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Assunto: Respostas aos questionamentos nº 01 – Pregão Eletrônico nº 03/2008
Prezados Senhores,
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 3/2008 – KIT PISA- 2008:

QUESTIONAMENTOS:
Questionamento a):
Definir cor da tinta caneta azul ou preta; preço de referencia no edital é baixo, este preço
deve ser de caneta comum sem logomarca.
Resposta:
No que se refere à alínea “b” do Anexo I – 2.700 (duas mil e setecentos) canetas
esferográficas na cor preta ou azul (ambas cores são válidas), serão aceitas canetas sem
logomarca devido ao valor já cotado de R$ 0,35.
Questionamento b):
Especificar o tamanho da borracha
Resposta:
No que se refere à alínea “d” do Anexo I – 2.700 (duas mil e setecentos) borrachas
brancas; trata-se de borracha tipo escolar.
Questionamento c):
Planilha de custo unitário para o preparo e folhas de etiquetas
Formato A4 (21x29,7cm) contendo 6 etiquetas adesivas, no formato 9,3 x 9,9cm, com
impressão de endereçamento das escolas, inclusive código de barra dos Correios (Ref.
A4 266 Pimaco ou similar)
A quantidade de etiquetas para o serviço é pouca, ex:: em vez de 10 folhas, seria 10
(dez) caixas com 100 fls.
Resposta:
No que se refere à alínea “e” do Anexo I – 10 (dez) folhas de etiquetas de
endereçamento; o número está correto: são 10 (dez) folhas, uma vez que 60 (sessenta)
escolas participarão da Pré-Testagem, e em cada folha deverá ter 6 (seis) etiquetas de
endereçamento, 1 (uma) para cada escola.

Questionamento d):
Qual é medida do plástico, espessura, largura, altura?
Resposta:
O plástico transparente deverá atender o que consta no subitem 5.2.1 do Termo de
Referência ”Anexo 1” do Edital.
Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS ALMEIDA
Pregoeiro do INEP

