
Solicitação de Cotação nº 31089/2017 

 

Brasília, 01 de junho de 2017. 

 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS 

 

Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de produção de 

vídeo. 

Informamos abaixo respostas aos questionamentos referente ao processo em epígrafe 

as quais solicitamos sejam consideradas para apresentação da proposta.  

Questionamento 1) -  Pelo meu entendimento, não haverão novas imagens a serem 

gravadas, o trabalho será todo feito com base em material já gravado. Está correto 

meu entendimento? 

Resposta: Não. Está em processo de agendamento a realização de depoimentos e 

imagens também em Brasília, os quais deverão ser realizadas em breve.  

 Questionamento 2) -  Quanto há de material bruto a ser decupado? Pode ser uma 

duração aproximada, para que se tenha uma ordem de grandeza, afinal, decupar 30 

min de material bruto é diferente de decupar 300 min e isto interfere no orçamento. 

Resposta: Certamente, o material decupado deverá se aproximar de 300 minutos, 

considerando imagens puras e imagens com sonoras.   

 Questionamento 3) -  Como o material bruto será disponibilizado? Via nuvem para 

baixar? 

Resposta: O material encontra-se em um HD externo.  

Questionamento 4) - De acordo com os itens 3.2. e 3.4 da solicitação, entendemos que 

iremos receber todo material bruto e não precisaremos captar nada, apenas editar. 

Estou certa disso? 

Resposta: Correto 

 



 Questionamento 2) -  Sobre o item 3.7. (a entrega do roteiro para validação será feita 

até, no máximo, 15 dias depois da chegada do material bruto à produtora (a empresa 

já tem a data de quando esse material chega?).  

Resposta:  O material será disponibilizado no momento da contratação 

 Questionamento 3) - A entrega dos filmes prontos (online) é para o dia 30/06, 

correto? 

Resposta:  Correto 

 Questionamento 4) - Vamos orçar os direitos de veiculação sendo tempo 

indeterminado e mídias web e eventos, correto? 

Resposta:  Correto 
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