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PAD: 061/2016/COREN-AM 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2017 
 

 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL Nº 

04/2017 
   
 
 Em atendimento ao item 3.6, “até dois (02) dias úteis antes da data 
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da licitação que 
deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e protocolizadas em dias úteis, das 
09h00min às 16h00min”, do Edital de Pregão Presencial Nº 04/2017, 
processados nos autos do PAD nº 061/2016, quanto ao pedido de 
esclarecimentos formulado pela empresa L. DA CRUZ BRITO COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES EIRELI - EPP e após manifestação da área requisitante, 
respondemos o seguinte: 

Questionamento 03  

Em face da divergência de medidas padrões em impressos gráficos, 
solicitamos o esclarecimento de dúvidas referentes aos seguintes itens do 
[ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Lote 1 – LISTA DE SERVIÇOS E 
MATERIAIS GRÁFICOS] conforme relacionados abaixo: 

1) Item 7 da tabela: Sobre Livro de Código de Ética e Legislação: 
Qual o formato padrão das medidas em relação a comprimento e 
altura? E qual o formato do Acabamento? 

 

2) Item 18 da tabela: Sobre Crachá Identificação: Qual o formato 
padrão das medidas em relação a comprimento e altura? Quais 
dados entrarão nessa identificação (nome, função, foto, etc.)? Qual o 
formato do Cordão (Cor única, liso, com presilha em metal)? 

 

3) Item 20 da tabela: Sobre Encadernação de Livro Razão: Qual o 
formato das medidas da Capa e Miolo? Qual o tipo de papel utilizado 
no Miolo? E Qual a gramatura? 

Resposta: 
 
Conforme a solicitação de esclarecimento do lote 1 lista de Serviços e Materiais 
Gráficos: 
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Item 7 (Livro de Código de Ética e Legislação) as medidas são 7,5 x 11 cm, 
sendo 7,5 cm para comprimento a capa fechada e 11 cm de altura, as demais 
informações estão na descrição no edital. 
 
Item 20 (Encadernação de Livro Razão) as medidas da capa são 220 x 305 
mm sendo comprimento e altura, medições do miolo tem o mesmo de um papel 
A4, sendo 210 x 297 mm largura e altura e 75 gsm. 
 
Item 18 (Crachá Identificação) as medidas são 5,4 x 8,5 cm sendo 
comprimento e altura, acompanha em anexo o modelo frente e costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
  

 
  

 Manaus, 23 de março de 2017. 
 

  
 

Marlice Cristina Rodrigues 
Pregoeira COREN-AM 


