
                                                           
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA 025/2022 

RESPOSTAS ESCLARECIMENTOS 01 

 

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública Eletrônica 025/2022, que tem 

como objeto a aquisição de materiais promocionais para produção e divulgação do 

Projeto Conexão Mata Atlântica-Componente 1 - MCTI, conforme especificações 

constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital, torna 

pública as respostas aos questionamentos recebidos das empresas Artes Gráficas e 

Editora Pontual e Avohai Eventos, nos termos a seguir: 

 

ESCLARECIMENTO 1:  

---------- Forwarded message --------- 

De: Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. <graficapontual@gmail.com> 

Date: sex., 20 de mai. de 2022 às 15:41 

Subject: SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 25/2022 - pedido de esclarecimento 

To: <compras.mataatlantica@finatec.org.br>, Licitacao Finatec 

<licitacao@finatec.org.br>, <selecao@finatec.org.br> 

Boa tarde, 

venho por meio deste solicitar esclarecimentos sobre a SELEÇÃO PÚBLICA 

ELETRÔNICA Nº 25/2022 - pedido de esclarecimento: 

- com relação ao item 12 ( Calendário de mesa 2023), precisamos de especificações 

mais completas: 

. é um calendário de mesa? 

. qual o tamanho da base, tipo de papel, vai ter impressão? 

. quantas folhas de miolo, impressão frente e verso, quantas cores? 

- Quanto ao item 7 (cadernos), como não tem relação com os outros itens do 

grupo, é de outro segmento, o mesmo não poderia ser retirado do grupo, para que 

as empresas gráficas possam participar? 

Agradeço antecipadamente, 

Alexandre Soares. 

 

RESPOSTA: 
Especificação complementar: 
Calendário de mesa 2023 
Medidas: 18,5 x 21,5 
Largura da base: 7cm 
Espirais duplos 
Impressão frente e verso 
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Vertical, Papel couche 250g/m2 de gramatura,folhas presas com wire-o com as 
logomarca do projeto que serão fornecidas. 
Folhas: 8 folhas, sendo 2 referentes a informações do projeto Conexão Mata 

Atlântica e o papel couche. 

 
  
ESCLARECIMENTO 2: 

Avohai Eventos <avohaieventos@yahoo.com.br> 
 

  
 

 20 de mai. de 2022 08:47  
 

bom dia, 

Referente ao pregão eletrônico 25/2022 - lote 2: 

1000 unidades de calendários: 

quantas folhas? 

será todo em policromia? 

tem arte final pronta? 

 

no aguardo, 

obrigada 

 

Conceição Sá 

 

RESPOSTA:  

Especificação complementar: 
Calendário de mesa 2023 
Medidas: 18,5 x 21,5 
Largura da base: 7cm 
Espirais duplos 
Impressão frente e verso 
Vertical, Papel couche 250g/m2 de gramatura,folhas presas com wire-o com as 
logomarca do projeto que serão fornecidas. 
Folhas: 8 folhas, sendo 2 referentes a informações do projeto Conexão Mata 

Atlântica e o papel couche. 

 

Brasília, 25 de maio de 2022. 

 

Comissão de Seleção 


