refere-se a abertura do decote? 9- Não especifica qual o tamanho de peilho
na camisa Polo Masculina e Feminina, a empresa licitante poderá seguir a medida padrão do modelo
solicitado? 10- Qual o acabamento de peilho desejado pelo órgão? Ou o mesmo poderá ser definido pela
empresa? 11- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para
cada medida inserida na tabela de medidas ? 12- Deverá conter equeta de composição no item? Quais
informações deverá conter nessa equeta? Qual localização na peça? 03/04 – Camisa Gola Careca –
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Colaborador / Camisa Gola Careca – Coordenador 1- Gola redonda do po careca em algodão com elastano e
reforço de ombro a ombro. 1.1- Referente a gola, é solicitado algodão com elastano, a mesma pode ser
considerada em ribana com a estrutura de 1x1? Padrão de ribana ulizada em acabamentos de camisa. 1.2- Se
posivo, qual a gramatura desejada pelo órgão? Ou a licitante poderá seguir a gramatura padrão de ribana
1x1? 1.3- Não menciona o acabamento de costura para a finalização da gola. Qual maquinário deverá ser
ulizado para a aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? 1.4- Qual a medida pronta da
gola? 1.5- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor do corpo? 1.6- Ainda sobre o
reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na
abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)? 2- Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl equivalente ao tom RGB 153 (R-
153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl a ser seguido? Que se faz de
extrema importância por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone Têxl. 2.2- Barra das mangas não
menciona acabamento, deverá ser o mesmo que o decote (em algodão com elastano), ou em bainha? 2.3- Se
posivo para algodão com elastano, qual a largura pronta? Qual maquinário deverá ser ulizado para a
aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? 2.4- Se posivo para bainha, qual a largura
desejada pelo órgão? 2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2
agulhas? 2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? 3- Qual maquinário a
peça deverá ser costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário padrão para a malha solicitada? 4- Não
menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha desejada pelo órgão? 5- Ainda sobre a bainha, a
mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? 5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as
costuras (bitola larga ou estreita)? 6- Na tabela de medidas não consta abertura de decote, profundidade de
decote frente, comprimento mangas, abertura de mangas, entre outras. A empresa poderá ocasionar essas
medidas proporcional as medidas mencionadas e ao modelo solicitado, ou as mesmas serão fornecidas pelo
órgão? 7- O órgão poderia fornecer os desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para cada
medida inserida na tabela de medidas? 8- Deverá conter equeta de composição no item? Quais informações
deverá conter nessa equeta? Qual localização na peça? Referente as estampas 1- O órgão poderá nos fornecer
uma imagem da arte em alta definição? 2- Qual as cores de Pantone C das estampas (azul/verde/amarelo)? 3-
Camisa Tipo Polo, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / TRE/AL / Jusça Eleitoral /
SERVIDOR? 4- Camisa Gola Careca, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / 2020 / Jusça
Eleitoral / COORDENADOR / SERVIDOR? 5- Referente as escritas, poderemos seguir conforme as
imagens? 6- Quando mencionado que a dimensão da impressão frontal não deverá ser inferior a 25x17 cm,
deve-se considerar impressão total? Escritas e imagem da bandeira conforme imagens ilustravas. 7- Caso
negavo, qual a dimensão das escritas e da imagem da bandeira?”

