ESCLARECIMENTO 01
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL,
entidade de fiscalização e de registro da profissão contábil, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295/46,
com sede na Rua Baronesa do Gravataí, 471, em Porto Alegre, RS, torna público a todos os
interessados, o Esclarecimento 01, do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 12/2012.
A empresa OVERSEE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. solicitou os seguintes
esclarecimentos:
1 ) A empresa prestadora dos serviços deverá possuir estrutura própria de servidores de
streaming no Brasil com redundância fora do país, em outro local físico. Deverá
apresentar documentos que comprovem essa estrutura ;
Qual a necessidade de servidores no Brasil e qual o Data Center no Brasil que tem 1 TB de
banda garantida e garantia de QOS?
Resposta: Quanto a questão do data center no Brasil, entendemos que é uma garantia de
termos uma latência menor na entrega do conteúdo.
Quanto ao segundo questionamento, atentar ao que é referido no edital "Disponibilizar banda
garantida de acesso aos canais mínima de 1TB para transmissão da programação com
qualidade mínima de 800 kbps para Streaming vídeo e 64 kbps para áudio" que diz respeito a
banda para tráfego de acesso aos canais, ou seja, 1TB de banda para trafegar, não tendo
relação com a largura de banda garantida, conforme mensionado no questionamento.
Não temos condições de informar quais empresas que prestam o serviço.
.
2 ) Qual a estimativa de preço prevista para este pregão?:
Resposta: R$9.150,00 mensais. (termo de referência).

Ainda quanto ao Edital Pregão Eletrônico 12/2012, cabe esclarecimento por este CRCRS
conforme segue:
Quanto ao item "Características Operacionais" do edital, cabe esclarecer o que segue.
Rádio Web:
O sistema deve prever em sua área administrativa a permissão de montagem de grade de
programação musical e informativa, incluindo um banco musical com no mínimo 100.000 títulos
cadastrados e disponíveis para uso.
Também deve possibilitar:
Iniciar e terminar transmissão ao vivo por horário definido na grade de programação.
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Inserir e alterar programação musical por dia da semana.
Inserir campanhas publicitárias por data e hora definidos na grade de programação (com
possibilidade de intervalo de tempo, intervalo de músicas ou por horário específico).

TV Web:
Área administrativa que permita a montagem da grade de programação de canais, ao vivo ou
gravados.
Na área administrativa exige-se a possibilidade de:
Criar canais ao vivo ou gravados ilimitadamente, via administrador.
Cadastrar e publicar vídeos via interface web.
Possuir web encoder, 100% web, para transmissões ao vivo.

Porto Alegre, 03 de agosto de 2012.
MARCIO TOMM CISCO
Pregoeiro
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