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ERRATA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 

Em atenção aos questionamentos formulados, resolve-se: 

1) Do Termo de Referência 

No item 4.1.4: 

Onde se lê:  

4.1.4 Calendário 

Leia-se: 

4.1.4 Calendário 

 

2) Do  Check List  

No item 10: 

Onde se lê: 

CALENDÁRIO 

Base 

4/0 cor (frente em policromia e verso em branco) 
Papel Supremo Alta Alvura 350g 
Verniz localizado 
400mm de altura por 260mm de largura (medidas da base aberta) 

Miolo 

14 folhas impressas (28 páginas) 
Papel couchê fosco 150g 
Laminação fosca com verniz UV localizado 
4x4 cores 

Acabamento Encadernação em Wire-o (espiral duplo) branco 
Quantidade  1500  unidades 
Saída em CTP 

 

CALENDÁRIO 

Base 

4/0 cor (frente em policromia e verso em branco) 
Papel Supremo Alta Alvura 350g ou similares 
Verniz localizado 
400mm de altura por 260mm de largura (medidas da base aberta) 

Miolo 

14 folhas impressas (28 páginas) 
Papel couchê fosco 150g 
Laminação fosca com verniz UV localizado 
4x4 cores. Tamanho das lâminas do miolo: 135mm de altura por 
260 mm de largura 

Acabamento Encadernação em Wire-o (espiral duplo) branco 
Quantidade  1500  unidades 
Saída em CTP 
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“Capa e contracapa com papel paraná, laminação fosca e verniz UV localizado, 4/0 cor 
(frente em policromia e verso na cor branca), 245mm de altura e 175mm de largura 
(medida fechada)” 

Leia-se 

“Capa e contracapa com papel tríplex 300g, laminação fosca e verniz UV localizado, 4/0 
(frente em policromia e  verso na cor branca), 245 mm de altura e 175mm de largura 
(medida fechada). Acoplado: 245mm de altura e 175mm de largura, sem impressão em 
Triplex 300g, dobrado (acoplado), verniz = 2 lados (capa e contracapa)” 

 

No item 14: 

Onde se lê: 

“Miolo em papel offset 75g, 1/1 cor (frente e verso em tons de cinza), 157 páginas, 242mm 
de altura e 172mm de largura” 

Leia-se: 

 “Miolo em papel offset 75g, 1/1 cor (frente e verso em tons de cinza), 158 páginas, 
242mm de altura e 172mm de largura” 

 

No item 16 

Onde se lê : 

“Base em papel paraná, laminação branca 150g, 4/0 cor (frente em policromia e verso em 
branco), verniz UV localizado, 400mm de altura por 260mm de largura (medidas da base 
aberta).” 

Deve se ler: 

“Base em papel Supremo Alta Alvura 350g ou similar, verniz UV localizado, 400mm de 
altura por 260 mm de largura (medidas da base aberta), 4/0 cor (frente em policromia e 
verso em branco)” 

 

Manaus, 11 de novembro de 2014. 

 

Kleper Nunes 
Pregoeiro/Equipe de Apoio 
 


