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Licitação altamira <altamiracpl@gmail.com>

DÚVIDAS REF EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 
3 mensagens

sonia@dc3com.com.br <sonia@dc3com.com.br> 18 de outubro de 2021 11:23
Para: altamiracpl@gmail.com
Cc: Celio Sales <celio@dc3com.com.br>, Helmut <helmut@dc3com.com.br>

Prezados Senhores,

 

Encaminhamos outra dúvida que surgiU em relação ao edital da Concorrência Nº 001/2021 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTAMIRA

 

Solicito a gentileza de encaminhar as respostas para os e-mails abaixo listados:

 

- celio@dc3com.com.br

- sonia@dc3com.com.br

- helmut@dc3com.com.br

 

 

Atenciosamente,

 

Célio Sales

Diretor
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Licitação altamira <altamiracpl@gmail.com> 20 de outubro de 2021 08:40
Para: sonia@dc3com.com.br, helmut@dc3com.com.br, celio@dc3com.com.br

Prezados Senhores, Encaminhamos resposta: 

Segundo o Edital, as peças eletrônicas do Repertório (8.1.3.3), dos Relatos de Soluções de Problemas de
Comunicação (8.1.4.2), assim como os monstros da Ideia Criativa (8.1.1.6) deverão ser fornecidas em DVD/CD.  

Perguntas:  
Existe alguma orientação quanto à marca do CD/DVD?  
Sugestão de resposta: Estão livres para usar qualquer marca. 

Existe alguma orientação sobre o envelope do CD/DVD?  
Sugestão de resposta: Envelope todo branco sem visor plástico ou todo branco com visor plástico. 

Existe alguma orientação sobre a etiqueta colada no CD/DVD?  
Sugestão de resposta: Etiqueta toda branca que pegue toda a extensão do CD/DVD.

Existe alguma orientação sobre a fixação do CD/DVD ou do envelope dos mesmos na página da Ideia Criativa? Ou
as licitantes estão livres para fixar o CD/DVD da forma que considerarem mais adequada?  
Sugestão de resposta: O CD/DVD pode ir com ou sem envelope, estando solto. 

No Edital, os itens 6.2, 6.3 6.4, mencionam ‘envelopes’ para a entrega das propostas.  
Pergunta: a palavra ‘envelopes’ refere-se literalmente a envelopes ou é genérica e, nesse caso, pode-se interpretar
como ‘embalagem’, podendo apresentar as propostas, por exemplo, em caixas? 

Sugestão de resposta: A palavra “envelopes” pode ser interpretada como “embalagem”, ou seja, as licitantes podem
apresentar as propostas em envelopes ou caixas. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação altamira <altamiracpl@gmail.com> 20 de outubro de 2021 09:22
Para: sonia@dc3com.com.br, helmut@dc3com.com.br, celio@dc3com.com.br

Prezados Senhores, Encaminhamos resposta: 

Segundo o Edital, as peças eletrônicas do Repertório (8.1.3.3), dos Relatos de Soluções de Problemas de
Comunicação (8.1.4.2), assim como os monstros da Ideia Criativa (8.1.1.6) deverão ser fornecidas em DVD/CD. 

Perguntas: 
Existe alguma orientação quanto à marca do CD/DVD? 
resposta: Estão livres para usar qualquer marca. 

Existe alguma orientação sobre o envelope do CD/DVD? 
resposta: Envelope todo branco sem visor plástico ou todo branco com visor plástico. 

Existe alguma orientação sobre a etiqueta colada no CD/DVD? 
resposta: Etiqueta toda branca que pegue toda a extensão do CD/DVD. 

Existe alguma orientação sobre a fixação do CD/DVD ou do envelope dos mesmos na página da Ideia Criativa? Ou
as licitantes estão livres para fixar o CD/DVD da forma que considerarem mais adequada? 
resposta: O CD/DVD pode ir com ou sem envelope, estando solto. 

No Edital, os itens 6.2, 6.3 6.4, mencionam ‘envelopes’ para a entrega das propostas. 
Pergunta: a palavra ‘envelopes’ refere-se literalmente a envelopes ou é genérica e, nesse caso, pode-se interpretar
como ‘embalagem’, podendo apresentar as propostas, por exemplo, em caixas? 

resposta: A palavra “envelopes” pode ser interpretada como “embalagem”, ou seja, os licitantes podem apresentar
as propostas em envelopes ou caixas.

OBS: DESCONSIDERAR O EMAIL ANTERIOR

atenciosamente

setor de licitação 
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Em seg., 18 de out. de 2021 às 11:24, <sonia@dc3com.com.br> escreveu: 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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