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ENC: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 003/2020 - Polícia Militar do
Piauí

CPL POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ <cpl.pmpi.2009@outlook.com>
Qua, 16/12/2020 10:32

Para:  AYLA MARIA RODRIGUES <ayla.layla@hotmail.com>

Senhora Maj Ayla,

Encaminho pedido de esclarecimento cuja matéria envolve ques�onamentos de natureza técnica
relacionados à especificação dos objetos integrantes do Edital n° 003/2020 - PMPI. Por oportuno tais
objetos foram concebidos pela Comissão Permanente de Uniformes da PMPI da qual Vossa Senhoria é
membro. Assim, em atenção ao que prevê o §3°, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, remeto o pedido
solicitando a manifestação da competente comissão sobre os ques�onamentos levantados.

Respeitosamente,

Gerson - Maj PM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
POLICIA MILITAR DO PIAUÍ - PMPI
(86)98819-3691
comissao.permanente.licitacoes@pm.pi.gov.br
cpl.pmpi.2009@outlook.com

"Esta mensagem do GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator
às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente." 

De: CPL POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ <cpl.pmpi.2009@outlook.com> 
Enviado: quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 08:43 
Para: 4ª Seção/EMG pm4 <pm4@pm.pi.gov.br> 
Assunto: ENC: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 003/2020 - Polícia Militar do Piauí
 
Senhor Ten-Cel Sampaio,

Encaminho pedido de esclarecimento cuja matéria envolve ques�onamentos de natureza técnica
relacionados à especificação dos objetos integrantes do Edital n° 003/2020 - PMPI. Por oportuno tais
objetos foram concebidos pela Comissão Permanente de Uniformes da PMPI da qual Vossa Senhoria é
membro. Assim, em atenção ao que prevê o §3°, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, remeto o pedido
solicitando a manifestação da competente comissão sobre os ques�onamentos levantados.

Respeitosamente,

Gerson - Maj PM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
POLICIA MILITAR DO PIAUÍ - PMPI
(86)98819-3691
comissao.permanente.licitacoes@pm.pi.gov.br
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cpl.pmpi.2009@outlook.com

"Esta mensagem do GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator
às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente." 

De: Franciele Biliato <francielebiliato@nayr.com.br> 
Enviado: segunda-feira, 14 de dezembro de 2020 17:45 
Para: cpl.pmpi.2009@hotmail.com <cpl.pmpi.2009@hotmail.com> 
Cc: Desenvolvimento <desenvolvimento@nayr.com.br>; Vendas <vendas@nayr.com.br> 
Assunto: Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 003/2020 - Polícia Militar do Piauí
 
Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a) , 

A empresa NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA solicita Pedido
de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2020.

Objeto: "O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição do objeto descrito na
Parte Específica deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Anexo I – Termo de Referência". 

LOTE 1:
GANDOLÃO MASCULINO E FEMININO

1.       É especificada a peça com abertura frontal “fechada por zíper, sendo o primeiro fixado
no pé de gola. O caseado do pé do colarinho se posicionar no sentido horizontal e os demais,
no sentido vertical”. Quando se menciona “o primeiro fixado no pé de gola” e é descrito o
posicionamento dos caseados dá a impressão que o fechamento é por meio de botões, assim
como apresentado nas figuras. Para a abertura frontal devemos considerar o fechamento
através de zíper ou botões?
2.       Relacionado a pergunta anterior, caso o fechamento seja com botões, qual a
quantidade? Caso seja com zíper, qual a especificação técnica do mesmo (material, tamanho
da cremalheira, cor, etc)?
3.       A peça deverá ser entregue com o cadarço ajustável da cintura, correto? Se positivo,
qual a composição, espessura e cor do cadarço para ajuste da cintura?
4.       Qual o acabamento das pontas do cadarço ajustável da cintura? Será com nós?
5.       Qual a especificação da entretela que deve ser utilizada nas gandolas?
6.       Os velcros utilizados nas gandolas serão em qual cor?
7.       Qual o formato do reforço do cotovelo?
8.       Solicitamos o envio da tabela de medidas para o gandolão masculino e feminino, uma
vez que tal tabela não se encontra disponível e é um item fundamental para a confecção das
peças.

