ESCLARECIMENTO V
Brasília, 11 de dezembro de 2008.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 56/2008
Proc. nº: 23000.008532/2008-56
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos.
Prezados Senhores interessados,
Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em
participar da licitação em referência, informamos o que segue:

PERGUNTA:
[...]
1º - Gostaria de saber que tamanho são
as etiquetas em braile (Item 3.1.1 / Pág
22) e qual o conteúdo delas, serão nomes
ou endereços ou até mesmo os dois? serão
fixos ou serão variáveis de acordo com o
mailling que será entregue pelo MEC?
2º - Os arquivos "web" serão em que
formato? (.html, .asp, .php)
3º - Os cd´s que tratam o item 3.1.1/Pág
22 deverão conter apenas a revista em
formato .pdf e .txt. ou também os
arquivos para web(online)?
....................................................................
1º - No item "14 - DAS DESPESAS" (pág.
32) informa-se que o total estimado
seria de R$3.000.000,00(três milhões de
reais) porem os créditos oriundos das
secretarías
totalizam-se
em
R$3.600.000,00(três
milhões e seiscentos mil reais), percebi
que
a
SEESP(Secretaría
de
Educação
Especial) aparece duas vezes na lista,
isso seria um erro de digitação do nome
da secretaria ou um erro de digitação no
valor total?
2º - No mesmo item é informado que o
valor é "estimado", este seria o valor
máximo aceito pelos serviços?
[...]

RESPOSTA:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este
Pregoeiro encaminhou cópia do questionamento à Assessoria de Comunicação Social –
ACS, deste Ministério, para que a mesma se pronunciasse sobre o pleito, tendo a mesma
se manifestado nos termos da Mensagem Eletrônica, conforme transcrição abaixo:

[...]
Caro Pregoeiro,
Segue respostas:
1° - As etiquetas devem ter 10 cm de largura por 5cm
de altura, devem ser afixadas no CD que vem
acoplado à versão em tinta da revista, e devem conter
o nome da revista o mês e o nº da publicação. As
etiquetas podem ser substituídas pela impressão
destasa informações em Braille no próprio label do
CD.
2ª - Sobre os arquivis Web, devem estar no padrão da
página do MEC, com garantia de acessibilidade. tipo
de formato - .html
3ª - Somente em formatos PDF e TXT.
..........................................
Em relação ao 1° item, ralmente houve um erro de
digitação no valor da SEESP. O certo é
R$3.0000,00(três Milhões). Quanto ao item 2 é isso
mesmo. É o valor máximo.

[...]
Portanto, o Pregoeiro divulga a todos os interessados, embasado em
informações acima transcrito, encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação
feita.

Atenciosamente,
CLEUBER LOPES ALVES
Pregoeiro

