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PREGÃO Nº G-056/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.403/2017 
AMOSTRAS: NOVO TEMPO IND. E COM. LTDA. 
OBJETO: LOTE 1 - UNIFORME ESCOLAR. 
 

A Comissão de avaliação verificou alguns aspectos negativos na amostra apresentada pela empresa 

Novo Tempo Ind. e Com. Ltda. nos tecidos da bermuda e da calça que se apresentavam espessos e 

rústicos de tal forma que causaria desconforto ao seus usuários alunos 

Assim tendo em vista que critério subjetivos não podem ser aceitos para recusa das amostras as 

mesmas foram enviadas para análise pelo laboratório Interface Engenharia Aduaneira e com base 

no laudo foi constatado que realmente procedia a dúvida e cuja avaliação segue abaixo: 

1. TECIDO EXTERNO DAS JAQUETAS, CALÇAS E BERMUDAS: 
1.1. A Comissão avaliadora verificou que o tecido externo dos itens jaqueta, calça e bermuda 

das amostras apresentadas é bastante PESADO e RÍGIDO, além de ser ÁSPERO ao toque.  
1.2. Diante dessas características e para dirimir essa dúvida quanto à qualidade do tecido, foi 

encaminhada amostra de um item das amostras da licitante para um LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES TÊXTEIS ACREDITADO PELO INMETRO, o qual analisou a GRAMATURA (PESO) do 
tecido.  

1.3. O laudo técnico indicou objetivamente que o tecido da amostra possui um peso/gramatura 
ABSOLUTAMENTE DIVERGENTE DO EXIGIDO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL. 
Confira-se o resultado: 

 

GRAMATURA/PESO EM GRAMAS POR METRO QUADRADO (G/M2) 

PESO DETERMINADO NO EDITAL PESO DA AMOSTRA RESULTADO 

125 G/M2 (+/-5%) 155,17 G/M2 REPROVADO 

 
1.4. No caso, o Edital exige a gramatura de 125 g/m2 com a TOLERÂNCIA MÁXIMA PERMITIDA 

de + OU – 5%. O relatório de análises têxteis, indicou de forma objetiva que o tecido 

externo dos itens em Tactel possui a gramatura de 155,17 g/m2, OU SEJA, 24,13% 

ACIMA DO PESO ESPECIFICADO. 
1.5. O alto peso/gramatura do tecido implica em um uniforme desconfortável para os alunos. 

Além disso, prejudica o próprio fim a que se destina o uniforme escolar, o qual será 
utilizado por longas horas pelos alunos da rede municipal de Ensino, e que por isso deve 
ser confortável e possuir gramatura adequada ao seu uso, conforme solicitado em edital. 

1.6. O peso/gramatura dos tecidos é um CRITÉRIO TÉCNICO OBJETIVO que é utilizado como 
parâmetro de avaliação para todos os licitantes -- pelo princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório --, e caso se aceite o tecido apresentado na amostra, O QUAL 
ESTÁ ABSOLUTAMENTE DIVERGENTE DA TOLERÂNCIA MÁXIMA PERMITIDA PELO EDITAL, 
isso implicaria em violação ao princípio da isonomia entre os licitantes, o que é vedado 
pela Lei de regência. 
 

1.7. Confira-se o Relatório de ensaio realizado na amostra apresentada pela licitante: 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO                            

   
 

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.taboaodaserra.sp.gov.br 

 

2 

 
 



       Prefeitura Municipal de Taboão da Serra 
Estado de São Paulo 

 
Departamento de Licitações e Contratos – DELICO                            

   
 

____________________________________________________________________________  
 

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção – CEP: 06754-910 – Taboão da Serra – Fone: (11) 4788-5300 

www.taboaodaserra.sp.gov.br 

 

3 

2. OUTRO ASPECTO NAS CAMISETAS DE MANGA CURTA E MANGA LONGA (TAMANHOS 4 E 
P): 
 

2.1. Todas as camisetas apresentam DEFEITOS DE FABRICAÇÃO no overloque interno de 
fechamento da gola com o corpo, com COSTURAS IRREGULARES, PONTOS FROUXOS E 
DESFIAMENTO PARCIAL DO TECIDO INTERNO DA GOLA, conforme fotos a seguir o que se 
caracteriza defeito de fabricação: 
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3. OUTRO ASPECTO ENCONTRADO NAS CAMISETAS DE MANGA CURTA E MANGA LONGA 

(TAMANHOS 4 E P): 
 

3.1. As camisetas apresentam COSTURAS COM FALHAS NA MANGA INTERNA, próxima da 
axila, com pontos frouxos, que saem da área da malha e tendem a desfiar com facilidade: 
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4. CALÇAS E BERMUDAS TAMANHOS 4 E P: 
4.1. As calças e bermudas, apresentam defeito de fabricação no cós interno, na aplicação do 

elástico, com costuras com falhas e desfiamento do tecido principal. O forro interno 
também apresente enrugamento do tecido. 
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RESULTADO: 
 
5. As amostras das camisetas, calças e bermudas foram REPROVADAS pelos seguintes motivos: 

 
5.1. As amostras das jaquetas, calças e bermudas foram reprovadas pelo fato do tecido externo 

dos itens em Tactel possuir gramatura/peso absolutamente divergente da gramatura que foi 
especificada no Edital, o que contraria a letra “d” do Item 10 do Anexo VII, que se refere aos 
valores indicados objetivamente e que os tecidos devem atender dentro da tolerância 
máxima de +/- 5%, conforme prova o RELATÓRIO DE ENSAIOS TÊXTEIS 23615A/17 realizado 
em Laboratório de Análises acreditado pelo INMETRO sob o número CRL 0553. 

 
5.2. Defeitos de fabricação (a) no overloque interno de fechamento da gola das camisetas, (b) 

costuras com falhas na manga interna, próxima da axila das camisetas, (c) defeitos de 
fabricação na aplicação do elástico das calças e bermudas, com costuras com falhas e 
desfiamento do tecido, conforme critérios técnicos objetivos determinados na letra “c”, do 
item 10 do Anexo VII do Edital. 

 
 

Taboão da Serra, 12 de dezembro de 2017. 
 

Membros Comissão de Análise da Secretaria de Educação 
 
 
 

EDSON BUENO                                     REGINA REINALDO                            IROTILDE VIDAL DO NASCIMENTO 

 
 
 


