RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 003
PROCESSO LICITAÇÃO 009/2017 – PROC. ADM 050/2017
PREGÃO ELETRÔNICO
Prezados(as) Licitantes,
Abaixo pedido de esclarecimentos, que veio através do e-mail licitação, datado
de 15/09/2017, que segue com a devida resposta feita pela SETOR SOLICITANTE
deste Conselho.
De: XXXXXXXX [xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx]
Enviada em: sexta-feira, 15 de setembro de 2017 14:25
Para: 'licitacao@cress-sp.org.br'
Cc: 'maciel@cress-sp.org.br'
Assunto: Pregão 009/2017
Prezados, boa tarde!
Solicito esclarecimentos sobre os seguintes itens:
Criação de campanhas temáticas - uma a cada 3 anos
Revista Anual - não encontrei no site um modelo da revista, quantas páginas possui?
É no estilo de um relatório de gestão? Ou é mais lúdica no estilo do Jornal?
Outras publicações - seriam os outros livros que o CRESS-SP lança ao longo do ano?
Qual a média de páginas e o tipo de publicação?
Desde já agradeço!

Resposta do Setor Solicitante (Comunicação)
Prezado/a Licitante, em resposta ao seu questionamento temos a informar
que sobre a criação de campanhas temáticas, uma a cada 3 anos, seria apenas
para criação de peças gráficas de campanha.
Quanto a revista anual, temos a informar que é científica, com artigos
produzidos por assistentes sociais, sobre temática a ser definida juntamente ao
conselho editorial, sempre em consonância com o momento político. Na ultima,
utilizamos as seguintes especificações: formato fechado: Largura 200 mm X Altura
240mm/ formato aberto: Largura 400mm X Altura 240mm/páginas: 120

páginas/Capa: papel: Offset, dobra orelhas de 100mm de cada lado/4x4
cores/150g/m²/ Miolo: papel: Offset / 4x4 cores / 90g/m²/ Acabamento:
Alceamento; costurado; lombada hotmelt; pacote.
Quanto as “Outras publicações” Geralmente tem, em média, de 80 a 100
páginas. Não se tem um número específico de livros ao longo do ano. O tipo de
publicação são brochuras ou algo do tipo, de acordo com a demanda e com reuniões
prévias com a empresa licitada.

Atenciosamente,
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
CRESS 9ª REGIÃO/SP

