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Barrinha/SP, aos 15 de março de 2022. 

 

 

 

Ref: PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL 009/2022. 

 

OBJETO: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 

MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO 

MUNICIPAL. 

  

                                    Tendo em vista pedido de esclarecimento formulado pela empresa 

DAMARIS RODRIGUES, venho através deste instrumento esclarecer as questões abaixo 

suscitadas, conforme segue: 

  

AMOSTRA - Verificamos que diferente de anos anteriores, não é necessária apresentação de 

amostras, como será aferido o atendimento ao edital no certame? 

 

Resposta: O objeto do certame será aferido por meio da comparação entre o descritivo do 

edital e as especificações constantes na proposta apresentada e marca indicada. 

 

  

14.1.1 – Relativamente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 19 – O prazo de entrega será de até 30 (trinta) 

dias a contar da emissão da respectiva ordem de fornecimento. 

14.1.2 - Relativamente aos demais itens – Deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da emissão da respectiva ordem de fornecimento. 

ESCLARECIMENTO: Referente ao prazo de entrega, alguns fornecedores, estão começando a 

normalizar agora seus estoques, por dificuldade em adquirir matéria – prima entre outros, visto 

também que alguns itens são personalizados e mesmo com 30 dias de prazo de entrega, pode 

ocorrer atrasos, será aceito pedido de prorrogação de prazo, devidamente justificado? 

 

Resposta: O prazo deverá ser atendido de acordo com edital de licitação. 

 

  

Caixa de papelão de parede dupla reforçada corte vico, no tamanho de 36 cm 

(Comprimento) X 27 cm (Largura) X 10,5 cm (Altura), arte a ser fornecida pela Prefeitura. 

ESCLARECIMENTO: Referente a arte da caixa de papelão que já se encontra disponível no site. È 

uma arte colorida, onde pode se ter problemas, caixa de papelão a impressão é feita através 

de um clichê( um carimbo) onde é diferente de se imprimir em um papel offset, caixas gráficas ( 

caixa de sabão em pó por exemplo) onde se pode imprimir várias cores,sem ter problema 
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nenhum, no caso de caixas de papelão se tem problemas de encaixe, por exemplo o brasão 

tem várias cores ,como a impressão fica pequena, o carimbo vai borrar a impressão, onde vai 

variar muito o preto o vermelho por por exemplo, irão misturar uma cor com a outra, onde elas 

podem subir 1mm cada, o brasão vai ficar totalmente deformado, enfim resumindo, o ideal 

para esse tipo de impressão, seria o preto e branco, ou a prefeitura deveria solicitar a caixa em 

offset, onde ficaria mais frágil para acondicionar o material e mais cara. As caixas poderão ser 

impressas em preto e branco para melhor aparência do material? 

 

Resposta: A caixa de papelão deverá ser de acordo com a arte fornecida. 

 

  

Apontador com depósito retangular para lápis, confeccionado em material termoplástico com 

furo cônico com lamina de aço, (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina de aço, 

fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e 

afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a 

madeira do lápis. Dimensões aproximadas: 60 mm de comprimento x 25 mm de largura x 15 mm 

altura, com depósito em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. 

Certificado pelo INMETRO. com logomarca fornecida pela Prefeitura. 

ESCLARECIMENTO: O Apontador na imagem aparece na cor verde, porém o descritivo é 

plástico transparente, sigo o edital ou a imagem? 

 

Resposta: O apontador deverá ser de acordo com a arte fornecida. 

 

  

Borracha macia com capa de proteção em plástico com rotação de 360º, Medidas 

aproximadas do produto: 6 cm (comprimento) x 2,5 cm (largura). com logomarca fornecida 

pela Prefeitura 

ESCLARECIMENTO: A capa da borracha será obrigatório vir na cor amarela? 

  

Resposta: A borracha deverá ser de acordo com a arte fornecida. 

 

 

Régua incolor de 30 cm, personalização a uma cor com logomarca fornecida pela Prefeitura, ( 

cristal ), impressa através de processo de tampografia ou serigrafia com tintas atóxicas e livres 

de solventes. Impressão das escalas em milímetros, centímetros e logotipo em uma cor. O 

produto acabado deve apresentar as seguintes dimensões mínimas: a maior espessura deve ter 

1,8mm e a menor, na ponta chanfro, deve apresentar 1 mm, comprimento com 310 mm e 

largura aproximada 31 mm. 

ESCLARECIMENTO: a régua do descritivo do edital é diferente da foto, sigo o edital ou a foto? 

 

Resposta: A priori não vislumbramos qualquer diferença entre o descritivo e a foto do edital, 

todavia, com intuído de esclarecer a dúvida suscitada o objeto deverá ser produzido de acordo 

com a arte fornecida. 
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Será feito uma compra única ou o material será comprado por partes? 

 

Resposta: Não é possível precisar a periodicidade, e, tampouco, a quantidade de material a ser 

adquirido, justamente por se tratar de um registro de preços. 

 
 
 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

Éverton Pereira de Oliveira 
Pregoeiro Municipal 
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