MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico n. 82/2012
Data: 30/11/2012
Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa gráfica especializada para a produção de
publicações técnicas, POR ITEM.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 82/2012
ESCLARECIMENTO 1
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico n. 82/2012, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no site www.comprasnet.gov.br e também no site
da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)
1 - Os itens que não indicam quantidade mínima serão entregues na quantidade total ou parcelada? Se for
parcelada qual será a quantidade mínima para cada item?
2 - Os itens que serão entregues de forma parcelada serão com a mesma arte ou artes diferentes?
3 - Referente aos itens 18 e 19 do Termo de Referência - Anexo I do Edital fala de impressão PANTONE.
Pergunta: Quantas cores (tons) serão impressos capa e miolo?
4 - No item 04 do detalhamento do objeto, consta que o papel do miolo será o couchê 200g, porém, fomos
informados pelos nossos fornecedores que não existe essa gramatura para o couchê, existe a gramatura
de 170g. Desta forma, poderíamos cotar o material com o papel couchê 170g?
5 - Nos itens 8, 9, 10 e 20 do detalhamento do objeto, constam que os papéis para as capas são couchê
180g, 120g, 240g e 100g respectivamente, porém, nossos fornecedores nos informaram que só existe os
papéis couchê 170g, 115g, 230g e 115g, respectivamente. Desta forma, poderíamos cotar os materiais
com as gramaturas informadas pelos nossos fornecedores para os itens acima e os outros itens que estão
com o mesmo problema de gramatura?
6 - No item 03 Livro 01: O termo utilizado no edital JAQUETA quer dizer SOBRECAPA? A JAQUETA ou
SOBRECAPA na especificação esta descriminada aplicação de verniz seria localizado ou total? Se for
localizado vai ter laminação BOPP?
7 - No item 09 Livreto 05: Embalagem envelope papel couchê fosco de 90grs quantas cores terá de
impressão?
8 - 3-No item 18 Revista 1: Acabamento: laminação em toda a capa(frente, lombada e verso) quer dizer a
capa no formato aberto e somente frente? (item 19 Revista 02 idem).
Resposta (s)
1 – Poderão, em alguns casos, serem solicitados na quantidade total. Porém, como se trata de registro de
preços, a demanda, caso ocorra, será provavelmente de no mínimo 1/3 (um terço) da quantidade
estabelecida no Termo de Referência.
2 - Aqueles já indicados no Termo de Referência como parcelados terão artes diferentes.
3 - Aplicação PANTONE:
• Capa – boxes e títulos;
• Lombada/contra-capa (aplicação chapada em toda sua extensão) – frente/verso;
• Miolo – títulos, rodapé e cabeçalho;
OBS.: Na capa, além da aplicação PANTONE, tem impressão CMYK e aplicação em verniz. PANTONE é
uma tinta especial feita a partir de uma tabela de cores definida por um código específico, exemplo:
“Pantone 3025C”. Ela difere da CMYK, que é uma junção de quatro cores que formam uma policromia.
4 - Para o item 04 será aceita a gramatura do papel couchê 170g.
2/3

5 - Para os itens 8, 9, 10 e 20 serão aceitas as gramaturas do papel couchê de 170g, 115g, 230g e 115g,
respectivamente.
6 - Sim, JAQUETA quer dizer SOBRECAPA. O verniz é localizado, sem laminação BOPP.
7 - Impressão em CMYK 4x0.
8 - Sim, para os itens 18 e 19.
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