
 

 

 

 

 

 

  

Pedido de Esclarecimentos nº 1 

 
Pregão Eletrônico nº 012/2016 

 

Considerando questionamento recebido a respeito do Pregão em referência: 

 

Questão nº 1: 

Gostaria de verificar a possibilidade de desmembramento dos itens abaixo, por se tratarem de material gráfico 

e confecções.  

 

66 - Bolsa para Material em lona (ecobag) 

Bolsa tipo ecobag, com alças, confeccionada em material lona de algodão ecológica, podendo ser cru ou 

colorida com aplicação de logo em silk screen 4x4 cores, no tamanho 40x30 cm. Arte a ser fornecida pelo 

contratante. 

 

67 - Caneta plástica esferográfica com ponta retrátil 

Com 13,5 cm de comprimento e 1,3 cm de diâmetro, com tinta azul, corpo branco ou azul e detalhes do clip em 

azul ou branco, aplicação de personalização monocromática em serigrafia , no corpo da caneta. Arte a ser 

definida com o contratante. Item sujeito à prova. 

 

68 - Caneta esferográfica personalizada de metal 

Em prata brilhante na parte superior e detalhe azul na parte inferior, acionador giratório, escrita em azul e 

gravação a laser no corpo da caneta. Arte a ser definida com o Contratante. Item sujeito à prova. 

 

72 - Pen drive personalizado 

Pen drive, capacidade mínima 4GB, interface USB 2.0, com capa protetora e cordão. Dimensões máximas: 5cm 

x 1,5cm x 0,5cm. Material: alumínio. Personalizado com arte a ser disponibilizada pelo Coren/SP, impressão silk 

com tinta epóxi. 

 

76 - Camisetas de algodão 

Camisetas lisa coloridas 100% algodão fio 30.1, tamanhos P, M, G e GG e GGG com aplicação de logo em silk 

screen 4x0 cores, frente e costas. Gola careca. 

 

78 - Kit Executivo 

Kit executivo, composto por 01 pendrive giratório de 4Gb personalizado, 01 caneta esferográfica de metal 

personalizada e gravado a laser com o logo do Coren SP e detalhe em courino, 01 mídia pointer e caixa de 

presente com elástico na cor azul marinho 

 

O Coren-SP esclarece que: 

 

Resposta nº 1: 

Não é possível o desmembramento, pois sua aglutinação atende a uma necessidade do Coren-SP. Tratando-se 
de itens que fazem parte de um conjunto único de ações a serem prestadas por uma empresa organizadora, 
eles estão intrinsecamente relacionados e fazem parte de um mesmo processo produtivo, que no caso é o 



 

 

 

 

 

 

  

evento em si. Assim, de acordo com as características de cada evento, o Coren-SP solicitará a prestação 
conjugada dos itens diversos que constarão na Ata de Registro de Preços.  
A separação de itens poderia ocasionar que mais de uma empresa participasse da produção de um único 
evento, o que dificultaria a responsabilização em casos de trabalhos executados inadequadamente. Poderia 
gerar imensas dificuldades gerenciais ao Coren-SP, prejudicando a realização dos eventos. Ademais é certo que 
a contratação de todos os serviços com apenas uma empresa é financeiramente mais vantajoso pela 
possibilidade de prática de economia de escala.  
Assim, optou-se pela contratação de uma empresa que tivesse expertise para a realização deste evento como 
um todo, transferindo-lhes o ônus deste gerenciamento e da entrega de todos os serviços envolvidos. 
  

 

São Paulo, 23 de maio de 2016. 

 

 

 

Erika Hitomi Moriguti 

Pregoeira 


