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AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017  

Respostas aos Questionamentos Presenciais 

 

Nome: Alexandre Luís Neves 

Empresa: Bignardi Ind. e Com. de Papéis e Artefatos Ltda.  

E-mail: aluisneves@bignardi.com.br 

Questionamento:  

Como bem sabemos, em anos anteriores, durante as fases de produção dos kits de materiais escolares da 

FDE, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT realizou coletas e análises técnicas dos cadernos que 

compõem os kits, obtidos através de amostras aleatórias dos paletes antecedentes à mixagem dos 

materiais, visando a avaliação de especificações e gramaturas, sob a pena de rejeição do lote de fabricação 

dos cadernos e notificação ao respectivo fornecedor para devida substituição. 

De antemão, expressamos nossa satisfação e concordância com a continuidade do procedimento adotado 

pela FDE, combinado ao competente trabalho realizado pelo IPT, quais reforçam o compromisso do 

Governo com a qualidade dos materiais entregues aos alunos da rede estadual de ensino. 

Pois bem. Tendo em vista que o atual objetivo da FDE é estender este primoroso projeto de montagem e 

distribuição de kits de materiais escolares aos municípios paulistas que concordaram previamente em 

participar da Ata de Registros de Preços, perguntamos: 

1 - O IPT continuará realizando o importante controle de qualidade em todos os kits de materiais 

escolares (do estado e dos municípios)? 

2 - Se positivo, qual será o procedimento para continuidade da realização desses trabalhos, 

considerando que os cronogramas de produção dos kits de materiais escolares poderão ser diferentes 

entre órgãos participantes durante a vigência da Ata de Registro de Preços?  

Resposta: 

Sim, o IPT fará todo o controle de qualidade. A FDE ajustará com as prefeituras para que toda a produção 

de kits ocorra ao mesmo tempo.  

 

Nome: Alexandre Costa 

Empresa: Master Indústria Comércio e Representações Ltda. 

E-mail: alexandre.costa@masterparticipacoes.com.br 

Questionamento: 

Lote 01 – Material Escolar Ensino Médio 

Caderno Universitário Reciclado. 

Caderno universitário espiralado, 180 folhas úteis (não sendo contatadas as divisórias), 10 matérias, 

pautado e margeado frente e verso com capa e contracapa dura e personalizadas. Mínimo de 27 pautas por 

página, com cabeçalho e rodapé. Linhas coincidentes em ambas as faces. 

1. Nas especificações da capa e contracapa, menciona-se revestimento com “Reciclato” 120g/mts, todavia, 

não deve ser mencionado a palavra “Reciclato”, pois esta é uma marca da Companhia Suzano de Papéis 

para sua linha de fabricação de papéis reciclados. 

2. Em nenhum momento, é mencionado a coloração do papel reciclado ecológico, portanto, poderia ser o 

papel reciclado branco? E qual seria a porcentagem de material reciclado que deve ser empregado na 

fabricação do referido papel? 
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Tal indagação é feita, pois os papeis reciclados na cor branca também são de apelo ecológico, e ainda 

podem chegar a 100% de matéria prima reciclada. 

 

Lote 03 – Material Escolar Ensino Fundamental I  

Tinta Guache 15 ml 12 Cores. 

O descritivo determina o tamanho do frasco em 30mm de diâmetro, e 37 mm de comprimento, além disto, 

determina que as tampas contenham “o nome do fabricante e gravação nas laterais das tampas e número 

de lote e quantidade”. 

1. Perguntamos, porque o frasco tem que possuir estas medidas se o conteúdo do mesmo deve conter 

15ml? 

2. Quanto a gravação na tampa, questionamos, quantidade de que? O correto não seria a data da validade? 

3. Em pesquisas realizadas, dentre inúmeras empresas fabricantes deste produto, encontramos apenas 02 

(duas) empresas, que produzem a Tinta Guache com frascos em conformidade com as especificações 

apresentadas pela FDE, assim ficando explicito o direcionamento do produto para as empresas ACRILEX 

TINTAS ESPECIAIS e BREMM & CIA. LTDA (nome comercial CARIMBRÁS).  

 

Lote 4 – Material Escolar Educação Infantil  

Agenda Escolar. 

O descritivo enunciado, é de capa e contracapa dura, gramatura de 336g/mt2, porém, esta gramatura é de 

cartão DUPLEX, sendo portanto, no máximo uma capa forte. 

