
     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS 06-17

PROCESSO ADMINISTRATIVO 22-17

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,  entidade de
fiscalização e de registro da profissão contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, torna
público a todos os interessados os ESCLARECIMENTOS 01, 02 e 03 ao Edital de Licitação
– Pregão Eletrônico nº 06-17.

ESCLARECIMENTO 01

No dia 11 do corrente mês,  a interessada ASSCONPP ASSESSORIA E CONSULTORIA
manifestou nos seguintes termos:

Solicito informações a respeito do valor de referência de do pregão 06/2017.

A respeito, esclarecemos.

O  item  06  do  Anexo  I  ao  Edital  (Termo  de  Referência)  manifesta  expressa  e
fundamentadamente pela não divulgação dos valores referenciais.

ESCLARECIMENTO 02

No  dia  11  do  corrente  mês,  a  interessada  2L PRODUTORA manifestou  nos  seguintes
termos:

No edital de licitação, o objeto intitula-se "Confecção de DVD Institucional para o CRCRS",
Porém não fica claro o conteúdo deste DVD.

Fica a dúvida de o objeto deste edital é para produção de um vídeo institucional e mais
duplicação ou se a CRCRS irá disponibilizar um institucional já produzido para ser gravado
em DVD.

A respeito, esclarecemos.

Da  leitura  do  rol  de  definições  constante  ao  item  01  do  Anexo  I  ao  Edital  (Termo  de
Referência)  não  se  observa  qualquer  menção  a  produção  de  conteúdo.  Portanto,  este
serviço não é objeto da presente licitação, ficando exclusivamente a cargo do CRCRS.
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ESCLARECIMENTO 03

No dia 11 do corrente mês,  a interessada GP SUL/PERATTO manifestou nos seguintes
termos:

Necessito de mais detalhes da autoração:

Vai ser um menu só?
Vai ser só um idioma no áudio?
Tem legendas?

A respeito, esclarecemos.

Conforme  alínea  ‘c’  do  item  do  Anexo  I  ao  Edital  (Termo  de  Referência)  a  autoração
abrangerá um menu com até 12 (doze) itens.

Para conteúdo de áudio, será apenas em idioma nativo, sem legendas.

Porto Alegre, 12 de abril de 2017.

Cauê Ardenghi Biedacha
Pregoeiro
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