PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS 05/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2015
ESCLARECIMENTO 01
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, entidade de
fiscalização e de registro da profissão contábil, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, com
sede na Rua Baronesa do Gravataí, 471, em Porto Alegre, RS, torna público a todos os
interessados o Esclarecimento N° 01 do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 05/2015.
Em 08 de abril de 2015, GRÁFICA EDITORA PALLOTTI solicitou os seguintes
esclarecimentos:

1 - Quanto ao Item 01 do objeto:
a) A plastificação da capa é brilho ou fosca?
b) O papel para a capa pode ser o papel cartão supremo 250g? É o papel que geralmente
produzimos livros.
Esclarecemos:
a) A plastificação é brilho.
b) Pode ser o papel 250g.
2 - Quanto ao Item 02 do objeto:
Papel com certificação FSC não fabrica gramatura de 240g, o máximo é 210g. E o miolo é 115g.
Pode ser?
Esclarecemos:
Aceitaramos a gramatura nos limites referidos, mantendo a exigência da certificação.
3 - Quanto ao Item 03 do objeto:
São 16 páginas somente de miolo ou no total contabilizando a capa?
Esclarecemos:
Miolo de 16 páginas mais as capas. (miolo em off set 75g e impressão 1 x 1; capa em papel
couchet 170g com impressão 4 x 1).
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4 - Quanto ao prazo de entrega:
Em relação ao prazo de entrega, consta 10 dias corridos após o envio do arquivo.
Precisaríamos saber qual o prazo de entrega após a liberação das provas para impressão pelo
CRC.
Esclarecemos:
Entenda-se que o prazo de entrega será de 10 dias corridos após a iberação das provas para
impressão pelo CRCRS.

Porto Alegre, 09 de abril de 2015.

Cauê Ardenghi Biedacha
Pregoeiro
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