
 
 

 
 

ESCLARECIMENTOS 2  

PREGÃO ELETRÔNICOS 005/2019 – Impressão da Revista Pensar Contábil  
 

Questionamento.  

 

Solicitamos esclarecimento sobre os itens do Pregão 05/2019: 

1 - O Caderno especial será grampeado individualmente e depois encaixado no meio da Revista? 

2 - O Caderno especial terá uma Capa própria ou apenas páginas de miolo? 

Gostaríamos de marcar uma visita na sede do CRC para entender melhor o projeto. 
  

RESPOSTA: 

 

Transcrevo a seguir o item que esclarece tais questionamentos:  
 

 " 3.2.1.   Quanto a periodicidade e quantidade de páginas: 

A contratação no exercício de 2019 deverá ter a impressão de 4 (quatro) edições da revista Pensar Contábil 

(Edições 73 a 76). 

• Edição 73 – setembro/dezembro de 2018 (estimativa de 64 páginas + 4 páginas capa); 

• Edição 74 – janeiro/abril de 2019 – (64 páginas + 4 páginas capa); 

• Edição 75 – maio/agosto de 2019 – (64 páginas + 4 páginas capa); 

• Edição 76 - setembro/dezembro de 2019 (estimativa de 68 páginas + 4 páginas capa). 

 

A estimativa de acréscimo de 4 páginas na última edição do ano, deve-se à obrigatoriedade da publicação 

dos índices (títulos, autores e assuntos). 

 

Obs.: As edições 74 e 76 serão acompanhadas de caderno especial contendo os artigos vencedores do 

Prêmio Contador Américo Matheus Florentino, devendo ser encartado no meio da revista através de 2 

grampos canoa. A quantidade de página do caderno especial depende do resultado do Prêmio Contador 

Américo Matheus Florentino e obedecerá a tabela abaixo: 

Quantidade de artigo Impressão de páginas 

1 artigo 12 páginas 

2 artigos 20 páginas 

3 artigos 32 páginas 

4 artigos 40 páginas 

5 artigos 52 páginas 
 

• Tipo de Publicação: Revista e Caderno Especial 
 

• Formato: 41 x 27,5 cm (aberto) – 20,5cm x 27,5cm (fechado); 

• Papel: couchê brilho 115gr para capa e 90gr para o miolo; 

• Cores: 4/2 cores na 1ª e última capa e 2/2 nas internas. O verso da capa e o miolo utilizam as cores de 

escala CMYK e cor especial (VERDE PANTONE); 

• Fotolito: custo de fotolito deverá estar incluso; 

• Tiragem: 2.000 (dois mil) por edição, totalizando 8.000 (oito mil) exemplares; 

• Acabamento: 2 grampos canoa; 

• Prova: prova digital das capas e heliográfica para conferir paginação e cores; 

• Arte final: O CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (PDF em alta resolução) em mídia 

digital para ser retirado pela gráfica na sede do CRCRJ ou poderá ser enviado através de FTP da gráfica; " 

Att. 

 


