PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2018
ESCLARECIMENTO N.º 01/2018

Objeto: Prestação de serviços gráficos - Impressão da revista CFMV
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO
1.1.

O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de
suas atribuições por força do art. 11º do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria
CFMV nº 02/01/2018, apresenta para os fins administrativos a resposta
acerca do pedido ESCLARECIMENTO ao edital.

2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO
2.1.

Trata-se do pedido de esclarecimento ao Edital nº 06/2018, apresentado pela
empresa RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA, por meio de seu
representante Sr. Jarbas Marquine Leal, fls. 232 do Processo Administrativo
nº 2539/2018.

2.2.

O edital dispõe no item 23.1 “Os pedidos de esclarecimentos referentes ao
processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico via internet, no endereço: pregao@cfmv.gov.br.”.

2.3.

O pedido de esclarecimento foi encaminhado para o e-mail institucional no dia
18/09/18, às 10h28, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, estando em
observância com as exigências contidas no edital.

3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
3.1.

O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:

.Confecção de plástico transparente 0/0, incolor, tamanho compatível com formato fechado
da revista 210mm x 280mm, entre 6.000 (seis mil) a 10.000 (dez mil) exemplares, além de
folha branca onde deverão ser impressos a logomarca e o endereço da Contratante e
informações para devolução de uso dos Correios.
Podemos considerar o plástico transparente como " shirink individual comum" ?
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Do objeto, item 3.5 especificações técnicas - (descrição)

4 - DA RESPOSTA APRESENTADA PELA ÁREA TÉCNICA
RESPOSTA
O modelo que melhor nos atende é o “Plástico Transparente Shrink Individual Comum” e
que o modelo solicitado está disponível para consulta na recepção do CFMV (SIA, Quadra
6, Lotes 130 a 140, Brasília, DF).
Solicitamos, ainda, que dê publicidade a essa informação da maneira que considerar mais
adequada.
Atenciosamente,
Viviane Marques
Departamento de Comunicação- Decom
Subeditora da Revista CFMV
Conselho Federal de Medicina Veterinária
(61) 2106-0449

5 - DA CONCLUSÃO
Diante da resposta apresentada pela área técnica, e por força do art. 11,
inciso II do Decreto 5.450/2005, torno pública a resposta ao pedido de
esclarecimento.

Brasília, 19 de setembro de 2018.

Michel de Lima
Pregoeiro/CFMV
Matr. CFMV nº 0449
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5.1.

