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ERRATA - TERMO DE REFERÊNCIA - TR/PJ N° 011/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 

PARA O CONASEMS 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS torna público, para o 
conhecimento dos interessados, a presente ERRATA do TR/PJ nº 011/2019 referente ao Processo 
Seletivo para contratação de empresa especializada em impressão gráfica de publicações em 
geral, permanecendo válidas as demais informações contidas no TR/PJ nº 011/2019 e seus 
Anexos. 

1 SUBITEM 1.1 

1.1 Substituição de conteúdo: Onde se lê: “Contratação de empresa especializada em impressão 
gráfica de materiais institucionais personalizados e de publicações em geral, com o fornecimento dos 
produtos segundo estimativa anual do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 
CONASEMS.”, leia-se “Contratação de empresa especializada em impressão gráfica de publicações em 
geral, com o fornecimento dos produtos segundo estimativa anual do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS.”. 

2 SUBITEM 3.1, i) 

2.1 Substituição de conteúdo: Onde se lê: “Catálogo Aedes na Mira: um volume/modelo de até 200 
(duzentas) páginas em formato 210mm X 279mm (duzentos e dez milímetros por duzentos e setenta e 
nove milímetros); Papel offset 90g (noventa gramas) para miolo; Capa papel cartão 320g (trezentos e vinte 
gramas), BOPP frente, lombada quadrada; Quantidade anual estimada: 6.000 (seis mil) unidades”, leia-
se “Catálogo Aedes na Mira: um volume/modelo de até 200 (duzentas) páginas em formato 210mm X 
279mm (duzentos e dez milímetros por duzentos e setenta e nove milímetros); Papel offset 90g (noventa 
gramas) para miolo; miolo em 4x4 (quatro por quatro) cores; Capa papel cartão 320g (trezentos e vinte 
gramas), BOPP frente, lombada quadrada, capa em 4x4 (quatro por quatro) cores; Quantidade anual 
estimada: 6.000 (seis mil) unidades.”. 

3 SUBITEM 3.1, ii) 

3.1 Substituição de conteúdo: Onde se lê: “Folder - Aedes na Mira: Formato A4 com diagramação 
simples em 3 (três) cores; Papel Couche fosco 90g (noventa gramas); Quantidade anual estimada: 5.000 
(cinco mil) unidades”, leia-se “Folder - Aedes na Mira: Formato A4 com diagramação simples em 4x4 
(quatro por quatro) cores com duas dobras; Papel Couche fosco 90g (noventa gramas); Quantidade anual 
estimada: 5.000 (cinco mil) unidades.”. 

4 SUBITEM 3.1, iii) 

4.1 Substituição de conteúdo: Onde se lê: “Livreto 1 – Coleção Atenção Básica: 6 (seis) volumes com 
aproximadamente 50 (cinquenta) páginas, no formato 16cm x 21cm (dezesseis centímetros por vinte e 
um centímetros), colorido; Capa simples no Couche fosco 170g (cento e setenta gramas); Miolo no Couche 
fosco 90g (noventa gramas); Acabamento com lombada canoa; Com porta livretos para coleção completa. 
Quantidade estimada: 6.000 (seis mil) unidades de cada volume”, leia-se “Livreto 1 – Coleção Atenção 
Básica: 6 (seis) volumes com aproximadamente 50 (cinquenta) páginas, no formato 16cm x 21cm 
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(dezesseis centímetros por vinte e um centímetros), colorido; Capa simples no Couche fosco 170g (cento 
e setenta gramas); Miolo no Couche fosco 90g (noventa gramas); Acabamento com lombada canoa; Com 
porta livretos, formato Box em papel cartão 4x4 (quatro por quatro) cores, para guarda da coleção 
completa. Quantidade estimada: 6.000 (seis mil) unidades de cada volume.”. 

5 SUBITEM 3.1, vi) 

5.1 Substituição de conteúdo: Onde se lê: “Livro Manual do Gestor: aproximadamente 350 (trezentas 
e cinquenta) páginas; Formato fechado 195mm X 260mm (cento e noventa e cinco milímetros por 
duzentos e sessenta milímetros); Formato aberto 290mm X 260mm (duzentos e noventa milímetros por 
duzentos e sessenta milímetros); Miolo 4/4 (quatro por quatro) cores; Papel offset 90g (noventa gramas); 
Encadernação com lombada quadrada (costura); Capa papel cartão 300g 4/1 (trezentos gramas, quatro 
por um), BOPP frente; Sobrecapa (cartaz) com arte frente e verso, com dobras, 4x4 (quatro por quatro) 
cores compondo volume único. Quantidade estimada: 7 (sete mil) unidades”, leia-se “Livro Manual do 
Gestor: aproximadamente 350 (trezentas e cinquenta) páginas; Formato fechado 195mm X 260mm 
(cento e noventa e cinco milímetros por duzentos e sessenta milímetros); Formato aberto 290mm X 
260mm (duzentos e noventa milímetros por duzentos e sessenta milímetros); Miolo 4x4 (quatro por 
quatro) cores; Papel offset 90g (noventa gramas); Encadernação com lombada quadrada (costura); Capa 
papel cartão 300g 4x1 (trezentos gramas, quatro por um), BOPP frente; Sobrecapa (cartaz) com arte frente 
e verso em formato A2, com quatro dobras, em 4x4 (quatro por quatro) cores compondo volume único. 
Quantidade estimada: 7.000 (sete mil) unidades.”. 

6 SUBITEM 3.1, viii) 

6.1 Substituição de conteúdo: Onde se lê: “Revista Científica: aproximadamente 100 (cem) páginas 
em formato aberto 42cm x 27,9cm (quarenta e dois centímetros por vinte e sete centímetros e nove 
milímetros) e formato fechado 21,0cm x 27,9cm (vinte e um centímetros por vinte e sete centímetros e 
nove milímetros): Capa em papel Couche Fosco certificado FSC LD 150g/m² (cento e cinquenta gramas 
por metro quadrado) em 4x4 (quatro por quatro) cores; Acabamentos: prova digital, gravação de chapas 
CTP, dobrado; 52 (cinquenta e duas) páginas em papel Couche FIT Fosco FSC LD 90g/m² (noventa gramas 
por metro quadrado) em 4x4 (quatro por quatro) cores; Acabamentos: prova digital, gravação de chapas 
CTP, dobrado; Finalizações: alceado, costurado, refilado, empacotado; Quantidade anual estimada: 6.200 
(seis mil e duzentas) unidades, leia-se “Revista Científica: aproximadamente 100 (cem) páginas em 
formato aberto 42cm x 27,9cm (quarenta e dois centímetros por vinte e sete centímetros e nove 
milímetros) e formato fechado 21,0cm x 27,9cm (vinte e um centímetros por vinte e sete centímetros e 
nove milímetros); Capa em papel Couche Fosco certificado FSC LD 150g/m² (cento e cinquenta gramas 
por metro quadrado) em 4x4 (quatro por quatro) cores; Acabamentos: prova digital, gravação de chapas 
CTP, dobrado; em papel Couche FIT Fosco FSC LD 90g/m² (noventa gramas por metro quadrado) em 4x4 
(quatro por quatro) cores; Finalizações: Brochura com cola quente PUR, refilado, empacotado; 
Quantidade anual estimada: 6.200 (seis mil e duzentas) unidades.”. 

Brasília/DF, 15 de maio de 2019. 
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