MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento 1
Referência: Pregão Eletrônico nº 20/2019 (48500.003940/2019-64)
Data: 29/10/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanentes e de consumo.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019
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 20/2019,
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
Nossa empresa tem a intenção de participar do item 13:
Pasta para eventos, personalizada em papel triplex, gramatura 300g/m2, formato fechado
220mm x 310mm, acabamento plastificado, impressão 3 x 1, características adicionais: 1 dobra,
bolso interno, plastificado, brilho nacional. Arte será enviada para a empresa no momento do
pedido. Imagem do Item disponível em anexo do Termo de Referência.
Por se tratar de um registro de preços, gostaríamos de saber se as pastas serão pedidas de uma
só vez ou por demanda? Caso seja por demanda, seria possível estabelecer uma quantidade
mínima por pedido?

Resposta 1
As pastas serão pedidas por demanda e o pedido mínimo será de 500 pastas.
Pergunta 2
No edital consta em seu termo de referência GRUPO 1 (dos itens 1 e 2/página 69), a seguinte
descrição ''Deverá ser realizada a montagem. Critérios de sustentabilidade ambiental descritos
no Termo de Referência, que contém imagem em anexo"
Porém, não foi possível localizar nenhum anexo, nem mesmo imagens no Termo de
Referência e no edital, sendo assim gostaria que pudessem esclarecer indicando aonde estão as
imagens ou anexo.
Resposta 2
Estamos replicando a imagem para o item 1, que se aplica também para o Item 2 – mesa de 4
lugares.
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Encaminho também a imagem referente ao item 13 - pasta para eventos.
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