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DESPACHO DO PREGOEIRO 

 

Pregão G-061/2018 - Processo nº 13679/2018 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR E MEIAS 

COM ENTREGAS REALIZADAS PONTO A PONTO EM CADA UNIDADE ESCOLAR NA 

FORMA DE KITS MONTADOS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE” 

 

Em apertada síntese a empresa recorrente NILCATEX TÊXTIL LTDA. alega que as suas 

amostras foram reprovadas (a) por motivos não razoáveis, (b) que muito embora o 

edital exija a nota 5 para a formação de pilling, é certo que a nota atingida pela 

amostra da ora recorrente, foi 4/5 é muito próxima da nota exigida pelo Edital, (c) que 

a diferença entre o exigido no edital e os resultados apresentados em suas amostras 

são ínfimas, de modo que se deve aplicar o princípio da razoabilidade para afastar a 

reprovação das amostras por motivo insignificante ou de pequena monta; (d) que os 

requisitos mínimos de aceitabilidade para o forro das jaquetas e calças determinados 

na letra “e” do Item 7.3. do Anexo VII, constitui-se exigência por demais excessiva, uma 

vez que a nota exigida é a nota máxima indicada na norma, (e) que no que tange à 

gramatura do forro há que se considerar o C.V. (coeficiente de variação) indicado no 

laudo, cujo percentual é 2,87%. Considerando-se esse percentual, variação permitida 

para a gramatura do forro é de 5% (conforme edital) mais 2,87%, o que perfaz um total 

de 7,87% e (f) que com relação ao defeito na gola das camisetas, conforme item 5 do 

relatório de análise de amostras desta Municipalidade, trata-se de mero capricho 

desta Municipalidade, pois a gola é fabricada com fibras de acrílico cuja construção 

canelada pode geral pequenos fios soltos, mas que nada prejudicam o uso ou a 

durabilidade dos uniformes.  

 
Conforme laudo encartado nos autos apresentado pela Comissão de Análise da 

Secretaria de Saúde, a amostra do lote 1 (uniformes escolares) apresentada pela 

empresa NILCATEX TÊXTIL LTDA. foi reprovada conforme análise em confronto com o 

laudo técnico expedido pelo laboratório INTERFACE ENGENHARIA E ADUANEIRA, 

conforme segue. 

 
As amostras, então encaminhadas para laboratório de análises têxteis acreditado pela 

INMETRO de acordo com a ABNT ISO/IEC 17.025 sob o número CRL 0553,  expediu o 

relatório de ensaios têxteis cujos resultados confrontados com os requisitos mínimos 

indicados no item 7.1 do Anexo VII foram os seguintes:   

 

1) O item 7.1. do Anexo VII do Edital indica os requisitos mínimos de aceitabilidade 

para o TECIDO PLANO DA JAQUETA, CALÇA E BERMUDAe em sua Letra “h” 
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determina que o tecido deve possuir resistência ao pilling nota com nota 

mínima 5.  

 

1.1) O pilling consiste na formação de pequenos tufos em forma de bolas na 

superfície de tecidos. O pilling se forma durante o uso e a lavagem das peças, 

pelo entrelaçamento de fibras soltas que, sob a influência de uma ação de 

desgaste, formam pequenas saliências que permanecem presas ao tecido 

devido a algumas poucas fibras não corrompidas. Ocorre normalmente em 

tecidos de qualidade inferior produzidos com fibras curtas, ou ainda em alguns 

casos, em tecidos que possuem a mistura de fibras sintéticas e naturais. 

 

1.2) O Edital determina que o tecido deve atingir nota mínima 5 (sem formação de 

pilling) de acordo com a ASTM D 4970/10 com 1.000 ciclos.  

 

1.3) Resultado: O tecido apresentou nota 4/5 (com formação de pilling) cujo 

resultado é inferior ao mínimo de 5 exigido pelo Edital, motivo pelo qual está em 

desacordo com as especificações mínimas exigidas no Edital. 

 

 

2) OItem 7.3. do Anexo VII do Edital indica os requisitos mínimos de aceitabilidade 

para o FORRO DAS JAQUETAS E CALÇAS e em sua Letra “a” determina que o 

tecido deve ser fabricado com 90% em poliamida e 10% em elastano com 

tolerância de +/- 5% para cada fibra. 

