Brasília, 3 de dezembro de 2014.
Referência: Concorrência Pública nº 02/2014 – Serviços de Publicidade.
Em atenção à consulta formulada ao Conselho Federal de Nutricionistas, fazemos os
seguintes esclarecimentos:
Solicitamos esclarecimentos referentes ao Envelopes que são citados em diferentes
parágrafos , conforme copiamos abaixo:
Pergunta número 1 :
b.1) O Envelope nº 02 deverá ser providenciado pela proponente e deverá possuir
exatamente as medidas e características físicas do Envelope nº 1, a ser fornecido pelo
CFN, devendo ainda ser inviolável quanto às informações e aos documentos nele
constantes, até a data de sua abertura.
A agência deverá produzir um envelope marrom do mesmo tamanho e gramatura de papel
entregue pelo CFN para o a VIA NÃO IDENTIFICADA ?
Porque o CFN não entrega o envelope às agências .já que a VIA IDENTIFICADA deve ser
identica VIA NÃO IDENTIFICADA?
Resposta: O envelope da via não identificada (envelope 2), com as medidas e
características físicas do envelope 1, pode ser encontrado em qualquer papelaria.
Pergunta número 2 :
O texto refere-se a "OS ENVELOPES ", no entanto, so recebemos 1 envelope. Quantos
envelopes entregarão?
a.1.1.2.) os Envelopes padronizados deverão ser retirados pela licitante de segunda a
sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, desde a data de publicação do edital até o
dia imediatamente anterior ao da abertura da licitação no SRTVS Q. 701, Edifício Assis
Chateaubriand, bloco 2, sala 406, Brasília-DF.
Resposta: O CFN fornecerá 01 (um) envelope, se por acaso o (a) licitante não encontrar o
envelope no mercado, O CFN verificará a possibilidade de disponibilizar mais uma unidade.
Pergunta: número 3:
O que se entende por opaco ? Deve ser marrom como o Não identificado ? Pode ser branco
? Cinza ? Pode ser uma caixa ou tem que ser ENVELOPE ?
8.1. Os interessados deverão habilitar-se ao processo licitatório, perante a Comissão de
Licitação, na data, horário e local indicados no preâmbulo, apresentando 4 (quatro)
envelopes opacos e devidamente lacrados.
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Resposta: opaco é o que não reflete ou não permite a passagem da luz ou da claridade.

Coloco-me a disposição para esclarecimentos.
Rita Franca da Silva
Membro da CL
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