PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº: 39.316/2016-PGJ
Assunto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FILMAGEM,
GRAVAÇÃO,
TRANSMISSÃO ONLINE E EDIÇÃO DE VÍDEOS DE EVENTOS
Pregão Eletrônico nº: 63/2016-PGJ
Interessado: Procuradoria-Geral de Justiça

RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

1.

A empresa SITEHOSTING TECNOLOGIA encaminhou pedido

de esclarecimento ao Pregoeiro, por e-mail, datado de 17/08/2016,
conforme documento acostado aos autos do processo, à fl. 108, referente
ao certame supracitado, nos seguintes termos:
1) Qual a media de eventos mensais?
2) Quantos locais diferentes haverá evento?
3) Haverá eventos simultâneos em locais
diferentes?
4) Quanto ao serviço de Streaming de Vídeo ao
Vivo pela internet, para
quantos telespectadores simultâneos pretendem
transmitir?
5) A qualidade de transmissão do Streaming, será
baixa, media, alta ou
multi qualidades?
6) Nos locais onde as transmissões do evento irão
ocorrer já possui
internet?
7) Nos locais onde as transmissões do evento irão
ocorrer já possui
computador o qual os equipamentos de captura
de vídeo e áudio estarão
conectados?

2.

Em

resposta,

o

Pregoeiro

enviou

as

solicitações

de

esclarecimento, por e-mail, conforme documentos acostados aos autos do
processo, à Diretoria de Comunicação, setor competente conforme incisos
III, XIV e XVIII, do art. 42, da Resolução nº 74/2011-PGJ/RN, a fim de
que dirimir a dúvida suscitada pelo solicitante, se pronunciou à fl. 195:
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1) Qual a media de eventos mensais?
O TR é feito com estimativas para os 24 meses,
portanto o ideal seria dividir a quantidade de
horas de cada item por 24meses, da seguinte
forma:
Item 01: 34h Na cidade de Natal/RN ou até
50km.
Item 02: 2h De 51 Km a 300 Km de Natal/RN.
Item 03: 1h Acima de 300 km de Natal/RN.
No entanto, fazer essa simples divisão (mesmo
arredondando os valores) se torna uma grandeza
que não reflete a realidade, uma vez que não há
expectativa de contratar regularmente a cada
mês essas quantidades. Pode ser, por exemplo,
que se passe vários meses sem contratar nada do
item 02 e num único mês contratar tudo de uma
vez. Vai depender das demandas.
2) Quantos locais diferentes haverá evento?
Pelo TR podem ser realizados os eventos em
qualquer lugar que se faça necessário. Só há de
certeza apenas três locais fixos, que são o
Plenário da PGJ, o Auditório da PGJ e a sala de
aulas do CEAF. Mas como foi dito, caso seja
necessário fazer transmissão em outros locais
isso deverá ser atendido.
3) Haverá
diferentes?
Sim.

eventos

simultâneos

em

locais

4) Quanto ao serviço de Streaming de Vídeo ao
Vivo pela internet, para quantos telespectadores
simultâneos pretendem transmitir?
Não tenho conhecimento de como mensurar isso.
Talvez seja melhor questionar a DTI.
5) A qualidade de transmissão do Streaming, será
baixa, media, alta ou multi qualidades?
Creio que seja multi qualidades. Mas também é
melhor confirmar com a DTI.
6) Nos locais onde as transmissões do evento irão
ocorrer já possui internet?
No Plenário da PGJ, no Auditório da PGJ e na sala
do CEAF já tem. Em eventuais outros locais será
avaliado em cada caso. Mas normalmente o que
ocorre é que a PGJ providencia essa internet.
7) Nos locais onde as transmissões do evento irão
ocorrer já possui computador o qual os
equipamentos de captura de vídeo e áudio
estarão conectados?
Não. A empresa deve providenciar esses
equipamentos. Mas também seria interessante
Rua Promotor Manoel Alves Pessôa Neto, 97, Candelária, CEP: 59.065 – 555, Natal/RN,
CNPJ/MF nº 08.539.710/0001-04 - Tel: (84) 3232-4557 – Fax (84) 3232-1034 Email: cpl@mp.rn.gov..br

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
confirmar isso com a DTI.

3.

Assim,

respondida

parcialmente

a

solicitação

de

esclarecimento feita pela empresa supracitada, remetam-se e-mails desta
informação para os licitantes, e após, que seja disponibilizada no site
www.mprn.mp.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Natal/RN, 19 de agosto de 2016.
JORGE ÁLVARES NETO
Pregoeiro da PGJ/RN
IANN MOURA DE OLIVEIRA DA SILVA
Secretário da Equipe do Pregão
JOSÉ LEANDRO DA COSTA
Equipe de Apoio
MARCOS DIONÍSIO DA SILVA
Equipe de Apoio
MARCOS ANTONIO DE MACEDO CARDOZO
Equipe de Apoio
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