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Porto Alegre, 07 de julho de 2017. 

Assunto: Pregão nº 006/2017. 

 

Prezados Senhores, 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CRP/RS, para efeitos do certame licitatório em epígrafe, 

torna público a todos os interessados as respostas aos questionamentos recebidos por e-mail no dia 

01 de junho do corrente ano, conforme segue: 

1. OBJETO 

1.1. Registro de preços para prestação de serviços de captação de áudio e vídeo em eventos, 

com transmissão ao vivo através de streaming, pela internet, preferencialmente pelo canal do 

CRP/RS no Youtube, e posterior edição, dividindo-se em dois itens distintos para cotação do preço 

por hora. 

Questionamentos e respostas: 

1) Qual a estimativa de eventos mensais? 
Conforme edital, a estimativa é de 40 horas no ano em eventos realizados em Porto Alegre e 8 
horas no ano para eventos em Caxias do Sul. Pode-se considerar uma média de 1 ou 2 eventos por 
mês em Porto Alegre e um único evento em Caxias do Sul, totalizando 8 horas.  
 
2) Qual a iluminação necessária para os locais do evento? 
Os eventos serão realizados em auditórios que contam com iluminação padrão. A empresa deverá 
complementar essa iluminação local, adequando-a para que a imagem transmitida tenha qualidade. 
 
3) Quanto a parte da captação do som, haverá o sistema de som local, do qual teremos apenas de 
captar o sinal do mesmo para transmitir pela internet, correto? 
Sim, os locais contam com sistema de som.  
 
4) A equipe de operadores terá de ter vinculo em CLT com a contratada?  
Ou podemos terceirizar a equipe para cobrir o evento? 
 
A terceirização/subcontratação dos serviços, mesmo sendo equipe de operadores, não está 

permitida pelo edital. Trata-se de atividade que se relaciona com a atividade fim da empresa a ser 

contratada e com o próprio objeto da licitação. Os operadores deverão ter vínculo formal com a 

empresa contratada. 

Vide seguintes itens do edital: 

3.8.      Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, transportes/fretes e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

23.3.    Responder pelas despesas resultantes de quaisquer atos que ocasionem danos, seja por 

culpa direta ou de seus empregados ou representantes, obrigando-se, igualmente, pelas  
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 responsabilidades decorrentes de ações judiciais promovidas por terceiros, que venham a 

ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do Contrato.  

 
5) O servidor HD dedicado seria para realizar as transmissões? 
Sim, se necessário.  
 
6) A contratante já possui site para disponibilizar o player para os telespectadores acompanharem a 
transmissão? 
A transmissão deverá ser preferencialmente realizada pelo canal do YouTube do CRPRS.  
 
7) Qual qualidade de transmissão exigida? 
As imagens deverão ser em alta resolução, 720p ou 1080p.  
 
8) O link de internet local disponível pela Contratante é de qual tipo adsl, cabo, fibra, rádio, etc? 
Internet a cabo. 

9) Qual o valor deve ser colocado na proposta, valor total considerando as horas estimadas ou valor 

unitário por hora? 

O julgamento dentro da plataforma do licitacoes-e será do tipo menor preço por ítem, ou seja, por 

hora, já que as horas de referencia são apenas estimativas conforme edital, porém a proposta 

apresentada deverá ser seguindo o modelo proposto no anexo I do edital.  

Sem mais, 
 

 
 

Patrícia Martins Alt da Silva  
Pregoeira 

 


