PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2019
ESCLARECIMENTO

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
01/2019, 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 10/2019, apresentado pela
empresa identificada nos autos do Processo Administrativo nº 1421/2019
(fls.101/102).

2.2.

O edital dispõe no item 23.5 “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
017/06/2019, às 11h04, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, estando em
observância com as exigências contidas no edital.

3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Prezados Senhores,
Solicitamos os seguintes esclarecimentos referente ao item 3.4 do Edital-Pregão Eletrônico nº
10/2019.
1 - O Saco Plástico é tipo fronha ou pode ser Shirinky?
2 - Na folha branca onde tem a logomarca do CFMV , endereço da contratante, informações para
devolução dos correios, visualizamos também um local para destinatário. Perguntamos: a
contratada é quem vai emitir o destinatário através de dados variáveis fornecidos pelo contratante?
Se a resposta for negativa, esta folha vai em separado ou já vai dentro do saco plástico com a revista
em questão?
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3.1.

4 - DA RESPOSTA
RESPOSTA
1) O Saco Plástico é tipo fronha ou pode ser Shirinky?
Resposta - Shirinky
2) Na folha branca onde tem a logomarca do CFMV , endereço da contratante,
informações para devolução dos correios, visualizamos também um local para
destinatário. Perguntamos: a contratada é quem vai emitir o destinatário através de
dados variáveis fornecidos pelo contratante?
Resposta: NÃO
3) Se a resposta for negativa, esta folha vai em separado ou já vai dentro do saco
plástico com a revista em questão?
Resposta: A folha vai SHIRINKADA juntamente com a Revista - Folha branca simples,
75g, seguindo o formato da revista, impressão 1/0 (p&b)
5 - DA CONCLUSÃO
5.1.

Apresento, por força do art. 11, inciso II do Decreto 5.450/2005, os esclarecimentos
necessários ao pedido.
Brasília, 17 de junho de 2019.

MICHEL DE LIMA
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