ESCLARECIMENTO I
Brasília, 09 de outubro de 2008.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 41/2008
Proc. nº:
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos.
Prezados Senhores interessados,
Em resposta aos questionamentos formulados por empresas interessadas
em participar da licitação em referência, informamos o que segue:

PERGUNTAS:
I
[...]
Em relação ao item 4 do Termo de Referência:
“Para a expedição do material impresso, a contratada deverá
embalar com plástico termo-encolhível os exemplares,
individualmente, etiquetando-os, separando-os por faixa de CEP
e entregando-os na agência dos correios a ser indicada pelo
Ministério da Educação – MEC (..).”
Questionamos:
Quais serão as agências a serem entregues os materiais?
São em vários Estados? Quais?
[...]

II
[...]
Solicito informar se o frete dos Correios até os destinatários será
por conta do ME
[...]

III
[...]
Favor informar relação de CEP. Para levantamento de custo de
postagem, esse material será enviado com AR???
[...]

IV
[...]
Segue abaixo questionamento ref. ao Pregão Eletrônico 041/2008
(MEC)
Capa 4 x 0 cores / miolo 1 x 1, serão todas cores da escala
CMKY
ou existe alguma cor pantone? Se utilizar pantone informar
cor ou
código. Conforme Especificação Técnica (pg.19), para capa
esta sendo
solicitado aplicação de "Plastificação fosca nacional", e na pg.
21 do
edital
consta
como
exigência
da
contratante
"Termolaminadora para
laminação nacional e laminação BOPP".Favor esclarecer qual
tipo de
acabamento devemos considerar.
[...]
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V
[...]
Ao visualizar o edital notei que é preciso ter vários maquinários
para a confecção dos materais do Pregão Eletrônico 41/2008,
porém, nem todas as gráficas possuem todas as máquinas
solicitadas, assim como a minha, mas que tem parceria com outras
gráficas, podendo assim confeccionar o material conforme descrito
no Edital. Gostaria de saber se a minha gráfica pode participar da
licitação, mesmo não tendo todas as máquinas.
[...]

[...]

RESPOSTAS:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este
Pregoeiro encaminhou cópia dos questionamentos à Assessoria de Comunicação Social –
ACS, deste Ministério que orientou que encaminhassem para CGCC para que a mesma
se pronunciasse sobre o pleito, tendo a mesma se manifestado nos termos do
Memorando nº 86/2008 – CGCC/SAA/SE/MEC, de 08 de outubro de 2008., conforme
transcrição abaixo:

[...]
De ordem, reporto-me ao Memorando nº 153/08 – CPL/SAA/MEC,
de 07 de outubro do corrente exercício para apresentar o que segue
referente

aos

questionamentos

apresentados

por

empresas

interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 41.2008, quais
sejam:

I
[...]
Em relação ao item 4 do Termo de Referência:
“Para a expedição do material impresso, a contratada deverá
embalar com plástico termo-encolhível os exemplares,
individualmente, etiquetando-os, separando-os por faixa de CEP
e entregando-os na agência dos correios a ser indicada pelo
Ministério da Educação – MEC (..).”
Questionamos:
Quais serão as agências a serem entregues os materiais?
São em vários Estados? Quais?
[...]

II
[...]
Solicito informar se o frete dos Correios até os destinatários será
por conta do ME
[...]

III
[...]
Favor informar relação de CEP. Para levantamento de custo de
postagem, esse material será enviado com AR???
[...]

IV
[...]
Segue abaixo questionamento ref. ao Pregão Eletrônico 041/2008
(MEC)
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Capa 4 x 0 cores / miolo 1 x 1, serão todas cores da escala
CMKY
ou existe alguma cor pantone? Se utilizar pantone informar
cor ou
código. Conforme Especificação Técnica (pg.19), para capa
esta sendo
solicitado aplicação de "Plastificação fosca nacional", e na pg.
21 do
edital
consta
como
exigência
da
contratante
"Termolaminadora para
laminação nacional e laminação BOPP".Favor esclarecer qual
tipo de
acabamento devemos considerar.
[...]

V
[...]
Ao visualizar o edital notei que é preciso ter vários maquinários
para a confecção dos materais do Pregão Eletrônico 41/2008,
porém, nem todas as gráficas possuem todas as máquinas
solicitadas, assim como a minha, mas que tem parceria com outras
gráficas, podendo assim confeccionar o material conforme descrito
no Edital. Gostaria de saber se a minha gráfica pode participar da
licitação, mesmo não tendo todas as máquinas.
[...]

RESPOSTAS

I
a)
Ficará a critério da empresa contratada que verificará a
conveniência que poderá ser mais próximo da execução dos serviços.
b)
Em todo território nacional conforme quadro de distribuição
constante do Anexo V ao Edital.

II
NÃO. Será por conta da contratada conforme estabelece o item 4 do
Termo de Referência, Anexo I.

III
Segue arquivo compactado, para disponibilização para dowload com a
relação de todos os endereços de destinos. Por fim, a contratada deverá
observar a CLÁUSULA QUINTA do Contrato.

IV
1) Capa 4 x 0 cores / miolo 1 x 1, serão todas cores da
escala CMKY ou existe alguma cor pantone?
Resposta: A capa será CMKY. O miolo não será pantone e
sim 100% black (preto, puro preto.
2) Para capa está sendo solicitado aplicação de
"Plastificação fosca nacional", e na pg. 21 do edital consta
como exigência da contratante "Termolaminadora para
laminação nacional e laminação BOPP".Favor esclarecer
qual tipo de acabamento devemos considerar.
Resposta: Para a capa a plastificação poderá ser feita
nacional.

V
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Assim diz o subitem 18.11 do Edital:

“18.11É vedada a subcontratação total ou parcial do
objeto deste certame.”
[...]
Portanto, o Pregoeiro com base nas informações transcritas acima, publica
resposta aos esclarecimentos através do documento encaminhado pela Área Técnica,
referente à indagação feita.
Atenciosamente,
CLEUBER LOPES ALVES
Pregoeiro
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