Pregão Presencial nº 02/2019
Processo Licitatório nº 367.025
- Aquisição de Materiais de Expediente e Escolar, e de Suprimentos para Eventos -

ESCLARECIMENTOS
1. Conforme contato telefônico solicitamos através deste a arte do item 2 / lote 1
- CADERNOS UNIVERSITÁRIOS – PERSONALIZADO.
Resposta: Esclarecemos que a arte do programa, que será inserida no Caderno,
será entregue somente para a Licitante Vencedora, por ocasião de sua produção.
2. Com referência ao item 28, do Lote 1, não é citado Marca Pré Aprovada e
este item só encomenda gráfica, perguntamos da possibilidade de também poder ser
entregue a amostra em 7 dias como os outros Lotes.
Resposta: Agradecendo o interesse dessa empresa em participar de nosso
processo, e em atendimento à demanda dessa empresa, dentre outras, esclarecemos
que, sendo produto não disponível no mercado, o que exige produção exclusiva para
Amostra, entendeu este SENAR-RS que este item do Lote 1 está condicionado à
apresentação da Amostra somente pela Vencedora do Lote, no prazo de até 7 (sete)
dias.
3. Lote 01
Item 27 – Kit Alfabeto e numeração. Em outras licitações entregamos marca
Haitti gostaríamos de verificar se esta marca em algum momento foi reprovada. E se
podemos cotar esta marca para este item.
Resposta: Se a marca proposta não consta no rol de marcas aprovadas, a
licitante deverá trazer a Amostra para avaliação na Sessão de abertura das Propostas. A
aprovação ou reprovação da Amostra ficará condicionada ao atendimento das
especificações mínimas previstas no item.
4. Item 28 - Bloco de papel pautado não consta marca com parecer favorável,
diante do exposto gostaríamos de apresentar a amostra antes da abertura para analise,
pois corremos o risco de no dia da abertura dos envelopes sermos desclassificados de
todo o lote devido a reprovação de um item do lote. Ou seja, não gostaríamos de correr
o risco de ser desclassificada, haja vista que o edital menciona a inclusão de “marca”,
entendemos que será aceito a inclusão de uma marca na proposta. Ou será aceito
cotar mais de uma marca para cada item mantendo o mesmo valor?
Resposta: Sendo produto não disponível no mercado, o que exige produção
exclusiva para apresentação de Amostra, entendeu este SENAR-RS que este item do Lote
1 está condicionado à apresentação da Amostra somente pela Vencedora do Lote, no
prazo de até 7 (sete) dias, estando as licitantes dispensadas de apresentar Amostra na

Sessão. Nesse mesmo item, por não se tratar de produto pronto, e sim a ser produzido por
demanda, entendeu este SENAR-RS que serão consideradas atendidos os produtos
apresentados com dimensões aproximadas daquelas descritas no Termo de Referência.
5. Lote 09
Fita para empacotamento 60x80 marrom.
Gostaríamos de verificar qual a marca que possui esta descrição, pois
trabalhamos com diversas marcas no mercado e nenhuma possui o tamanho de 60x80.
Quando solicitado o orçamento para nossa empresa mencionamos que este
produto não existe no mercado.
Resposta: No que se refere à “Fita de Empacotamento”, uma vez que tal
especificação não está disponível no mercado, entendeu este SENAR-RS em aceitar os
produtos com as dimensões disponíveis no mercado, desde que, tenham largura mínima
de 45 mm.
6. Também solicitamos o valor máximo aceitável para cada lote.
Resposta: Este SENAR-RS não disponibiliza, antes da Sessão, os valores estimados
ou máximos.
7. Referente ao lote 03-pede-se:
Uma lapela sobreposta à pasta, no mesmo tamanho, com fixação através de
velcro em sua parte inferior, medindo 2,5 cm X 6 cm;
Qual seria o comprimento da mesma?
Tem fotos ou imagem desta pasta
Resposta: A lapela deverá ter as mesmas dimensões da pasta.
8. Referente ao item LOTE 8 – SACOLAS EM TNT
5.000 (cinco mil) SACOLAS, confeccionadas em TNT, com gramatura de 60 g/m²
personalizadas com a marca SENAR-RS, com impressão em 2 (duas) cores em um lado
da sacola, com reforço de papelão no fundo, TAMANHO: 290 x 395 x 100mm, COR:
Branco.
Qual o tamanho da alça comprimento e largura e em que material
Resposta: Uma vez que no Termo de Referência não há especificações da alça,
entende este SENAR-RS que, para efeito de apresentação de Proposta, a licitante deverá
considerar uma alça também em TNT, observando dimensões proporcionais em
tamanho e resistência da sacola.
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