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Esclarecimento nº 01 - Convite nº 01/2018 – Processo Administrativo nº 052/2018. 

Prezados, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE 
SÉTIMA REGIÃO – CRP/RS, para efeitos do certame licitatório em epígrafe, torna público a todos os 
interessados a resposta ao questionamento recebido por e-mail, conforme segue: 

Questionamento e resposta: 

1)   Estamos preparando o material para a licitação e ficamos com algumas dúvidas sobre dois pontos 
do edital: No item 2 - o prazo de 20 dias é para finalizar todo o hotsite? 

 Este é o prazo para desenvolvimento da versão teste do site, prevendo no layout a inclusão 
 de todas as seções já existentes da revista, e a programação necessária para inserção de 
 fotos, links, vídeos e outros conteúdos digitais além dos arquivos em pdf das edições 
 anteriores da revista. Apresentada essa versão, haverá 05 dias para correções e ajustes 
 solicitados pela contratante. Após essa aprovação é que passa a contar o prazo do item 05, 
 quando deverá ser incluído o conteúdo da primeira edição (texto, imagens, links, etc). 

2)   No item 15.10, no qual fala da reimpressão do exemplares: Não entendemos este item, pois o 
valor de impressão não é solicitado na proposta. Podes esclarecer?  

 O item 15.10 deve ser desconsiderado, pois não haverá serviço de impressão. 

3)  No anexo VI, modelo de proposta, solicita prazo de entrega. Porém, os prazos estão todos 
detalhados no escopo. Fiquei na dúvida de qual prazo específico se refere.  

 Em decorrência da peculiaridade do objeto, com prazos diversos em cada um dos 
 cinco itens previstos, o licitante, ao encontrar dificuldade em informar o prazo de entrega 
 solicitado no modelo da proposta, poderá informar o prazo solicitado da seguinte forma: 
 Conforme exigido no edital. 

 Sem mais, 

Porto Alegre, 04 de julho de 2018. 
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Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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