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QUESTIONAMENTO: 

 
Prezados Senhores, 
  
PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, CNPJ. 03.958.504/0001-07, proponente do certame 
acima, cuja sessão de abertura ocorrerá em 19/06/18 às 14h00, tempestivamente solicita os 
esclarecimentos: 
  
1.      Dados os dizeres dos seguintes itens constantes no Edital: 
  
12.1.3.3. eventualmente, serão solicitados deslocamentos ao interior do Estado dos técnicos de 
áudio e vídeo, para cobertura in loco de eventos como eleições suplementares, revisões de 
eleitorado, cadastramento biométrico, com a realização de filmagens para matérias jornalísticas 
para publicação e divulgação à mídia em geral; 
  
12.1.3.4. em caso de deslocamento, o licitante vencedor deverá arcar com todas as despesas de 
alimentação, hospedagem e serviço extraordinário, bem como os demais encargos trabalhistas 
incidentes sobre o traslado; 
  
Questiona-se: para fins de auxílio na formação de preços para a proposta, seria possível informar 
a quantidade estimada destes eventuais deslocamentos? 
  
Ressaltamos que os questionamentos acima ora elencados têm o objetivo principal de obter, de 
forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no 
entendimento do Licitante e da Administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos 
de licitação. 
 

RESPOSTA: 

Boa tarde, 
 
Em relação ao esclarecimento solicitado, cabe registrar que a alínea "a" do subitem 4.2 do edital 
prevê que, para fins de julgamento na licitação, as empresas participantes deverão cotar para o 
Item 7 o valor da Taxa Diária de Deslocamento, para os serviços técnicos de áudio de vídeo, 
multiplicado por 3. Tal valor não poderá exceder ao estabelecido no Anexo II do edital, em razão 
do disposto em seu subitem 7.6-c. 
 
Quanto à estimativa de deslocamentos mensais, dependerá da demanda de serviços. Conforme 
relatado pela unidade demandante, poderá haver meses em que não haja deslocamentos, 
enquanto que poderá haver meses em que ocorrerão dois, três ou mais deslocamentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Coordenadora de Julgamento de Licitações  


