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ESCLARECIMENTO I 
 
 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA FIEP Nº 1070/2017 
 
 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO I referente ao 
edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
 
PERGUNTA 01:  
Item 01 - como seria a capa, número de cores papel diferente do miolo? 
- Como seria o miolo, as páginas diferentes entre si ou páginas iguais, número de cores? 
 
RESPOSTA 01: 
Sobre a agenda, anexo o documento “Modelo de agenda” em versão digital (a qual é a mesma que a 
impressa), onde a primeira página e a última página são as capas. O papel das capas e do miolo é o 
mesmo – papel - off-set LD 120Q – conforme edital. E as páginas são todas diferentes, pois trata-se da 
divulgação mensal das ações culturais. 
 
PERGUNTA 02:  
Os Vouchers - terão serrilhas? - Nenhum deles terão impressão no verso? 
 
RESPOSTA 02: 
Não terão serrilhas. Todos preveem, de acordo com o edital, impressão frente e verso se necessário. 
 
PERGUNTA 03:  
Conforme item 4 a do anexo II do edital referente ao pregão presencial n°1070/2017 é solicitado uma 
declaração dos equipamentos que a empresa possui, favor retificar o edital retirando o seguinte 
equipamento que não é utilizado para impressão de nenhum dos itens solicitados, sendo um 
equipamento que não é para gráficas e sim empresas de comunicação visual :  
  
*Impressora UV para Lonas e adesivos com boca de 3,20 m ou superior, com resolução de impressão 
acima de 1.200 dpis, e com capacidade de impressão para até 30 m de lona ou adesivo por hora.  
 
 
RESPOSTA 03: 
Neste caso, favo considerar o seguinte: 
 
Onde se lê: 
 
a) Declaração de que possui os seguintes equipamentos próprios: -Dobradeira (mencionar marca e 
modelo); -Alceadeira automática (mencionar marca e modelo); -Guilhotina (mencionar marca e 
modelo); -Máquina de Corte e Vinco (mencionar marca e modelo); -Impressoras UV para lonas e 
adesivos com boca de 3,20 m ou superior, com resolução de impressão acima de 1.200 dpis, e com 
capacidade de impressão para até 30 m de lona ou adesivo por hora. 
 
Leia-se: 
 
a) Declaração de que possui os seguintes equipamentos próprios: -Dobradeira (mencionar marca e 
modelo); -Alceadeira automática (mencionar marca e modelo); -Guilhotina (mencionar marca e 
modelo); -Máquina de Corte e Vinco (mencionar marca e modelo) 
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PERGUNTA 04:  
Solicito a alteração do prazo de entrega descrito em edital para no mínimo 12 dias úteis, sendo várias 
unidades em cidades diferentes, precisando as mercadorias serem enviadas por transportadora além 
dos dias para produção é impossível atender as solicitações em 5 dias úteis para entrega. 
 
RESPOSTA 04: 
O prazo previsto em edital, foi estabelecido de acordo com orçamentos solicitados. Deverá ser 
cumprido o prazo de entrega do edital.  
 
 

Curitiba, 18 de janeiro de 2018. 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


