MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA

MEMO. CGLEP/INEP/MEC

N.º

/2007.
Brasília, 14 de setembro de 2007.

Da: Coordenação-Geral de Linha Editorial e Publicações
Para: Coordenador-Geral de Licitações, Contratos e Convênios/DGP/INEP
Pedro Massad Júnior
Assunto: resposta ao memorando 003600 de 14 de setembro de 2007
Em

resposta

ao

memorando

supracitado,

informamos

que

os

esclarecimentos solicitados pela Empresa POSIGRAF, SEGUEM ABAIXO:.
Respostas referentes aos questionamentos de Iraci da Costa – Drl/Posigraf.
1) Item 2: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos nº 218
A tiragem correta é de 2.000 (dois mil) exemplares.... favor considerar o
numeral.
2) Item 6: Teorias e Práticas do Letramento
Acabamento: Sim, as 4 dobras são orelhas, 2 orelhas de 7 cm cada.
3) Item 9: Escola de Gestores da Educação Básica – Relato de uma
Experiência
Acabamento: Sim, as 4 dobras são orelhas, 2 orelhas de 18 cm cada, seguindo
o projeto gráfico, essa medida de orelha não é inviável.
4) Item 12: Estado do Conhecimento nº 10
Acabamento: Não, as 3 dobras referem-se a 2 dobras da lombada e uma
dobra na 3º capa para formar uma bolsa para CD.
5) Item 13: Estado do Conhecimento nº 11
Acabamento: Não, as 3 dobras referem-se a 2 dobras da lombada e uma
dobra na 3º capa para formar uma bolsa para CD.
6) Com relação a quantidade a ser entregue no Inep, dependerá da
publicação e da mala direta de cada publicação. Todos os exemplares

deverão ser shirinkados individualmente, e conforme a mala direta de
cada publicação, os exemplares também serão etiquetados
individualmente. A reserva técnica de cada publicação será entregue no
Inep, irá depender da contratada a quantidade a ser colocada em cada
caixa.
7) A agência do correio a ser indicada pelo Inep será em Brasília, portanto a
necessidade da contratada ser do Distrito Federal ou Entorno, conforme
item 5 PROVAS E PRAZOS, do anexo I (termo de referência) do Pregão
eletrônico nº 18/2007 – DTDIE/INEP
Todos os arquivos serão fornecidos fechados (PDF) e estarão na escala CMYK,
quanto aos itens 6, 9, 12 e 13 as especificações das orelhas estão citadas acima.
Já os itens 8 e 11 não possuem orelhas, as especificações dos formatos abertos, e
que tiveram erro de digitação.
No item 8 onde se lê: formato aberto 430 x 230 mm – leia-se formato aberto 330 x
230 mm.
No item 11 onde se lê: formato aberto 428 x 280 mm – leia-se formato aberto 423
x 280 mm.

Atenciosamente,

Lia Scholze
Coordenadora-Geral de Linha Editorial e Publicações