 

2.1) Resultado: O tecido apresentou composição de 92,25% de poliamida e apenas 

7,75% de elastano. A tolerância para cada uma das fibras é de 5%, sendo 

aceitável no elastano a composição de 9,5% a 10,5%, sendo que o tecido 

apresentou 7,75% de elastano que é justamente a fibra que dá elasticidade ao 

forro, estando por esse motivo em desacordo com as especificações exigidas no 

Edital. 
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3) O Item 7.3. do Anexo VII do Edital indica os requisitos mínimos de aceitabilidade 

para o FORRO DAS JAQUETAS E CALÇAS e em sua Letra “e” determina que o 

tecido deve possuir solidez de cor ao ferro de passar (NBR 10188) com nota 

mínima de 5 para alteração e transferência de cor que são atributos que 

diminuem a vida útil dos uniformes seja pelo desbote, seja migração da cor do 

tecido para outras partes da peça ou mesmo para outras roupas na lavagem 

ou na secagem. 

 

3.1) A transferência de corante ocorre quando as cores migram e mancham outros 

tecidos na lavagem ou durante a secagem.Pode também ocorrer quando um 

tecido sofre fricções (um contra o outro). 

3.2) Resultado: O tecido apresentou nota 4 para transferência de cor nas condições 

úmido e molhado, com transferência de cor para ooutros tecidos, cujo 

resultado é inferior ao mínimo de 5 exigido pelo Edital, motivo pelo qual está em 

desacordo com as especificações mínimas exigidas no Edital. 

 

 

 

4) O Item 7.3. do Anexo VII do Edital indica os requisitos mínimos de aceitabilidade 

para o FORRO DAS JAQUETAS E CALÇAS e em sua Letra “b” determina que o 

tecido deve possuir gramatura (peso) de 90 g/m2 com tolerância de + ou – 5%. 
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4.1) Resultado: O tecido apresentou gramatura de 97,95 g/m2, sendo que o aceitável 

seria de 85,5até 94,5 g/m2, estando portanto em desacordo com o Edital e fora da 

tolerância máxima permitida. 

 

 

 

5) As costuras das golas das amostras das camisetas apresentam defeitos e o 

tecido da gola desfia por entre as costuras, conforme fotos anexas: 
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RESULTADO: 

  As amostras apresentadas foram REPROVADAS pelo fato de1) os tecidos 

não atenderem os requisitos mínimos para a aceitabilidade dos materiais, conforme 4 

(quatro) itens acima indicados comprovados por ensaios em laboratório e 2) as 

camisetas apresentarem defeitos de fabricação nas golas. 

 

  Os itens de reprovação acima estão descritos objetivamente nas letras 

“c” e “d” do item 10 do Anexo VII do Edital, a saber:  

 

“10. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO: 

10.1. Os uniformes e meias serão avaliados tendo em vista os seguintes 

critérios objetivos: 

(a) Etiquetas conforme Normas Técnicas em vigor ou exigência 

expressa indicada; (b) Atendimentodas medidas e suas respectivas 

tolerâncias, (c) Defeitos de fabricação nos tecidos, insumos, costurase 

demais critérios de fabricação, (d) Tecidos e demais requisitos para a 

aceitabilidade dos materiais,conforme normas ou valores indicados, (e) 
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Atendimento dos requisitos técnicos de fabricação ou aausência da 

apresentação de uma ou mais amostras exigidas”. 

 

Deixou-se de analisar os aviamentos, medição do pantone das cores e medidas das 

peças de acordo com as tolerâncias permitidas, uma vez que os elementos acima já 

ensejam a reprovação das amostras conforme critérios técnicos objetivos exigidos no 

Edital, cujas normas e critérios de avaliação vinculam a administração e todos os 

demais licitantes. 

 

Assim sendo, mantenho a decisão de desclassificação da empresa NILCATEX TÊXTIL 

LTDA. por reprovação das amostra pois, conforme laudo técnico apresentado pela 

INTERFACE ENGENHARIA E ADUANEIRA em confronto com as especificações técnicas 

apresentadas não atendem aos requisitos previstos em edital. 

 

Isto posto, encaminho ao Sr. Secretário de Administração para julgamento do recurso 

apresentado pela empresa INTERFACE ENGENHARIA E ADUANEIRA. 

 

Taboão da Serra, 19 de dezembro de 2018. 

 

 

 

RICARDO SHIGUERU KOBAYASHI  

Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 