CALÇA MASCULINA E FEMININA

9.       Qual o material do cadarço da barra? Qual a composição, espessura e cor do mesmo?
10.   Qual o acabamento das pontas do cadarço da barra? Será com nós?
11.   Qual o banho do metal do zíper utilizado na braguilha?
12.   Qual o tamanho da cremalheira do zíper utilizado na braguilha?
13.   Para a calça feminina a descrição da mesma especifica velcro na cor do tecido. Já nos
aviamentos é mencionado velcro na cor preta. Qual a cor correta para os velcros?
14.   O comprimento dos ganchos dianteiro e traseiro será medido sem cós igual a ilharga?
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GORRO

15.   Para o tecido do gorro é especificado a composição 70% algodão / 30% poliéster. A
tabela com especificação detalhada do tecido somente traz o tecido 67% algodão / 33%
poliéster. Para o gorro deverá ser utilizado tecido com as mesmas características da calça e
gandola ou será outro tecido? Caso seja outro tecido é necessário fornecer a especificação
completa do mesmo, com composição, gramatura, fios, densidade, etc.
16.   Qual o Pantone têxtil para a cor amarelo? A especificação traz somente “Cor: Amarelo –
pantone” e não contém o código Pantone da cor.
17.   Qual a gramatura do tecido de poliamida utilizado no forro do gorro?
18.   Para todas as cores de gorro o forro será preto? Caso negativo, qual a cor de forro para
cada cor de gorro?
19.   Qual a localização dos ilhoses de latão no gorro?
20.   Solicitamos fotos dos detalhes do gorro, como os bordados e aviamentos do mesmo,
pois a descrição difere das imagens.
21.   Qual a especificação da entretela utilizada no gorro?
22.   Solicitamos o envio da tabela de medidas para gorro, uma vez que tal tabela não se
encontra disponível e é um item fundamental para a confecção das peças.

 

 

LOTE 4:
23.   Qual a composição correta da malha da camiseta? Há muitas divergências na
especificação... primeiro é mencionado malha PV (poliviscose), depois é mencionada a
composição 67% algodão / 33% poliéster e posteriormente composição 67% poliéster e 33%
algodão.
24.   Qual a quantidade aproximada que será adquirida de cada cor de camiseta?
25.   Qual a composição da ribana utilizada na gola e acabamento dos punhos?
26.   Qual a gramatura da ribana utilizada na gola e acabamento dos punhos?
27.   A cor da ribana acompanhará a cor da malha, correto? Caso negativo, informar a cor de
ribana para cada cor da malha da camiseta.
28.   Solicitamos o envio da tabela de medidas para a camiseta, uma vez que tal tabela não se
encontra disponível e é um item fundamental para a confecção das peças.

 

 

AMOSTRAS
29.   Se solicitado amostra, qual a quantidade de peças que deve ser entregue de cada
artigo?
30.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a gandola
masculina do Lote 1?
31.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a gandola feminina
do Lote 1?
32.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a calça masculina
do Lote 1?
33.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a calça feminina do
Lote 1?
34.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para o gorro do Lote 1?
35.   Se solicitado amostra, qual a cor que deverá ser entregue para o gorro do Lote 1?
36.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a camiseta do Lote
4?
37.   Se solicitado amostra, qual a cor que deverá ser entregue para a camiseta do Lote 4?
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Ficamos no aguardo de um retorno o mais breve possível, para que possamos atender todas as
exigências do edital.

Atenciosamente,
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RE: 1ª REITERAÇÃO - Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 003/2020 -
Polícia Militar do Piauí

CPL POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ <cpl.pmpi.2009@hotmail.com>
Qua, 16/12/2020 12:47

Para:  Franciele Biliato <francielebiliato@nayr.com.br>
Cc:  Desenvolvimento <desenvolvimento@nayr.com.br>; Vendas <vendas@nayr.com.br>

Senhora Consulente,

Diante do pedido de esclarecimento feito pela empresa NAYR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA cuja resposta poderá acarretar mudança na
especificação de objeto, consequentemente do Edital o pregoeiro resolve adiar a licitação
referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2020. Comunica ainda que uma nova data será
publicada no termos da legislação aplicável à espécie. 