1. Perguntamos, qual tipo de capa que a FDE pretende que sejam produzidas as agendas? 

 

Quanto a Adesão da Ata de Registro de Preços por Prefeituras Municipais: 

Diante da informação onde as Prefeituras Municipais, poderão aderir a Ata de Registro de preços firmada 

junto a FDE, temos as seguintes duvidas: 

1. Em qual época do ano, as prefeituras têm a intenção de colocar seus pedidos para o detentor da Ata de 

Registro de Preços? 

Tal preocupação prende-se ao fato de que as fabricantes de produtos escolares já trabalhem em seu limite, 

levando em consideração o volume de produtos para atendimento da FDE, bem como o período de Volta as 

Aulas, que é entre janeiro e março, portanto inviabiliza o fornecimento do mesmo período. 

2. Como será a tratativa fiscal para as Prefeituras Municipais, considerando que o Estado de São Paulo tem 

benefícios de dedução do ICMS para as compras adquiridas de empresas estabelecidas dentro do seu 

território, enquanto que para a venda aos municípios, existe a incidência de 18% (dezoito por cento) de 

ICMS? 

Solicitamos desta MD Gerência de projetos especiais, avaliarem nossa colaboração, bem como as respostas 

as nossas questões. 

No intuito de cooperar com esta instituição, registramos nossos agradecimentos e nos colocamos a inteira 

disposição para maiores informações. 

Resposta: 

Lote 1 - A especificação do revestimento da contracapa do caderno reciclado será corrigida. Não, junto 

aos alunos da Rede Estadual de Ensino o caderno reciclado branco perde sua função de conscientização 

de sustentabilidade. A porcentagem é a indicada na NBR 15755:2009. 

Lote 3 - As especificações do guache serão alteradas para não caracterizar o direcionamento e corrigir a 

solicitação de informações. 
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Lote 4 - As especificações da agenda serão alteradas. 

Quanto à participação das Prefeituras Municipais 

A FDE ajustará com as prefeituras para que toda a produção de kits ocorra ao mesmo tempo. 

Não existirá diferenciação de valores entre Estado e Prefeituras. 

 

Nome: Celso 

Empresa: Novo Tempo 

E-mail: contatonovotempo@hotmail.com 

Questionamento: 

O maior desgaste para o fornecedor e para o governo, é o atraso nas entregas, para resolver isso deve-se 

dividir em mais lotes dando oportunidades à mais fornecedores. 

Verificar a questão de atestado de capacidade técnica e melhor exigir capital e pouco atestado. 

Resposta: 

A divisão em lotes será analisada, tendo em vista a economicidade na logística da distribuição. Os 

atestados e patrimônio estão de acordo com a Lei 8666/93. 

 

 

Nome: José Carlos Ribeiro 

Empresa: Canetas Compactor 

E-mail: jcr@riosell.com.br 

Questionamento: 

Sugestão - Caneta hidrográfica - Em cada caneta além de imprimir o nome do fabricante, imprimir também 

o número do pregão. Motivos: Evitar totalmente o desvio do produto; o órgão irá receber um produto 

recém produzido; sem custo adicional. 

Resposta: 

A impressão do número do pregão não é fundamental para o objetivo do projeto e, todos os produtos 

dos kits escolares tem um ano de garantia. 

 

 

Nome: Samuel Vieira 

Empresa: Senior 

E-mail: svieira.senior@gmail.com 

Questionamento:  

AGENDA - Certificação INMETRO: A agenda não tem a sua certificação compulsória, somente a voluntária, 

onde o INMETRO não fornece certificado, mas sim a OCP (Organismo Certificador de Produto) emite um 

certificado de conformidade com a Norma vigente para agendas (NBR 15818). Portanto, é equívoco pedir 

Certificado INMETRO, o correto seria solicitar “Certificado de Conformidade com a norma” referente a 

agenda. 

Capa/Contracapa - na especificação discutida na audiência diz: “ Capa e contracapa duras: papel revestido 

ou não, gramatura mínima de 336g/m²”. A gramatura de 336g/m² não é “Capa Dura”, e sim flexível. A 

especificação correta seria (no caso de manter a gramatura mínima de 336g/m²) “capa em papel cartão 

gramatura mínima 336g/m²”, caso queiram fazer em capa dura, a especificação seria “Capa e contracapa: 

papelão 750g/m² revestido com papel 120g/m² com guarda em papel com gramatura mínima de 75g/m².” 
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CADERNOS - Certificação INMETRO: Caderno Escolar a certificação é voluntária, onde o INMETRO não 

fornece certificado, mas sim a OCP (Organismo Certificador de Produto) emite um certificado de 

conformidade com a Norma vigente para cadernos (NBR 15733 / 15732). 

