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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU - CNPJ 17.420.047/0001-07 
COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 01 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018 – ESCLARECIMENTOS  
Objeto: ““AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS POR UM 
PERÍODO DE 12 MESES”, por intermédio da Pregoeira, transcreve e esclarece as dúvidas de licitantes, 
à saber: 
 

01. Pergunta: Item 14 - Será modelo único para esse item? Qual o pedido mínimo por modelo? O 
Consamu fornece a arte final?  
RESPOSTA:  Com relação ao LOTE 14, informamos que será um modelo único. Quanto a 
quantidade não existe pedido mínimo, será conforme necessidade do setor requisitante. No 
que diz respeito a arte e/ou layout a ser impresso, este será enviado juntamente com a 
requisição de fornecimento a ser adotada, em meio impresso ou em arquivo eletrônico em 
formato “pdf”. 
 

02. Pergunta: Item 18 Esse item não tem faca e corte especial é apenas uma folha no tamanho 
A3?  
Resposta: A impressão se dará em uma folha A3 de uma ambulância para se recortar e 
montar. 
 

03. Pergunta: Item 19 - A4 seria a medida aberta ou fechada da cartilha?  Quantas páginas tem 
essa cartilha incluindo a capa? A arte final é fornecida pelo Consamu? Será modelo único para 
esse item? Qual o pedido mínimo por modelo?  
Resposta: Com  relação ao LOTE 19, informamos que a cartilha será uma folha A4 impressa 
FRENTE E VERSO, com 04 páginas. Quanto a quantidade não existe pedido mínimo, será 
conforme necessidade do setor requisitante. No que diz respeito a arte e/ou layout a ser 
impresso, este será enviado juntamente com a requisição de fornecimento a ser adotada, 
em meio impresso ou em arquivo eletrônico em formato “pdf”. 
 
 

Cascavel/PR, 23 de novembro de 2018. 
 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 
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