
PREGÃO N° 037/2016 – ESCLARECIMENTO I 

 

O BANPARÁ S/A leva ao conhecimento de todos os interessados, o seguinte 

esclarecimento, relativo à licitação em epígrafe: 

 

PERGUNTA 01: 

 ITEM – 1 AGENDA DIÁRIA 

 

* Valor Estimado: 

  - Não foi possível localizar no edital o valor estimado para a presente tomada de 

preços, poderia nos informar qual a provisão para o contrato das agendas? 

  

* Capa dura: 

- A capa e contra capa serão feitas em papelão? Qual a gramatura exigida? 

- A capa e contra capa serão com corte central (produzidas em uma única peça, cortadas 

ao centro de forma que fique com o papelão aparente no lado em que será feita a 

encadernação da agenda), ou será um jogo de capa e contra capa, onde serão duas peças 

feitas separadamente e revestidas em todos os lados, não deixando o papelão aparente 

como na opção de corte central? 

- A guarda da capa (forro interno) é impressa? Qual o tipo de papel? 

  

* Miolo: 

- Quando se refere a quantidade de folhas 336 a 352, não seriam PAGINAS? Já que um 

ano tem 365 dias seria aproximadamente 365 páginas!!!Além disso não existe garra 

dupla que suporte esta quantidade de folhas (336 a 352) 

- Qual o tipo de papel, Offset ou reciclado? 

- A gramatura do papel tem que ser obrigatoriamente 90 g/m²? Esta gramatura é muito 

alta e atrapalha na utilização da agenda, além de deixar a agenda mais pesada!  

- O papel recomendado e mais utilizado para este tipo de trabalho é o 63g/m². Podemos 

ultiliza-lo? 

 

RESPOSTA 01:  

1. O valor estimado: Agendas (20.000 unidades) R$ 382.933,33; Calendário de Folhas 

(5.000 unidades) R$ 21.150,00; Calendário Simples Dobrável (20.000 unidades) R$ 

24.000,00; Canetas (20.000 unidades) R$ 46.360,00; sendo o valor global estimado R$ 

474.443,33. 

 

2. Capa dura: A gramatura da capa está citada no edital, no item 3.1 do Anexo. Toda 

capa dura já trabalha em agendas do Banpará é feita de papel impresso conforme 

especificações do edital, envolto em papelão, não há menções diretas à forma de 

fabricação/montagem, porém, o resultado final tem que atender ao que é solicitado em 

edital.  

 

3.  Miolo: A composição do miolo deve ser de acordo com o que consta no edital, 

incluir além dos dias, os calendários, espaço para telefone e etc., a quantidade de 

páginas/folhas pode sim variar ao que está citado, desde que a composição da agenda 

não seja prejudicada. No edital está citado que o papel 90 g/m², o mesmo que foi 

utilizado no material do ano anterior e ao contrário da afirmação do licitante, não houve 



problemas com a utilização da agenda. A utilização de um papel com a gramatura 

inferior que a solicitada pode prejudicar severamente a qualidade do material. Quanto 

ao tipo de papel, no ano anterior foi utilizado o off set, porém deixamos em aberto para 

o licitante proponha sua variação desde que seja cumprida a exigência do edital de 

utilização do certificado de manejo florestal, que aponta que o papel utilizado vem de 

recursos sustentáveis.  

 

PERGUNTA 02: 

Acerca do item I - Agenda: 

 

- Onde tem Pantone? No revestimento da capa dura? Nas lâminas divisórias?   

- As folhas 90gr, são em papel couche ou offset? São vias iguais ou diferentes? Com 

impressão 1x1 ou 4x4? 

 

RESPOSTA 02: 

As escalas de cores apresentadas no TR, item 2 do Anexo, são da logomarca do 

Banpará, na arte da agenda que se encontra no edital é possível verificar que a 

impressão da capa e folhas dos meses é com impressão 4x4. O edital não cita 

formatação para as páginas comuns, podendo seguir o padrão de cada gráfica, a 

impressão das folhas comuns pode ser 1x1, em papel off-set.  

 

PERGUNTA 03: 

Conforme edital nº 037/2016, na página 06 solicita que seja enviado algumas 

declarações: 

 

“...d) Declaração de que está de pleno acordo com todas as condições, exigências e 

obrigações estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como que aceita todas as 

obrigações e responsabilidades especificadas no edital e seus anexos, em especial, no 

termo de referência e instrumento de contrato;  

f) Apresentar declaração que conhece a legislação de regência desta licitação e que os 

objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, que conhece e aceita em todos os seus termos.  

g) Apresentar declaração de concordância de que não terá direito a indenização ou 

reembolso de quaisquer despesas que o licitante porventura tenha durante o processo 

licitatório, caso a proposta não seja aceita pelo BANPARA, seja qual for o motivo.” 

 

Porém, não consta em anexo os modelos destas declarações, é possível enviar o modelo 

por e-mail ou não existe um modelo padrão conforme as demais declarações em anexo? 

 

RESPOSTA 03: 

A licitante pode apresentar as declarações no modelo em que desejar, desde que as 

presentes condições estejam expressas. Não há um modelo específico. 

 

PERGUNTA 04: 

Com referencia ao prazo de entrega de 10 dias,contido no Edital 037/2016,Item 1. 



 

Cujo objeto são  20,000 Agendas, solicitamos a confirmação, pois, somos sediados no 

 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

RESPOSTA 04: 

Confirmamos o prazo de 10 dias a contar do recebimento da Nota Empenho, conforme 

edital.  

 

PERGUNTA 05: 

Peço se possível um esclarecimento, sobre a certificação de manejo florestal - 

certificado FSC, conselho de manejo florestal, nós aqui da gráfica Ponto de Arte não 

temos e não sabemos como conseguir, ja pedimos informações a vários orgãos e 

fornecedores e ainda não temos uma resposta positiva. Estamos deixando de participar 

de várias licitações devido a falta deste certificado. 

gostariamos de saber como podemos obter e onde devemos nos dirigir.se possivel nos 

ajude. 

 

RESPOSTA 05: 
No caso do FSC, é preciso contatar uma das certificadoras indicadas no site 

https://br.fsc.org/pt-br/participe-do-fsc/quero-usar-a-marca-fsc, no próprio site é 

possível encontrar mais informações a respeito. Em anexo, um folder da instituição 

também contém orientações e informações sobre as certificadoras.  

 

PERGUNTA 06: 

Solicito esclarecimento referente ao item 1 – Agendas, edital 037/2016. 

 

Folhas: quantidade entre 336 a 352fls – papel 90g/m² 

 O papel será offset branco? 

 Impressão do miolo será 1x1 cor? 

RESPOSTA 06: 
Sim, no caso do miolo o papel poderá ser off set branco, a impressão será 1x1. 

 

Gabriel Silva 

Pregoeiro 

 

https://br.fsc.org/pt-br/participe-do-fsc/quero-usar-a-marca-fsc

