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Esclarecimento 14/02/2019 10:34:28
Esclarecimentos solicitados pela empresa MC&G DESIGN EDITORIAL, por e-mail, em 13/02/2019: Prezados, boa tarde! Com
referência a definição: - "Miolo em papel pólen bold, 90 g/m³, impressão cor 1x1 para 254 páginas (em média por livro) e
cor 4x4 para uma média de 28 páginas não sequenciais por livro." Tecnicamente falando não há como orçar em 1x1 cor
miolo sem que se saiba que há cadernos separados com 24 páginas, ao invés de 24 não sequenciais em 4x4 cores.Qual a
orientação desse setor de compras para chegarmos a um valor correto e compatível sem perdas para ambos os lados?
Desculpem o questionamento, mas sabe-se que o valor de um livro em 1x1 cor é bem menor e ao inserir 24 páginas em 4x4
cores sem sabermos onde essas páginas "entram" no miolo do livro. Desde já agradecemos a atenção! Atenciosamente,
Maria Clara
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Resposta 14/02/2019 10:34:28
Salientamos que a referida Licitação trata-se de um Registro de Preços para demandas futuras que podem ou não ocorrer.
As informações para orçamento e oferta de proposta para o objeto do Pregão são as que estão dispostos no Edital e seus
anexos. O descritivo do objeto, na tabela do item 4.1 do Termo de Referência, está claro que a quantidade total de páginas
é uma quantidade média, ou seja, alguns livros podem ter um pouco mais de páginas e outros terem um pouco menos. A
quantidade de páginas em cor 4x4 também é informada como uma quantidade média, que pode variar, e estarão dispostas
no livro de forma não sequencial, pois, no momento ainda não é possível determinarmos a quantidades exatas de páginas
em cada livros e nem a sequencia das paginas em cor 4x4, sendo está informações iguais para todos os participantes do
certame. Assim, o setor de compras não tem como modificar as necessidades do setor demandante e nem como opinar na
formação de preços dos interessados em fornecer os serviços. A universidade necessita da contratação do objeto nessas
condições que foram informadas do Edital e demais anexos e cabe aos fornecedores realizarem suas ofertas para esta
demanda conforme suas próprias metodologias.
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