
 
 

 
ESCLARECIMENTOS – PREGÃO SEBRAE/TO N.º 003/2017 

 

Diante das solicitações de esclarecimentos referentes ao Edital Pregão n.º 003/2017, a Comissão 

Permanente de Licitação do SEBRAE/TO passa a elucidar na forma que segue: 

ESCLARECIMENTO 01 - GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA – ME 

Questionamento:  

 

Vimos através de esta solicitar desta CPL esclarecimentos quantos alguns fatos em relação ao edital 

do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 -  Material:  serviço gráfico - Abertura: 08/03/2017 -

 14:30 horas. 

 

1 - O presente edital NÃO determina prazo de entrega e de acordo com a clausula 3,2 do termo de 

referência "Deverão ser cumpridos os prazos de entrega estipulados em cada demanda." 

     1.1 - Pergunta: O Sebrae possui várias unidades dentro do Estado do Tocantins e se de repente 

recebo um pedido pra entregar por exemplo em dois dias na cidade de Araguatins?.........é impossível 

fazer tal entrega. 

 

2 - O item 2 do Lote 2, na coluna CORES, na menciona a cor do miolo. 

 

3 - O item 5 do Lote 5, na coluna ACABAMENTO, na menciona "Acabamento hotmelt, dobrado, 

alceado, refilado, dois grampos." 

        3.1 - O acabamento é hotmelt ou dois grampos......não pode ser os dois. 

 

Respostas:  
 
1) Conforme previsto no edital PP 003/2017, os prazos de entrega serão estipulados em cada 

demanda, uma vez que a definição do prazo da entrega é uma ação discricionária, e será 
estabelecida em conformidade com as necessidades que deverão ser atendidas. 
 
Assim, tais prazos serão ajustados levando sempre em consideração o objeto a ser executado 
bem como o local de entrega do mesmo, sob a égide da razoabilidade e das práticas de 
mercado. 
 

2)  Miolo 1/0; 
 

3) O acabamento a ser considerado é o hotmelt. 
 
ESCLARECIMENTO 02 - PROVISÃO GRÁFICA E EDITORA 

Questionamento: Boa favor informar as dimensões da caixa, como: Largura, Altura e profundidade 

do item 06 do lote 06. 

Resposta: Largura 25cm; Cumprimento: 25cm; Altura: 5 cm.  
Frente às dúvidas suscitadas neste item, segue nova descrição do referido item: 



 
 

 

 
ESCLARECIMENTO 03 – GRÁFICA LIBERAL 

Questionamento: 

referente a errata na proposta de preço! o envelope de documentação ja foi enviado! 

 

E com a alteração na proposta de preço, não tem prazo suficiente para o envio de novos documentos 

corrigido, sendo assim, solicito a remarcação da data obedecendo o art. 21 do paragrafo 4º da lei 

8.666. e em obediência ao art 37 da constituição.  

 

o prazo de envio de envelope de Cuiaba- MT para Palmas-TO sao de 5 dias,  

 
Resposta: A Comissão Permanente de Licitação do Sebrae/TO, tendo em vista as alterações 
realizadas nos itens 2 do Lote 2, 5 do Lote 5 e 6 do Lote 6, entende como necessária a prorrogação 
de prazo para a abertura da licitação em tela, a qual será publicado em jornal de grande circulação 
e disponibilizado no site do Sebrae/TO no dia 07/03/2017.   

 

Palmas – TO, 06 de março de 2017. 

 

 

Original Assinado 

LUDMILA SANTANA BARBOSA 

Pregoeira 

ITEM PRODUTO UNID. FORMATO PAPEL CORES ACABAMENTO TIRAGEM 
MÍNIMA 

QUANT. 
TOTAL 

06 Caixa Azul 

 

Unid. Largura: 

25cm 

Cumprimen

to: 25cm 

Altura: 5 cm 

Papelão Panamá 

1.9mm  

Parte interna: 
revestido no papel 

couche 170gr fosco, 

sem impressão;  

Parte externa: 
Revestido no papel 

couche 170gr fosco, 

com uma impressão 

na cor azul Sebrae; 

Parte interna: 
sem impressão 

Parte externa:  
01 impressão na 

cor azul 

Logo do Sebrae: 
cor branca 

 

 

 

Laminação 

fosca na 

caixa/tampa 

200 400 


