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Prezado(a) Senhor(a),
Encaminhamos o nosso entendimento, após ouvir a área técnica responsável pela
elaboração do Termo de Referência, em resposta ao pedido de esclarecimento feito por empresa
interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2007 – CENSO ESCOLAR 2007:
Pergunta:
1) Os arquivos serão fornecidos em PDF?
Resposta 1:
Todos os arquivos serão fornecidos em PDF
Pergunta:
2) Quanto a montagem das caixas: Os materiais serão acondicionados nas caixas
conforme quantidades do Anexo I, a quantidade de caixas será suficiente para comportar todo o
material??? Não existe uma listagem com o número de caixas que serão enviadas para cada
estado??? Ou qual o volume, peso ou quantidade de cada material por caixa???
Resposta 2:
2.1. A quantidade de caixas foi calculada pelo número de formulários e deve ser
suficiente;
2.2. A quantidade de caixas por estado não está disponível;
2.3. Para atender aos correios o peso das caixas costumam ser entre 20kg e 30kg.
Pergunta:
3) Os locais de entrega será um lugar somente em cada estado, onde serão
entregues todas as caixas contendo as quantidades especificadas de cada material???
Resposta 3:
3.1. O material será entregue em cada estado em um único endereço;
3.2. O material será entregue nas Secretarias Estaduais de Educação.
Pergunta:
4) Serão confeccionadas 3.000 caixas e 3.200 etiquetas, por que um número maior
de etiquetas?
Resposta 4:
Pela experiência que temos, existem perdas no manuseio das etiquetas o que não
acontece com as caixas.
Atenciosamente,
PEDRO MASSAD JÚNIOR
Pregoeiro Oficial do INEP

