Recife, 23 de outubro de 2018.

2 º RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material promocional utilizado pelo Sistema
FIEPE, conforme o Anexo I do edital.
Questionamentos/Esclarecimentos:

Referente: Agenda de mesa diária:
1-Qual o tipo de acabamento da capa.
Resposta: Conforme imagem em anexo.
2-Quantas cores tem as 360 págs Duas:
Resposta: cinza e azul.
3- Qual o tamanho do baixo relevo.
Resposta: Tamanho da marca para a capa da agenda fica 8cm x 4,4cm
Referente: Caderno Executivo:
4-Qual o tipo de acabamento da capa.
Resposta: Arte foi enviada como anexo. A impressão de capa e contra conforme arte e com
laminação fosca.
5-Quantas cores tem as 192 págs.
Resposta: Marca d’agua que é apenas em uma cor.
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6-A capa da agenda será exatamente igual a essa da imagem do edital, tipo uma
madeira na cor azul?
Resposta: SIM . O material é um PU (poliuretano com base tecido) termoescurente com
uma espessura de 1,0 mm.

(Capa)
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7- A agenda, só vai ter gravação em baixo relevo na capa, não terá mais na contra
capa?
Resposta: SIM .

(Contra Capa)
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8- A impressão da guarda, pagina interna, será 01 página com impressão frente e
verso 4x4?
Resposta: SIM .
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9-

A impressão da guarda, página interna no caderno será diferente da agenda?
Resposta: SIM . Será 02 página com impressão frente e verso.
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10 - Venho por meio, desta solicitar informações referente ao pregão acima
mencionado, que ocorrerá dia 25/10/2018. Nos itens 01 e 02 não informa se a capa da
agenda e do caderno possui papelão, se tiver qual gramatura do papelão?
Resposta:
Agenda - O material é um PU (poliuretano com base tecido) termoescurente com uma
espessura de 1,0 mm.
Caderno - Prismalux é papel couche 130 gramas impresso em até 4x0 cores, laminação
fosco.

OBSERVAÇÃO: EM CASO DE DÚVIDAS A CPL POSSUI UM MODELO DE AGENDA,
PARA ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS ADICIONAIS.

Comissão Permanente de Licitação
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