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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 12

Bom dia e Boa semana Sra Hellany,

Aproveitando a oportunidade diante do adiamento do pregão em questão para o dia 10 de Outubro/2017.

Gostaríamos de alguns esclarecimentos técnicos de alguns produtos do Certame, para que não abra 
margem de dúvidas sobre a especificação e melhor e correta oferta/ qualidade dos seguintes itens :

Item 3- o padrão comercial desta agenda tipo moleskine no tamanho aprox. de 9x14cm é de 80 páginas ( com ou sem 
pauta) ou no tamanho aprox de 8x13cm com 156 páginas ( com ou sem pauta) …se a especificação for exatamente 
para 128 páginas, o Edital estará limitando o produto a algum fabricante ou modelo específico, abrindo mão de uma 
livre concorrência no pregão. Portanto solicitamos que seja revisto esta especificação para este produto, alterando-a 
para uma melhor concorrência?

Item 5- Na descrição temos “Estojo com caneta e lapiseira, criação e gravação - ambos de aço em metal escovado com 
detalhes em preto e gravação em serigrafia 04 cores. Estojo em papel cartão preto.”

Solicitamos a revisão quanto as seguintes características:

a) Em objetos metálicos o padrão de mercado para gravação é a laser (baixo relevo) pois é 
mais duradouro… em 4 cores na serigrafia a gravação da logo não terá durabilidade, ou seja,
vai se desgastar com o tempo de utilização. Favor verificar a possibilidade de alteração de 
utilização em 4 cores na serigrafia na gravação da logo para apenas uma cor em laser (baixo 
relevo)?
b) Estojo em papel cartão, também não é uma composição para estojo usualmente comercial
limitando a concorrência neste pregão, portanto gostaríamos de saber se serve algum dos 
modelos de embalagem abaixo para atendê-los? 

O motivo maior desta solicitação é que não  temos embalagem em papel cartão preto 
produzida comercialmente, apenas sob encomenda, o que acaba inviabilizando no preço 
para para venda deste produto.   As embalagens abaixo, por serem produzidas em grande 
escala possuem preços mais competitivos.

Itens 6 e 7 Régua em Inox – Conhecemos apenas a gravação a laser que é em baixo relevo, porém desconhecemos a 
gravação a laser em 4 cores.

Pelo tempo que atuamos no mercado a gravação a laser não tem como inserir 4 cores, o que é possível é deixar as 4 
cores de uma logo em 4 tonalidades diferentes durante a gravação a laser, que irão variar em 4 tons diferentes de cinza 
e/ou chumbo ( vide exemplo abaixo). Verificar se esta situação detalhada os atende? Se negativo qual a opção técnica 
para esta gravação que desconhecemos?
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Item 10- Da especificação do Edital temos : caneca em polipropileno, capacidade de 400ML, resistente a alta 
temperatura 140ºC, criação e impressão em até 06 cores em 1 verso e slogan preto e branco no outro verso, com altura
de 10CM e diâmetro de base de 8CM. FORNECIMENTO DE PROVA.

Porém para 6 cores de personalização, visando obter um trabalho de qualidade, a recomendação é fazer a gravação 
em hot stamping e não no silk, porém neste processo (hot stamping) a logo deve ser gravada num rolo de fita e depois 
ser transferido para caneca a quente… Este processo só é viável para pedidos acima de 2 mil unidades! Acontece que 
este processo inviabiliza gravar todo rolo de fita para fazer UMA amostra, o processo de aprovação do produto deve ser 
feito através de layout eletrônico, não com amostra física.
Por isto sugerimos o envio da amostra física da caneca para a aprovação sem gravação, junto ao layout eletrônico da 
logo para  aprovação antes da produção final.

Favor verificar a possibilidade desta alteração, para que se possa oferecer um produto de qualidade como é 
recomendado e utilizado comercialmente?

Item 27 -PEN DRIVE EM BAMBU - Personalização: A Laser :
a) Na especificação não consta a capacidade do Pen drive Qtos Giga se é USB 2.0 e etc. Favor introduzir 
a completa especificação técnica?

b) Favor verificar se um dos dois estojos abaixo atente o item, pois são os mais 
utilizados comercialmente? (Plástico ou metálico)
Nota :Embalagem: Caixa Kraft, restringe para melhor opção comercial, sendo 
que é uma embalagem não usual.

Item 28- desconhecemos pendrive com corpo em acrílico e alça metálica giratória… o correto não seria pendrive com 
corpo plástico e alça metálica giratória?

Item 30- veja se esta sacola com estas dimensões atende eles?   Sem reforço no fundo, porém suporta até 3kg. (No 
Edital consta reforço no fundo, mas não especifica o Carga e sabendo que a sacola abaixo suporta até 3Kg favor 
analisar a possibilidade desta opção?

 Versus o dimensional do Edital que é de 25 larg x 28 alt x 10 cm. Portanto poderíamos participar deste ítem com esta 
opção?

Aguardamos suas análises para esclarecimentos e solicitações acima realizadas.

Atenciosamente,
JOSÉ EDUARDO

RESPOSTA

Diante do questionamento, quanto ao Pregão Eletrônico nº 28/2017, consultamos o setor

solicitante que nos enviou a resposta. Nesse caso, segue os esclarecimentos:
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• RESPOSTA REFERENTE AO ITEM 3 MOLESKINE - PODE SER MÍNIMO DE 80 PÁGINAS E O

MÁXIMO DE 150.

• RESPOSTA 2 REFERENTE AO ITEM 5 -  DEVE SER CONFORME A DESCRIÇÃO DA EMENTA

CONTUDO A IMPRESSÃO A LASER PODE SER UMA SÓ COR.

• RESPOSTA . REFERENTE AO ITEM 6 E 7 - GRAVAÇÃO A LASER UMA SÓ COR.

• RESPOSTA REFERENTE AO ITEM 27 - 32 GIGAS EMBALAGEM KRAFT USB 2.0

• REPOSTA REFERENTE AO ITEM 10 - A PROVA PODE SER VIRTUAL

• RESPOSTA REFERENTE AO ITEM 28 Corpo emburrado e alça giratória

• RESPOSTA REFERENTE AO ITEM 30 QUE SUPORTE ATÉ 3KG

Teresina(PI), 03 de outubro de 2017. 

Hellany Alves Ferreira
Presidente da CPL/UFPI em exercício

Siape: 2180963
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