"Resposta 16/04/2020 17:58:32

Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “Retorno os autos a Vossa Senhoria, com os
esclarecimentos solicitados pela empresa NILCATEX TEXTIL LTDA, referentes ao Pregão Eletrônico n.
11/2020, ressaltando que estas subscritoras, servidoras da justiça eleitoral, não tem conhecimentos técnicos
acerca dos detalhamentos texteis aqui descritos. Referente as amostras: 1- Anteriormente a produção, a
contratada deverá apresentar prova (amostra) da camisa (em todos os tamanhos solicitados)… A empresa
deverá apresentar uma peça de cada tamanho e cada modelo, conforme os tamanhos constantes na tabela de
medidas? SIM 01/02 – Camisa Polo Masculina – Servidor / Camisa Polo Feminina – Servidor 1- Gola Polo,
com abertura parcial com fechamento através de 02 botões caseados; com reforço de ombro a ombro. 1.1- A
gola deverá ser em relínea? SIM, retilínea, conforme tradicionalmente utilizada no mercado. 1.2- Referente a
composição, a mesma será fornecida pelo órgão, ou a empresa poderá seguir padrão a malha solicitada (gola
relínea 100% Algodão)? A gola deverá ser a tradicional utilizada no mercado. 1.3- Qual a largura da gola
pronta? Proporcional ao tamanho da camisa. 1.4- A posição do caseado (vercal/horizontal), poderá ser
definido pela empresa licitante? Conforme tradicionalmente utilizada no mercado. 1.5- Qual o tamanho e
modelo de botão? Ou poderá ser definido pela empresa vencedora? Proporcional ao tamanho da camisa,
conforme padrão utilizado no mercado. 1.6- Ainda sobre os botões, não menciona a cor. Qual a cor deverá
ser aplicada aos botões? A mesma cor da camisa. 1.7- O reforço de ombro a ombro, deverá ser na mesma
malha e cor do corpo? SIM 1.8- Ainda sobre o reforço, o mesmo deverá ser aplicado do início de um ombro
até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote (ponta a ponta do decote, cobre gola)? De
ombro a ombro, conforme edital. 2- Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da
camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl equivalente ao tom RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O
órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl a ser seguido? Que se faz de extrema importância por conter
diversos tons dentro da cartela de Pantone Têxl. Camiseta cor cinza, com pantone textil equivalente ao tom



