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ESCLARECIMENTO 3 
 

 
Local: Porto Alegre 
Data: 22/03/2017 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 
 
DE: Comissão de Licitação 
PARA: Os Licitantes 
 
Informamos a todos os licitantes interessados no PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 as seguintes solicitações de 
esclarecimento requeridas por e-mail: 
 
Pergunta 01: Referente a apresentação de amostra física (Item 14. DA AMOSTRA), a contratada poderá 
apresentar amostra de materiais já produzidos em características semelhantes aos itens descritos no Termo de 
Referência? Ou será enviado a arte final para impressão de uma amostra física? 
 
Resposta 01: Será enviada a arte para impressão da amostra. 
 
Pergunta 02: Podemos interpretar os dois pontos (:) utilizados na expressão “Capa + Miolo: 8 páginas”, como sinal 
de igualdade?,ou seja, “Capa + Miolo = 8 páginas”. 
 
Resposta 02: Sim. A capa + miolo = 8 páginas, ou sej a, 1 capa + 7 páginas. 
 
Pergunta 03: Conforme item 2: Cadernos Ferramentas de Gestão, quantas cores de impressão no miolo? 
 
Resposta 03: Será 4x4 cores, conforme já esclarecid o na Errata 01. 
 
Pergunta 04 : A cerca do item 2 – Cadernos Ferramentas de Gestão: 
IV- No termo de referência diz que o papel da capa é supremo Duo 180g, esse tipo de papel não é produzido na 
gramatura solicitada. A gramatura mínima para o papel Supremo Duo é 250g, podemos considerar esta gramatura? 
V – O miolo é em 4x4 cores? 
 

Resposta 04: Em relação ao papel, a especificação do  edital é 180g, caso a empresa queira oferecer 250g  
estamos de acordo, porém não pagaremos a mais em ci ma dessa adequação. 
Sobre o miolo, ele será 4x4 cores, conforme errata 0 1. 
 

Pergunta 05:  No edital diz que os itens 1 e 2 serão entregues até o dia 14/04/2017 e os itens 3 e 4 até o dia 
28/04/2017, mas no Termo de Referência com a descrição do objeto e no modelo de proposta comercial só 
aparecem 3 itens. Devemos desconsiderar o item 4? 
Item 2 - Caderno de Ferramentas de Gestão é um material promocional ou editorial? 
 

Resposta 05: O item referido trata-se de item de en trega. Conforme página 18 do Edital as entregas ser ão 
dividas em duas etapas e cada um dos itens a serem entregues terão os mesmos tipos de produtos (ficha 
de cadastro e diagnóstico incremental, caderno ferr amentas de gestão e cartilha - o que o empreendedor  
quer saber) sendo que já com as quantidades separad as por localização. 
Sobre o caderno de ferramentas de gestão, trata-se d e um material de capacitação. 
 
Atenciosamente. 
                                                           

ASSINADO ORIGINAL 

                                                            
       Renata Brito Thiesen Camara 

        Pregoeira 
 
 
 
 
Tanara Elisa Kreibich                                                                    Thales de Oliviera Voltz 
Membro da Comissão Técnica                           Membro da Comissão Técnica 