Atenciosamente,

Gerson - Maj PM
Pregoeiro da PMPI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
POLICIA MILITAR DO PIAUÍ - PMPI
(86)98819-3691
comissao.permanente.licitacoes@pm.pi.gov.br
cpl.pmpi.2009@outlook.com

"Esta mensagem do GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator
às penas da lei. Se você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente." 

De: Franciele Biliato <francielebiliato@nayr.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 09:24 
Para: cpl.pmpi.2009@hotmail.com <cpl.pmpi.2009@hotmail.com> 
Cc: Desenvolvimento <desenvolvimento@nayr.com.br>; Vendas <vendas@nayr.com.br> 
Assunto: 1ª REITERAÇÃO - Pedido de esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 003/2020 - Polícia Militar do Piauí
 
Bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a) , 

A empresa NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA reitera
seu Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2020.

Objeto: "O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição do objeto descrito
na Parte Específica deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Anexo I – Termo de Referência". 
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LOTE 1:
GANDOLÃO MASCULINO E FEMININO

1.       É especificada a peça com abertura frontal “fechada por zíper, sendo o primeiro fixado
no pé de gola. O caseado do pé do colarinho se posicionar no sentido horizontal e os demais,
no sentido vertical”. Quando se menciona “o primeiro fixado no pé de gola” e é descrito o
posicionamento dos caseados dá a impressão que o fechamento é por meio de botões, assim
como apresentado nas figuras. Para a abertura frontal devemos considerar o fechamento
através de zíper ou botões?
2.       Relacionado a pergunta anterior, caso o fechamento seja com botões, qual a
quantidade? Caso seja com zíper, qual a especificação técnica do mesmo (material, tamanho
da cremalheira, cor, etc)?
3.       A peça deverá ser entregue com o cadarço ajustável da cintura, correto? Se positivo,
qual a composição, espessura e cor do cadarço para ajuste da cintura?
4.       Qual o acabamento das pontas do cadarço ajustável da cintura? Será com nós?
5.       Qual a especificação da entretela que deve ser utilizada nas gandolas?
6.       Os velcros utilizados nas gandolas serão em qual cor?
7.       Qual o formato do reforço do cotovelo?
8.       Solicitamos o envio da tabela de medidas para o gandolão masculino e feminino, uma
vez que tal tabela não se encontra disponível e é um item fundamental para a confecção das
peças.

CALÇA MASCULINA E FEMININA
9.       Qual o material do cadarço da barra? Qual a composição, espessura e cor do mesmo?
10.   Qual o acabamento das pontas do cadarço da barra? Será com nós?
11.   Qual o banho do metal do zíper utilizado na braguilha?
12.   Qual o tamanho da cremalheira do zíper utilizado na braguilha?
13.   Para a calça feminina a descrição da mesma especifica velcro na cor do tecido. Já nos
aviamentos é mencionado velcro na cor preta. Qual a cor correta para os velcros?
14.   O comprimento dos ganchos dianteiro e traseiro será medido sem cós igual a ilharga?

GORRO
15.   Para o tecido do gorro é especificado a composição 70% algodão / 30% poliéster. A
tabela com especificação detalhada do tecido somente traz o tecido 67% algodão / 33%
poliéster. Para o gorro deverá ser utilizado tecido com as mesmas características da calça e
gandola ou será outro tecido? Caso seja outro tecido é necessário fornecer a especificação
completa do mesmo, com composição, gramatura, fios, densidade, etc.
16.   Qual o Pantone têxtil para a cor amarelo? A especificação traz somente “Cor: Amarelo –
pantone” e não contém o código Pantone da cor.
17.   Qual a gramatura do tecido de poliamida utilizado no forro do gorro?
18.   Para todas as cores de gorro o forro será preto? Caso negativo, qual a cor de forro para
cada cor de gorro?
19.   Qual a localização dos ilhoses de latão no gorro?
20.   Solicitamos fotos dos detalhes do gorro, como os bordados e aviamentos do mesmo,
pois a descrição difere das imagens.
21.   Qual a especificação da entretela utilizada no gorro?
22.   Solicitamos o envio da tabela de medidas para gorro, uma vez que tal tabela não se
encontra disponível e é um item fundamental para a confecção das peças.

