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ESCLARECIMENTO 1  
 

Local: Porto Alegre 

Data: 10/09/2013  

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2013 
 

DE: Comissão de Licitação 

PARA: Os Licitantes 

 

Informamos a todos os licitantes interessados no PREGÃO ELETRÔNICO 052/2013 as seguintes 
solicitações de esclarecimentos realizadas por e-mail nos dias 05 e 10 de setembro de 2013. 
 
Pergunta 01: Referente ao Pregão Eletrônico nº 52/2013, gostaria de saber se a arte será fornecida pelo 
SEBRAE. 
 
Resposta 01:  
a) Sim, a arte será fornecida pelo SEBRAE. 

 
 
Pergunta 02: Segue abaixo solicitação de esclarecimento referente ao PREGÃO N.º 
052/SEBRAE/RS/2013. 

 1) Os itens 1,2 e 3 deverão ser fornecidos em uma única entrega? Ou serão entregues fracionados? 

 2) Referente ao Item 1 – Impressão gráfica de catálogos – Lombada: a) Poderá ser usado costura com 
linha? Ou apenas termocostura? Lembrando que no caso desse catálogo com 128 páginas e impressão 
em papel Couche 150g/m², recomenda-se o uso de costura com linha devido a espessura do papel e 
quantidade de páginas. b) O livro irá possuir luvas? O que se refere o “estampado (luva)”? – 
Desconhecemos esse tipo de acabamento. c)  O material poderá ser faturado como LIVRO, ou deverá 
ser realmente faturado como CATALOGO? Quando existe a possibilidade de ser classificado e faturado 
como livro, podemos nos beneficiar do uso do papel linha d’água, isento de ICMS, logo, podendo assim 
baratear o preço final.  

3) Referente ao Item 03 – Impressão gráfica de tags – a) Favor confirmar a gramatura do papel Off-Set, 
pois segundo nossos fornecedores de papel, o Off-Set se encontra em produção apenas nas gramaturas 
56 / 63 / 70 / 75 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 gm/². b) A faca especial seria apenas para fazer o furo 
para aplicação de ilhós?  

Resposta 02:  

1) Será entrega fracionada. 

2) a)    Pode, não tem problema. 

b) Não. Pode desconsiderar essa informação.  

c) Com relação ao papel linha d'água, fica a critério do SEBRAE decidir, desde que siga as 

orientações de tipo de papel que descrevemos. 

3) a)    Podem usar a opção mais rígida, 240g/m.  

a) Sim. Se não for necessário fazer faca especial para fazer o furo, tudo bem. 
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Pergunta 03: Veio por meio desse, solicitar esclarecimentos referente ao Edital de Pregão Eletrônico 
052/2013: 
1 - No item 10.5 informa que o prazo de entrega é de 15 dias corridos após o recebimento da 
Autorização de Fornecimento. Já no item 4.1 do Anexo I informa que: Após o envio do material a ser 
impresso por parte do SEBRAE/RS, o prestador de serviço terá até 15 dias corridos para fazer a entrega. 
Dúvida: o prazo de entrega é 15 dias corridos após o recebimento da AF ou 15 dias após o recebimento 
do material a ser impresso? Gostaria de saber qual o prazo de entrega após a liberação das provas por 
parte do Sebrae para impressão. 
 
2 - No objeto catálogo capa dura, menciona: estampado (luva). O que e como seria essa luva? 
 

Resposta 03:  

1 - Após o envio do material a ser impresso por parte do SEBRAE/RS, o prestador de serviço terá 

até 15 (quinze) dias corridos para fazer a entrega do material.  

2 - Podes excluir. Não haverá luva nesse projeto. 

 

 
Demais informações permanecem inalteradas. 

 
Atenciosamente. 

ASSINADO ORIGINAL 

 
Vanessa da Costa Marques 

Pregoeira 
 
 
Renata Brito Thiesen Camara                                                 Fábio Krieger Lopes Reis 
Membro da Comissão                                                             Membro da Comissão                                                              
 
 
Daiana da Silva Porto                                                             Vânia Regina da Silva Fernandes 
Membro de Comissão                                                             Comissão técnica                                                              


