
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
        SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

          DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS 
 

 

  

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

 

Processo Administrativo nº 11/10/16.053 

Interessado: Secretaria Municipal de Educação 

Assunto: Pregão Eletrônico nº 089/2012 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos. 

 

A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Pregoeira, apresenta resposta ao 

pedido de esclarecimento formulado pela empresa RETTEC ARTES GRÁFICAS E EDITORA 

LTDA., pela ordem: 

Questionamento 01: "No lote 1 - Boletim não é solicitado grampo, é isso mesmo? O 

material será somente intercalado e dobrado?" 

Resposta: O Boletim deve ser somente intercalado e dobrado. Não será necessária a 

utilização de grampos. 

Questionamento 02: "No lote 3 - Relatório, a quantidade de páginas do miolo informada é 

de 36 páginas favor informar se podemos usar o acabamento grampo para esse item?" 

Resposta: Pode ser usado grampo e cola ou costura e cola, conforme previsto na 

especificação do miolo do lote 03 no Anexo III - Projeto Básico. 

Questionamento 03: "No lote 4 - Revista, a quantidade de páginas do miolo informada é 

de 32 páginas favor informar se podemos usar o acabamento grampo para esse item?" 

Resposta: Pode ser usado grampo e cola ou costura e cola, conforme previsto na 

especificação do miolo do lote 04 no Anexo III - Projeto Básico. 

Questionamento 04: "No lote 5 - Livro é solicitado o papel pólen 75 grs, favor informar 

qual devo utilizar, seria o pólen bold 70 grs ou o pólen soft 80 grs?" 

Resposta: Deverá ser utilizado o papel pólen soft 80 g, conforme Adendo ao Edital. 

Questionamento 05: "Para os lotes 2, 3, 4 e 5 é solicitado plastificação na capa, a 

plastificação que devo considerar é a brilho?" 

Resposta: Para a plastificação dos lotes 2, 3, 4 e 5 deverá ser considerada a plastificação 

fosca, conforme Adendo ao Edital. 

 

Campinas, 18 de junho de 2012 

GIOVANA CRISTINA ALVES DE SOUZA 

PREGOEIRA 


