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Assunto:

PREMIER

Distribuidora

de

Publicações

–

PNLD

Obras

Complementares 2013.
Em atendimento à solicitação feita pelo Pregoeiro do FNDE para verificar
se a empresa Premier Distribuidora de Publicações Ltda convocada para
apresentar a documentação relativa ao Pregão nº 59/2012, Grupo I apresenta as especificações técnicas e condições exigidas no Termo de
Referência, Anexo I do Edital, Contratação de empresa para recebimento,
conferência, armazenagem, mixagem, embalagem, paletização e postagem na
ECT, de 17.359.950 exemplares de obras, formando 578.665 encomendas,
encomendas, referentes ao Programa Nacional do Livro Didático – PNLD –
Obras Complementares 2013, informamos abaixo:
•

Foi realizada análise das informações da planilha de preços

elaborada pela empresa. A empresa colocará um grupo de 99 funcionários
para todo o serviço destinado à mixagem das obras do PNLD Obras
Complementares

2013

(recebimento,

armazenamento,

etc),

que

foi

considerado suficiente pelos técnicos do FNDE, pois em operações similares
foram contratados aproximadamente 80 funcionários, para que não houvesse
estrangulamento durante o período de maior concentração de serviço.
•

Visando subsidiar a informação solicitada a Coordenação de

Logística e Distribuição convocou os representantes daquela empresa para
uma reunião no dia 13/11/2012 às 15h. A reunião foi realizada nesta
coordenação, com a presença do coordenador Ricardo Barbosa Santos,
servidora Leda Dal Magro de Meneses e do representante da referida empresa,
senhor Vicente Faria, com o objetivo de prestar esclarecimentos adicionais,
bem como informar sobre as peculiaridades do processo de mixagem das
obras do PNLD Obras Complementares 2013, com base na experiência e
conhecimentos adquiridos em operações anteriores.
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•

Foi realizada pelos técnicos do FNDE uma explanação sobre a

importância no cumprimento das etapas previstas para a execução das
atividades agendadas, e do prejuízo que causaria a não conformidade das
ações de responsabilidade da empresa, bem como da integração dos
procedimentos editora/empresa/ECT.
•

O representante da Premier comunicou que está ciente das

obrigações referentes ao atendimento pleno de todas as etapas do projeto.
•

Foi informado ao representante da empresa que logo após a

assinatura do contrato o FNDE emitirá a ordem de serviço para o início da
execução da 1ª etapa (recebimento, conferência e armazenagem). E o
representante da empresa informou que tem estrutura disponível para o início
imediato dos serviços contratados.
•

O representante informou que vai disponibilizar um galpão com

área de aproximadamente 3.000 m², para realizar as atividades de
recebimento, mixagem, montagem, paletização e expedição das obras do
PNLD Obras Complementares 2013.
•

O representante comunicou que o local que será disponibilizado

para realização dos serviços contratados tem área coberta para recebimento e
para postagem, sendo que sua estrutura possibilita o descarregamento e
carregamento de caminhões com carroceria aberta, o que dá mais celeridade
no processo.
Diante dos pontos apresentados pela Empresa, foi concluído que a
empresa PREMIER Distribuidora de Publicações LTDA atende na integra às
especificações técnicas e condições exigidas no Termo de Referência, Anexo I
do Edital.
Em, 19 de novembro de 2012.
___________________________________

________________________________

Leda Dal Magro de Meneses

Aristides Meira de Sousa

Técnica de nível superior

Técnico da COLED
Ricardo Barbosa Santos

Coordenador de Logística e Distribuição
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