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Esclarecimento nº 01 - Concorrência nº 01/2018 – Processo Administrativo nº 032/2018. 

Prezados, 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, conforme segue: 

Questionamentos e respostas: 

1) Solicitamos esclarecimento quanto ao envio dos envelopes pelo Correios, qual o endereço para envio e se é 
permitido tal procedimento. 

 O envio dos envelopes pelos Correios é permitido. O endereço completo para envio dos envelopes consta no 
rodapé de cada página do edital. 

2) No item Equipamentos - site com sistema de inscrições - na planilha menciona que cada sala deverá contar com 
leitor de código de barras que funcione integrado ao sistema, além de 3 ou 4 para o Dante Barone. Dúvida: - o sistema 
deve abrir opções de inscrições para as atividades paralelas (3 salas), além do Auditório? 

 Sim, não permitindo que a pessoa se inscreva para mais de uma atividade no mesmo horário. 

3) O leitor de código de barras não tem nada a ver com o sistema de inscrições e com o site, são fornecedores 
independentes e mesmo assim deve ser orçado como item único?  

 Sim, o valor de orçamento apresentado poderá ser o somatório dos dois fornecedores. 

4) Montagem de estandes com tablado na Esplanada do prédio da Assembleia - esta montagem já foi autorizada?  

 Sim, a Assembleia já foi consultada e confirmou a possibilidade da montagem dessa estrutura. 

5)  Qual o horário de funcionamento dos estandes? 

 Os estandes serão utilizados na Exposição que acontecerá na Esplanada, assim, funcionarão  conforme o 
 item 6 do termo de referência do Edital. 

6) Qual o prazo acordado com Assembleia para esta montagem de tablado e estandes? 

 O CRPRS está sujeito aos prazos protocolares da ALERGS e, por isso, ainda aguarda essa  informação da 
 Divisão de Reserva de Espaços do Departamento de Cultura da ALERGS.  

7) Palco do Dante Barone - a licitação solicita a estrutura metálica para a lona mas e a lona será entregue pronta? 
Como ficará a questão da projeção? 

 A impressão da lona será feita por empresa licitada pelo CRPRS. Em consulta feita no momento da 
 reserva do Teatro Dante Barone, o CRPRS foi informado de que o projetor de fundo de palco e os dois 
 laterais estão operando adequadamente. 

 

Sem mais,  

Porto Alegre, 15 de maio de 2018. 

 
Silvio Augusto Lopes Iensen 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 