 

 

LOTE 4:
23.   Qual a composição correta da malha da camiseta? Há muitas divergências na
especificação... primeiro é mencionado malha PV (poliviscose), depois é mencionada a
composição 67% algodão / 33% poliéster e posteriormente composição 67% poliéster e 33%
algodão.
24.   Qual a quantidade aproximada que será adquirida de cada cor de camiseta?
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25.   Qual a composição da ribana utilizada na gola e acabamento dos punhos?
26.   Qual a gramatura da ribana utilizada na gola e acabamento dos punhos?
27.   A cor da ribana acompanhará a cor da malha, correto? Caso negativo, informar a cor de
ribana para cada cor da malha da camiseta.
28.   Solicitamos o envio da tabela de medidas para a camiseta, uma vez que tal tabela não se
encontra disponível e é um item fundamental para a confecção das peças.

 

 

AMOSTRAS
29.   Se solicitado amostra, qual a quantidade de peças que deve ser entregue de cada
artigo?
30.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a gandola
masculina do Lote 1?
31.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a gandola feminina
do Lote 1?
32.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a calça masculina
do Lote 1?
33.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a calça feminina do
Lote 1?
34.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para o gorro do Lote 1?
35.   Se solicitado amostra, qual a cor que deverá ser entregue para o gorro do Lote 1?
36.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a camiseta do Lote
4?
37.   Se solicitado amostra, qual a cor que deverá ser entregue para a camiseta do Lote 4?

Ficamos no aguardo de um retorno o mais breve possível, para que possamos atender todas as
exigências do edital.

Atenciosamente,

Em seg., 14 de dez. de 2020 às 17:45, Franciele Biliato <francielebiliato@nayr.com.br> escreveu: 
Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a) , 
 
A empresa NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
LTDA solicita Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2020.
 
Objeto: "O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição do objeto descrito
na Parte Específica deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Anexo I – Termo de Referência". 
 
 
LOTE 1:
GANDOLÃO MASCULINO E FEMININO

mailto:francielebiliato@nayr.com.br
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1.       É especificada a peça com abertura frontal “fechada por zíper, sendo o primeiro
fixado no pé de gola. O caseado do pé do colarinho se posicionar no sentido horizontal e os
demais, no sentido vertical”. Quando se menciona “o primeiro fixado no pé de gola” e é
descrito o posicionamento dos caseados dá a impressão que o fechamento é por meio de
botões, assim como apresentado nas figuras. Para a abertura frontal devemos considerar o
fechamento através de zíper ou botões?
2.       Relacionado a pergunta anterior, caso o fechamento seja com botões, qual a
quantidade? Caso seja com zíper, qual a especificação técnica do mesmo (material,
tamanho da cremalheira, cor, etc)?
3.       A peça deverá ser entregue com o cadarço ajustável da cintura, correto? Se positivo,
qual a composição, espessura e cor do cadarço para ajuste da cintura?
4.       Qual o acabamento das pontas do cadarço ajustável da cintura? Será com nós?
5.       Qual a especificação da entretela que deve ser utilizada nas gandolas?
6.       Os velcros utilizados nas gandolas serão em qual cor?
7.       Qual o formato do reforço do cotovelo?
8.       Solicitamos o envio da tabela de medidas para o gandolão masculino e feminino, uma
vez que tal tabela não se encontra disponível e é um item fundamental para a confecção
das peças.

 

CALÇA MASCULINA E FEMININA

9.       Qual o material do cadarço da barra? Qual a composição, espessura e cor do
mesmo?
10.   Qual o acabamento das pontas do cadarço da barra? Será com nós?
11.   Qual o banho do metal do zíper utilizado na braguilha?
12.   Qual o tamanho da cremalheira do zíper utilizado na braguilha?
13.   Para a calça feminina a descrição da mesma especifica velcro na cor do tecido. Já nos
aviamentos é mencionado velcro na cor preta. Qual a cor correta para os velcros?
14.   O comprimento dos ganchos dianteiro e traseiro será medido sem cós igual a ilharga?

