
  
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

 
PREGÃO N. 008/2019 

PAE N. 28.775/2018 

 

 

QUESTIONAMENTO: 

 

Em razão do interesse de nossa empresa participar do referido Pregão Eletrônico, abaixo 
listaremos algumas dúvidas sobre o mesmo. 
 
- As câmeras robóticas usadas no pacote básico 1 serão as mesmas para os demais pacotes? 
   A dúvida se dá porque no edital fica claro que as câmeras devem ser fixas no local do pacote 1. 
 
- Os monitores/TV são do TRESC ou serão fornecidos pela empresa vencedora do Pregão? 
    Não está claro no Edital. 
 
- Atualmente (no contrato vigente), as sessões ocorrem na mesma frequência como previsto no 
edital? 
 
-  Detalhamento referente a produção de vídeos jornalísticos e institucionais do pacote 4 e 5. Não 
fica claro quais recursos serão necessários para a execução dos vídeos, como uso de computação 
gráfica 2D ou 3D, entre outros, o que altera significativamente o orçamento para produção dos 
mesmos. 
 
-  O contrato é anual com valor fixo mensal ou valor por demanda mensal? 
 

 
RESPOSTA: 

Prezado Senhor, 

 
Em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentado, foi consultada a unidade responsável 
(Assessoria de Comunicação Social), que prestou as seguintes informações: 
 
Quanto ao primeiro questionamento:  
"As Câmeras utilizadas para atender o Pacote 1 ficam fixas na Sala de Sessões para atender as 
demandas, praticamente semanais, das Sessões Plenárias do TRE. 
 O Texto do edital em destaque menciona a possibilidade de ocorrer a necessidade de 
atendimento concomitante dos pacotes contratados. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1.2. desenvolver a prestação de serviço especializado que vise a: (1) transmissão ao vivo, em 
streaming, de áudio e/ou vídeo, (2) gravação em áudio e/ou vídeo e (3) gravação e edição de áudio 
e/ou vídeo, divulgando adequadamente os seguintes produtos do TRESC: sessões plenárias, 
solenidades, eventos, vídeos institucionais e jornalísticos e videoaulas, dentre outros produtos; 
10.1.3. prestar o serviço tanto na cidade de Florianópolis, onde está situado o Tribunal Regional 
Eleitoral de Santa Catarina, quanto no interior do estado, responsabilizando-se, em caso de 
deslocamento, pelo pagamento da Taxa Diária de Deslocamento; 
10.1.4. ter condições técnicas de atender os pacotes solicitados pelas áreas demandantes 
(Secretaria Judiciária, Assessoria de Comunicação e Escola Judiciária Eleitoral) de forma 
concomitante, se for o caso, disponibilizando os equipamentos e profissionais necessários;" 
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Quanto ao segundo questionamento: 
"As TVs utilizadas nas Sessões Plenárias são de propriedade do TRESC. Os monitores utilizados 
pelos juízes em que ocorre a transmissão também são de propriedade do TRESC. Computadores 
para os trabalhos da contratada são de sua responsabilidade.  O Contratado deverá fornecer a 
tecnologia de alta definição compatível para a transmissão na TV e cabeamento." 
 
Quanto ao terceiro questionamento: 
"A frequência prevista foi calculada com base nas ocorrências do último ano eleitoral e não 
eleitoral." 
 
Quanto ao quarto questionamento: 
"A inserção de efeitos nos vídeos que serão produzidos varia de acordo com o produto que se 
necessita. Quando houver necessidade de inserção de efeitos será preciso um maior tempo de 
edição, previsto no preço do pacote de edição. A eventualidade na inserção, dos efeitos estão 
previstas no edital." 
 
Quanto ao último questionamento:  
"Os valores são previstos e dependem das demandas mensais existentes. As disposições 
referentes ao pagamento estão previstas no Item XIV do edital." 

 
Atenciosamente, 
 
Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 
Coordenadora de Julgamento de Licitações  


