MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 1
Referência: Pregão Eletrônico nº 28/2019 (48500.004625/2019-54)
Data: 11/11/2019
Objeto: Registro de Preços para serviços de confecção de produtos gráficos, de vários formatos e
gramaturas, incluindo acabamento, prova de impressão e embalagem.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019
ESCLARECIMENTO Nº 01
Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 28/2019,
devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a
participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

Pergunta 1
Por se tratar de um registro de preços, gostaríamos de saber se os serviços serão pedidos de uma só vez ou por
demanda? Caso seja por demanda, seria possível estabelecer uma quantidade mínima por pedido?
Cabe salientar que uma das variantes mais importantes na elaboração de um orçamento gráfico é justamente a
quantidade, sendo que quanto maior a quantidade, menor o preço unitário e quanto menor a quantidade, maior o
preço unitário.

Resposta 1
Segue esclarecimento:
ITEM

Descrição

Quantidade

1

Livreto
20 x 20
grosso

2.000
unidades

2

Livreto
A4
grosso

2.000
unidades

Livreto
A4 fino 1
Livreto
A4 fino 2

5.000
unidades
5.000
unidades

3
4

Histórico de consumo
Deverá ser produzida uma tiragem mínima de 50 unidades, com prazo de
produção e entrega reduzido, de até 2 dias úteis. Quantitativo definido em
razão da estimativa de demanda em diversos eventos com participação da
ANEEL.
Deverá ser produzida uma tiragem mínima de 50 unidades, com prazo de
produção e entrega reduzido, de até 2 dias úteis. Quantitativo definido em
razão da estimativa de demanda em diversos eventos com participação da
ANEEL.
Tiragem mínima de 200 unidades.
Tiragem mínima de 200 unidades.
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