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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 formulários de 4 páginas o formato aberto é 210x280mm?
Resposta 1:
Os formulários de 4 páginas no formato aberto têm as seguintes medidas:
420x280mm.
Pergunta:
2) Os formulários de 2 páginas serão no formato 210x280mm?
Resposta 2:
Os formulários de 2 páginas serão no formato fechado 210 x 280mm.
Pergunta:
3) No Anexo III, na planilha de custo as quantidades são para modelo único ou
cada estado vai ter um padrão de formulários e cadernos de instrução?
Resposta 3:
Os formulários são de modelo único para todos os estados.
Pergunta:
4) O item f do anexo III, planilha de custo, o custo de fotolito, prova de cor,
impressão e acabamento se referem a todos os formulários e cadernos de instrução?
Resposta 4:
O custo do item F do anexo III se refere a todos os formulários e caderno de
instrução.
Pergunta:
5) No objeto da licitação, a parte de distribuição, ou seja as custas de frete para
cada estado através da Agência da ECT indicada pelo INEP, será por conta da gráfica ou do
INEP?
Resposta 5:
As despesas dos correios será por conta do INEP.

Pergunta:
6) No anexo I, a lista de estados, os materiais serão de um modelo para cada tipo
ou cada estado vai ter um modelo próprio? Nosso trabalho será de apenas separar por estados e
entregar na ECT ou teremos que pagar pelas custas do frete?
Resposta 6:
Os formulários são os iguais para todos os estados, apenas as quantidades é que
são diferentes para cada estado e novamente afirmo que as despesas dos correios serão por
conta do INEP.
Atenciosamente,

PEDRO MASSAD JÚNIOR
Pregoeiro Oficial do INEP