A NBR 15236 (segurança de artigos escolares) não se aplica à cadernos escolares, pois são tratados pelas 

normas acima citadas, que também contempla a segurança. 

Portanto, é equívoco pedir Certificado INMETRO, o correto seria solicitar “Certificado de Conformidade 

com a norma” referente ao caderno descrito. 

PRODUTOS DIVERSOS - Nos produtos cuja Certificação INMETRO é COMPULSÓRIA (lápis, lápis de cor, régua, 

apontador, canetinha hidrográfica, caneta esferográfica, borracha, etc..), é proibida a comercialização legal 

sem o selo INMETRO (certificação). Esses produtos além dos exames toxicológicos e de qualidade, também 

são avaliados em outros quesitos de segurança importantes ao usuário, principalmente crianças. Tem a 

classificação de faixa etária, partes pequenas, pontiagudas, etc... Portanto, entende-se este respeitado 

órgão, não pode dispensar a certificação INMETRO, em itens compulsórios, e aceitar um simples laudo de 

toxidade. Não há dificuldades de se obter esses produtos certificados, visto que como mencionado, sem a 

certificação não podem ser comercializados. 

FATURAMENTO PARA FDE E PREFEITURAS - As empresas sediadas no estado de SP, ao vender ao FDE, são 

isentas de pagamento de ICMS e os custos para venda são elaborados utilizando esse critério. Ao vender 

aos municípios, os valores poderão ser reajustados para adequação à cobrança do referido imposto? 

Resposta: 

Iremos providenciar a inclusão/alteração das solicitações necessárias em relação a certificações, a 

especificação da agenda será alterada. Não haverá diferenciação de valores entre a FDE e as prefeituras. 

 

 

Nome: Flavio Nogueira de Queiroz 

Empresa: Injex Pen 

E-mail: flavio@injexpen.com.br 

Questionamento: 

Por que a FDE abortou a personalização nas canetas esferográficas? 

Sugiro colocarmos o logotipo da FDE ao lado da marca do produto em tampografia ou hot stamp ou 

quaisquer outros tipos de personalização, para divulgar o projeto e a garantia de uma qualidade superior. 

Resposta: 

A não personalização das canetas levou em consideração a possibilidade de fornecimento por mais 

fabricantes 

 

 

Nome: Marcus Dalarmelino 

Empresa: JF Indústria 

E-mail: marcus@jfindustria.com.br 

Questionamento: 

Em audiência pública realizada no dia de ontem (22/06/2017) da qual estive presente, foram apresentadas 

e discutidas as especificações técnicas de produtos, apresentado o novo decreto de adesão dos municípios 

e demais órgãos a ata, e também, apresentação da PREMIAÇÃO DADA PELA ONU AO FDE, referente a 

sustentabilidade do Kit de material escolar no ano de 2012.  

Conforme a apresentação feita pelo Sr Antônio Henrique, este reconhecimento da ONU foi importante para 

o reconhecimento do trabalho do FDE além de muitos outros ao longo de seus 30 anos. 

mailto:flavio@injexpen.com.br


 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Avenida São Luís, 99  República  01046-001  Tel. (11) 3158.4000 
www.fde.sp.gov.br 

Somos um empresa nacional sediada em Sorocaba (SP), fabricantes de produtos escolares feitos com resina 

termoplástica (www.jfindustria.com.br) , mas o nosso maior diferencial é justamente o uso de resina 

RECICLADA de PET na produção destes materiais. 

Sabemos da importância deste nosso trabalho, porque além da SUSTENTABILIDADE que está no DNA deste 

nossos produtos, eles também são geradores de trabalho e renda para as pessoas envolvidas na cadeia de 

reciclagem.  

Nosso questionamento é: Porque o material geométrico (régua de 30 cm) especificada na composição dos 

kit escolares são de matéria prima de poliestireno (PS) virgem? Porque não utilizar o PET RECICLADO? 

Resposta: 

A FDE irá pesquisar a disponibilidade do material no mercado e verificará a possibilidade de alteração da 

especificação. 
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