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Feira de Santana, 14 de junho de 2019. 
 
Do: Departamento de Licitação e Contratos 
 
Prezado (s) Senhor (es), 
 
 
Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à Licitação 129-2019 Pregão 
Presencial 087-2019 cujo objeto é AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR 
DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FEIRA 
DE SANTAN. De acordo com resposta da Secretaria responsável, informamos que: 
 
QUESTIONAMENTOS e RESPOSTAS: 
 

 
Quanto a apresentação das amostras:  

 

1-  Qual a quantidade de itens que deverá ser apresentada como amostra para cada kit?  No 

caso dos kits que tenham produtos repetidos (borracha branca por exemplo), podemos 

considerar apenas uma amostra para todos os kits?  

 

RESPOSTA:  As amostras são para todos os kits (com todos os itens) em embalagem igual a 

que será entregue na ocasião do fornecimento. As amostras deverão ser personalizadas. As 

amostras serão analisadas pelo Departamento de Ensino considerando os critérios de   qualidade 

e adequação as especificações do edital. 

 

2- Há a necessidade real de apresentar as amostras personalizadas, já que o objetivo de 

avaliação de amostra é para checar a qualidade dos produtos?  

RESPOSTA: As amostras deverão ser personalizadas, o produto licitado  kit personalizado. As 

amostras serão analisadas pelo Departamento de Ensino considerando os critérios de   qualidade 

e adequação as especificações do edital. 

 

3- A Administração dispõe dos arquivos para personalização dos produtos em Corel Drow ou 

Vetor? Se sim, as proponentes poderão ter acesso a estes arquivos para o preparo das 

amostras? 

RESPOSTA: É possível. arquivo em Corel Drow, disponibilizado no site: 

www.feiradesantana.ba.gov.br  

  

Na questão da apresentação das amostras, quanto ao prazo estabelecido, encaminhamos uma 

errata através do Oficio S.F n° 132 para atender a solicitação. 

 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
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4- Canetas esferográficas azul, preta e vermelha: Está sendo solicitado canetas com ponta de 

aço de 0,7 mm, enquanto o produto comum de mercado possui ponta de 1,0 mm. A    

administração aceitará cotação de canetas com ponta de 1,0 mm? 

RESPOSTA: A licitante deverá seguir as especificações de cada item presente no edital. 

 

5- Lápis Preto corpo cilíndrico material de material de madeira, carga 0,2 mm dureza HB. A 

maioria dos processos licitatórios, especifica este tipo de produto como cilíndrico ou sextavado, 

A administração aceitará cotação para os lápis em formato cilíndrico ou sextavado? 

RESPOSTA: A licitante deverá seguir as especificações de cada item presente no edital. 

 

6- Lápis de cor comprimento de 1,7 cm com variação de +/- 5 cm , gravado no corpo a marca do 

fabricante. Embalagem: caixa com 12 cores diversas, com dados de identificação do produto e 

marca do fabricante. Nas especificações deste produto, não traz informação do formato do 

mesmo; os lápis de cor deverão ter formato cilíndrico ou sextavado? 

RESPOSTA: Será aceito lápis de cor com formato cilíndrico ou sextavado.  

 

7- Em relação ao estojo personalizado: Qual a referência do pantone para a cor verde que 

devemos considerar? 

RESPOSTA: Considerando que o fardamento dos alunos da rede municipal de ensino possui a 

cor verde bandeira (Pantone 17-6030 TPX), esta será a referência preferencialmente adotada, 

para o estojo personalizado.  

 

8- Em relação a embalagem dos kits. 

RESPOSTA: Conforme determina o edital no item 2.1, página 15: Os kits deverão ser embalados 

individualmente em sacola plástica resistente, transparente, selado a quente e acondicionado 

em caixas de papelão resistentes, adesivadas e identificadas com tipo do kit e quantidades de 

kits por caixa.  

 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

Osmario de Jesus Oliveira 
Pregoeiro 

 

 


