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Assunto: Análise de amostras exigidas no edital CNMP n' 08/2017

NOTA TECNICÂ N" 6/2{#17 - ASCONI

[. CONSIDERAÇOES ]N]CIA]S

Em atendimento ao item 5.1 1 do edital referente ao pregão n' 08/2017, que diz

respeito à apresentação de amostras por parte da licitante classificada em primeiro lugar, esta

Assessoria de Comunicação foi instada a proceder a avaliação dos materiais enviados pela

empresa, conforme critérios previamente estabelecidos na Tabela 5 do instrumento

convocatório (págs 59 e 60 do edital).

Com relação aos materiais apresentados, passamos a opinar.

2. ANALISE TXCN:lCA

A seguir, destacamos as especificações dos produtos so]icitados à ]icitante

'Tabela 4 Produtos a serem entregues na amostra e suas especificações

Produto Especificações

Apresentação de material impresso com
capa colorida com laminação (gran:natura
mínima de 230 g/m2), miolo PB ou
colorido(grainatuta mínima 115g/in2),
acabamento grampo ou colado, até 50
paginas.

Apresentação de material impresso com
capa colorida com laminação (Igramatura
mínima de 230 g/m2), miolo PB ou
colorido(gramatura mínima 115g/m2),
acabamento lombada, até 500 páginas.

Apresentação de material impresso caiu
gráficos/tabelas em cores em qualquer
papel ou fonnato.

Apresentação de material :impresso ou

Cartilha ou livrito

Livro

Gráficos/tabelas
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Material :diagramado/ilustrado
própria gráfica

[.

pela digital em qualquer papel ou formato que
tenha sido diagramado/ilustrado pela
própria gráfica.

Apresentação de imaterial impresso
colorido em papel adesivo ei-r} qualquer
fonnato, com faca de corte

Adesivo

Banner em lona
Banner em lona vinílica impresso em 4x0
cores em qualquer formato, acabamento
bastão e corda

Folder
Folder colorido e impresso em papel
couché, gramatura mínima ]50g/m2 em
qualquer formato, com pelo menos l
dobra.

Pasta Com elástico, colorida, laminação e faca
especial de corte

Caderno/agenda com capa dura 4x0 cores
e laminação e miolo em papel oíBet ou
couché . Acabamento wire-â.

Caderno/agenda

Cartão de visita
Colorido, gramatura mínima de 250g/m2,
cona aplicação de vemiz localizado

Para avaliação das amostras foram utilizados como critérios objetivos os descritos no

item 9. ] 1 do instrumento convocatória:

9.11 DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS IRRA APROVAÇÃO DE
AN{OSTRAS

Para aprovação das amostras apresentadas, será utilizada ui-rla escala
de pontuação de l a 5, sendo l ponto - ruim e 5 pontos imo. A
amostra será considerada:

- Aprovada sem ressalvas: se obtiver notas 4 ou 5 em todos os
quesitos.

- Aprovada cota ressalvas: se obtiver notas 3 ou 2 em pelo menos um
dos cluesitos.

- Reprovada: se tiver nota l em quaisquer dos quesitos.

Em seguida, procedemos à avaliação dos produtos apresentados pela empresa
Movinleilto Gráõca e Editora LIDA:
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PTQdUtQ $Q Í€1tãdO Produto apl'esentado

Livrito Estratégia
Nacional de Ciência.
Tecnologia e Inovação
(MCTIC, 2016)

Critél'ios

Qualidade da impressão

Resolução
Acabamento

Cores

Qualidade da impressão

Resolução
Acabamento

Cores

Qualidade da impressão

Resolução
Acabame1lto

Cores

Qualidade do projeto gráfico

Resolução

linagens/ilustrações utilizadas
Paleta de cores

Qualidade da impressão

Resolução
Acabamento

Cores

Qualidade da impressão

Resolução
Acabamento

Cores

Qualidade da impressão

Resolução
Acabmne1lto

Cores

Qualidade da impressão

Resolução
Acabamento

Notas

Cartilha ou livrito

Revista do Ministério
Público do Distrito
Federal e Territórios
(MPDFT, 2016)

Livro
5

5

5

5

5

Enfarte especial sobre
a Bacia do Rio Doce
(ANA, 2016)Gráãcos/tabelas

Guia de Inspeção em
Bancos de Células e
Tecidos (Anvisa, 2017)Material

diagramado/ilustrado
pela própria gráHlca

Adesivo 59 altos

Nacional FM (EBC,
2017)

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Adesivo

Ballner ein lona
Expotchê (201 7)Bailner em loíla

Folder com 2 dobras
Seped (MCTIC, 2017)

Pasta Flexível (MPF,
2017)

Folder

Pasta
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Cademo/agenda

Cartão de visita

Estiveram presentes na reunião de análise das amostras a Assessora-chefe de

Comunicação Social, Tatiana Jebrine; a Assessora-chefe de comunicação social substituta,

Bruna Viana; a Chefe de Divulgação Institucional, Luana Loschi; o pregoeiro do CNMP,

Marcial da Salva; e dois representantes da empresa RV Promocional Impressos e Embalagens

Eireli, sendo uni deles o proprietário, sr. Rodrigo da Silvo Vieira. Infonna-se que este último

não apresentou qualquer objeção às amostras apresentadas.

3. CONCLUSÃO

Por atendimento satisfatório às especificações solicitadas e aos critérios

definidos em edital, considera-se a amostra aprovada sem ressalvas.

Brasí[ia-DF, 14 de junho de 20]7

l$u«-#Á"'
TATiANA .EBRnqE

Assessora-chefe de Comunicação Social

.ecebido CPL em / e' /oÓ f / }:
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