 

GORRO

15.   Para o tecido do gorro é especificado a composição 70% algodão / 30% poliéster. A
tabela com especificação detalhada do tecido somente traz o tecido 67% algodão / 33%
poliéster. Para o gorro deverá ser utilizado tecido com as mesmas características da calça e
gandola ou será outro tecido? Caso seja outro tecido é necessário fornecer a especificação
completa do mesmo, com composição, gramatura, fios, densidade, etc.
16.   Qual o Pantone têxtil para a cor amarelo? A especificação traz somente “Cor: Amarelo
– pantone” e não contém o código Pantone da cor.
17.   Qual a gramatura do tecido de poliamida utilizado no forro do gorro?
18.   Para todas as cores de gorro o forro será preto? Caso negativo, qual a cor de forro
para cada cor de gorro?
19.   Qual a localização dos ilhoses de latão no gorro?
20.   Solicitamos fotos dos detalhes do gorro, como os bordados e aviamentos do mesmo,
pois a descrição difere das imagens.
21.   Qual a especificação da entretela utilizada no gorro?
22.   Solicitamos o envio da tabela de medidas para gorro, uma vez que tal tabela não se
encontra disponível e é um item fundamental para a confecção das peças.

 

 

LOTE 4:
23.   Qual a composição correta da malha da camiseta? Há muitas divergências na
especificação... primeiro é mencionado malha PV (poliviscose), depois é mencionada a
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composição 67% algodão / 33% poliéster e posteriormente composição 67% poliéster e
33% algodão.
24.   Qual a quantidade aproximada que será adquirida de cada cor de camiseta?
25.   Qual a composição da ribana utilizada na gola e acabamento dos punhos?
26.   Qual a gramatura da ribana utilizada na gola e acabamento dos punhos?
27.   A cor da ribana acompanhará a cor da malha, correto? Caso negativo, informar a cor
de ribana para cada cor da malha da camiseta.
28.   Solicitamos o envio da tabela de medidas para a camiseta, uma vez que tal tabela não
se encontra disponível e é um item fundamental para a confecção das peças.

 

 

AMOSTRAS
29.   Se solicitado amostra, qual a quantidade de peças que deve ser entregue de cada
artigo?
30.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a gandola
masculina do Lote 1?
31.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a gandola
feminina do Lote 1?
32.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a calça masculina
do Lote 1?
33.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a calça feminina
do Lote 1?
34.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para o gorro do Lote
1?
35.   Se solicitado amostra, qual a cor que deverá ser entregue para o gorro do Lote 1?
36.   Se solicitado amostra, qual o tamanho que deverá ser entregue para a camiseta do
Lote 4?
37.   Se solicitado amostra, qual a cor que deverá ser entregue para a camiseta do Lote 4?

 
 
Ficamos no aguardo de um retorno o mais breve possível, para que possamos atender todas as
exigências do edital.
 
 
Atenciosamente,
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Teresina, 17 de dezembro de 2020.

  
 

  

Assunto: Suspensão de Certame.

 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2020

 

A Polícia Militar do Estado do Piauí, através do pregoeiro responsável pelo Pregão Eletrônico
nº 003/2020, comunica que, diante do pedido de esclarecimentos exarado pela EMPRESA NAYR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA Iden�ficador (0986999), resolveu pelo adiamento do
certame ao norte, licitação nº 847907. Com efeito, a autoridade superior, o Comandante Geral da PMPI,
autorizado pela SÚMULA 473 do STF, bem assim, conforme a situação disponibilizada pelo sistema licitações-
e do Banco do Brasil decidiu suspender o certame, conforme se pode verificar pelos atos em anexo
Iden�ficador (0987035).

 

Teresina-PI, 17 de dezembro de 2020.

 

 

GERSON CARLOS SOARES DA SILVA - MAJOR PM

Pregoeiro da PMPI

Documento assinado eletronicamente por GÉRSON CARLOS SOARES DA SILVA - Matr.0092340-X,
Presidente de Comissão Permanente de Licitação - CPL, em 18/12/2020, às 09:52, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro
de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0987121 e o
código CRC 335D1078.
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