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CONCORRÊNCIA Nº 09/2015 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
Pergunta 1: 
Qual o valor da verba estimado para a licitação? 

 
Resposta: R$ 18.663.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e três mil reais). 

 

 
Pergunta 2: 
Foi feita alguma estimativa de mercado e definido um preço máximo para esta licitação? 
 

Resposta: Sim, foi obtida estimativa de valor junto ao mercado. O valor máximo consta 
na resposta anterior. 

 
 
Pergunta 3: 
Em relação ao tópico 11.3.1: Para comprovação da graduação dos profissionais será aceita 
também a apresentação da cópia autenticada da carteira profissional (CREA) como alternativa 
ao diploma de graduação? 

 
Resposta: SIM.  

 
 
Pergunta 4: 
Em relação ao tópico 11.2.2.1: Todos os cases deverão ser apresentados em 5 páginas ou 
deverá ser considerado que cada case deverá ter no máximo 5 páginas? 

  
Resposta: Cada case deverá ter no máximo 5 páginas. 

 

 
Pergunta 5: 
Os anexos II, IV, V, VI deverão ser apresentados em papel timbrado da empresa participante? 

  
Resposta: NÃO.  

 

 
Pergunta 6: 
O briefing sobre a Olimpíada do Conhecimento, descrito no Anexo VII - Manual de Aplicação 
OC.pdf, descreve também um item relacionado a cobertura videografica como ações 
obrigatórias – Como o edital está relacionado a produção digital (conforme descrito no tópico 
1) deverá ser considerado como objeto somente a construção de um canal digital para suporte à 
exibição e transmissão digital de vídeos,  e não o desenvolvimento de coberturas videograficas, 
correto? As entregas relacionadas a produção e cobertura videografica não seria escopo de 
atuação de uma produtora de vídeo? 
 

 Resposta: O que o briefing solicita é a estratégia de transmissão do sinal nos ambientes 
digitais e não a captação. 
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Pergunta 7: 
Solicitamos a concessão de mais 15 dias em relação ao prazo limite para entrega de toda a 
documentação, visando maior tempo para organização de toda o material necessário, bem 
como a elaboração de nossa proposta. 

  

 Resposta: Solicitação aceita. A abertura do certame será adiada para o dia 30/10/2015 - 
10h. Para tanto, divulgaremos o Aviso de Adiamento no Portal da Indústria, bem como 
daremos ampla publicidade, mediante veiculação no DOU, edição de amanhã 
(09/10/2015) 

 
 

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 
 

Brasília, 08 de outubro de 2015. 
 
 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 