17/04/2020 SEI/TRE-AL - 0686840 - Despacho

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=736032&infra_siste… 3/4

RGB 153 (R-153, G-153 e B-153), conforme Edital. 2.2- Barra das mangas não menciona acabamento. O
acabamento de mangas deverá ser em relínea, tal e qual a gola ou com bainha? SIM, retilínea, conforme
padrão do mercado. 2.3- Se positivo para relínea na barra das mangas, qual a largura pronta? Proporcional ao
tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 2.4- Se positivo para bainha, qual a largura
desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 2.5- Ainda
sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as
especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 2.6-
Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? Devem ser observadas as
especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 3-
Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário padrão para a malha
solicitada? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria
apresentada não ensejará desclassificação. 4- Não menciona acabamento da barra, qual a largura de bainha
desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 5- Ainda
sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser observadas as
especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 5.1-
Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? Devem ser observadas as
especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 6-
Na tabela de medidas não menciona abertura de mangas, a empresa poderá seguir medidas padrão referente
ao modelo solicitado, ou essa medida será fornecida pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa,
conforme padrão utilizado no mercado. 7- Ainda referente as mangas, a medida “comprimento das mangas”
deverá ser considerado com ou sem o acabamento da barra das mangas? Com o acabamento da barra das
mangas. 8- Na tabela de medidas solicita “Largura da Gola”, essa medida refere-se a abertura do decote?
Deve ser proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 9- Não especifica qual
o tamanho de peilho na camisa Polo Masculina e Feminina, a empresa licitante poderá seguir a medida
padrão do modelo solicitado? Deve ser proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no
mercado. 10- Qual o acabamento de peilho desejado pelo órgão? Ou o mesmo poderá ser definido pela
empresa? Deve ser proporcional, conforme padrão utilizado no mercado. 11- O órgão poderia fornecer os
desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para cada medida inserida na tabela de medidas ?
Os desenhos estão no Edital 12- Deverá conter equeta de composição no item? Quais informações deverá
conter nessa equeta? Qual localização na peça? Deverá conter etiqueta, com composição e tamanho da peça.
Fixada na parte interna da gola conforme padrão do mercado. 03/04 – Camisa Gola Careca – Colaborador /
Camisa Gola Careca – Coordenador 1- Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e reforço de
ombro a ombro. 1.1- Referente a gola, é solicitado algodão com elastano, a mesma pode ser considerada em
ribana com a estrutura de 1x1? Padrão de ribana ulizada em acabamentos de camisa. Pode ser em ribana,
proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 1.2- Se posivo, qual a gramatura
desejada pelo órgão? Ou a licitante poderá seguir a gramatura padrão de ribana 1x1? Devem ser observadas
as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação.
1.3- Não menciona o acabamento de costura para a finalização da gola. Qual maquinário deverá ser ulizado
para a aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? Devem ser observadas as especificações
mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 1.4- Qual a medida
pronta da gola? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 1.5- O reforço
de ombro a ombro, deverá ser na mesma malha e cor do corpo? SIM 1.6- Ainda sobre o reforço, o mesmo
deverá ser aplicado do início de um ombro até o final do outro (tape)? Ou deverá ser na abertura do de decote
(ponta a ponta do decote, cobre gola)? De ombro a ombro, conforme edital. 2- Camisa toda em um único
tom, cor cinza (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga), sendo o Pantone Têxl equivalente ao tom
RGB 153 (R-153 G-153 B-153). 2.1- O órgão poderá nos fornecer qual o Pantone Têxl a ser seguido? Que se
faz de extrema importância por conter diversos tons dentro da cartela de Pantone Têxl. Camiseta cor cinza,
com pantone textil equivalente ao tom RGB 153 (R-153, G-153 e B-153), conforme Edital. 2.2- Barra das
mangas não menciona acabamento, deverá ser o mesmo que o decote (em algodão com elastano), ou em
bainha? Em bainha 2.3- Se posivo para algodão com elastano, qual a largura pronta? Qual maquinário deverá
ser ulizado para a aplicação da mesma? Ou poderá ser definido pela empresa? X 2.4- Se posivo para bainha,
qual a largura desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no
mercado. 2.5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem
ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 2.6- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? Devem ser
observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 3- Qual maquinário a peça deverá ser costurada, a empresa poderá ulizar o maquinário
padrão para a malha solicitada? Devem ser observadas as especificações mínimas pedidas no Edital,
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qualquer melhoria apresentada não ensejará desclassificação. 4- Não menciona acabamento da barra, qual a
largura de bainha desejada pelo órgão? Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no
mercado. 5- Ainda sobre a bainha, a mesma poderá ser costura em máquina cobertura 2 agulhas? Devem ser
observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 5.1- Se posivo, qual o espaçamento entre as costuras (bitola larga ou estreita)? Devem ser
observadas as especificações mínimas pedidas no Edital, qualquer melhoria apresentada não ensejará
desclassificação. 6- Na tabela de medidas não consta abertura de decote, profundidade de decote frente,
comprimento mangas, abertura de mangas, entre outras. A empresa poderá ocasionar essas medidas
proporcional as medidas mencionadas e ao modelo solicitado, ou as mesmas serão fornecidas pelo órgão?
Proporcional ao tamanho da camisa, conforme padrão utilizado no mercado. 7- O órgão poderia fornecer os
desenhos técnicos, demonstrando assim a forma de medir para cada medida inserida na tabela de medidas?
Os desenhos estão no Edital 8- Deverá conter equeta de composição no item? Quais informações deverá
conter nessa equeta? Qual localização na peça? Deverá conter etiqueta, com composição e tamanho da peça.
Fixada na parte interna da gola conforme padrão do mercado. Referente as estampas 1- O órgão poderá nos
fornecer uma imagem da arte em alta definição? Sim. 2- Qual as cores de Pantone C das estampas
(azul/verde/amarelo)? Devem ser utilizadas as cores dos pantones equivalentes às cores contidos no arquivo
com a arte. 3- Camisa Tipo Polo, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / TRE/AL / Jusça
Eleitoral / SERVIDOR? O tamanho está descrito no Edital e quanto à fonte, deve ser seguida a arte que será
disponibilizada. 4- Camisa Gola Careca, qual o tamanho e a fonte das escritas ELEIÇÕES / 2020 / Jusça
Eleitoral / COORDENADOR / SERVIDOR? O tamanho está descrito no Edital e quanto à fonte, deve ser
seguida a arte que será disponibilizada. 5- Referente as escritas, poderemos seguir conforme as imagens?
Conforme imagem do Edital 6- Quando mencionado que a dimensão da impressão frontal não deverá ser
inferior a 25x17 cm, deve-se considerar impressão total? Escritas e imagem da bandeira conforme imagens
ilustravas. Considerando-se a impressão total, a impressão frontal não deverá a 25x17 cm 7- Caso negavo,
qual a dimensão das escritas e da imagem da bandeira? X ."

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Pregoeiro, em
16/04/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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