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Samuel Francisco Ferrigo
De:
Enviado:
Para:
CC:
Assunto:
Modificado:

Samuel Francisco Ferrigo <sferrigo@camaracaxias.rs.gov.br>
Sex 22/09/2017 14:48
thiago@engenhodeideias.com.br <thiago@engenhodeideias.com.br>,
ricardo@engenhodeideias.com.br <ricardo@engenhodeideias.com.br>
Taiane Kirschner Pozzi <tpozzi@camaracaxias.rs.gov.br>, Paulo Renato Marques
Cancian <pcancian@camaracaxias.rs.gov.br>
RES: Pedido de esclarecimento - Edital Conc 01/2017
Sex 22/09/2017 14:48

Oi Ricardo,
Seguem esclarecimentos abaixo:

1) As respostas aos questionamentos realizados pelas empresas interessadas serão publicados no website da
Prefeitura?
1.1) Se as respostas não forem publicadas, onde estarão disponíveis?
As respostas aos questionamentos serão publicadas no site da Câmara e estarão também disponíveis no
processo físico junto ao Setor Financeiro.
2) Para o item 6.1.3.3. (Relato de solução de problema de comunicação) existe limite de números de peças
(avaliadas no Anexo IV, 1.3.4., item c) que podem ser apresentadas junto com o texto de uma lauda?
Não.
2.1) Se sim, qual é o limite do número de peças que podem ser apresentadas?
Fica a critério de cada agência.
3) As declarações ou atestados solicitados no item 6.1.3.1.1 possuem algum prazo de validade para sua aceitação
(data da assinatura da empresa que forneceu a declaração ou atestado)?
Não há limite de data de validade para aceitação.
Atenciosamente,
Samuel Francisco Ferrigo
Câmara Municipal de Caxias do Sul
(54) 3218-1607

-----Mensagem original----De: Taiane Kirschner Pozzi <tpozzi@camaracaxias.rs.gov.br>
Enviado: Qui 21/09/2017 14:29
Assunto: ENC: Pedido de esclarecimento - Edital Conc 01/2017
Para: Paulo Renato Marques Cancian <pcancian@camaracaxias.rs.gov.br>; Samuel Francisco Ferrigo
<sferrigo@camaracaxias.rs.gov.br>;
Taiane Kirschner Pozzi
Técnico em Contabilidade - CRC 080053
Setor Financeiro
Câmara Municipal de Caxias do Sul
Fone: (54) 3218-1609
Ramal: 3891

-----Mensagem original----De: Ricardo Jaques <ricardo@engenhodeideias.com.br>
Enviado: Ter 19/09/2017 08:36
Assunto: Pedido de esclarecimento - Edital Conc 01/2017
Para: Taiane Kirschner Pozzi <tpozzi@camaracaxias.rs.gov.br>;
CC: Thiago Dalmas <thiago@engenhodeideias.com.br>;

Prezados(as), bom dia,
Vamos participar da concorrência 001/2017, para contratação de serviços de publicidade. E
viemos, por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:
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1) As respostas aos questionamentos realizados pelas empresas interessadas serão publicados no
website da Prefeitura?
1.1) Se as respostas não forem publicadas, onde estarão disponíveis?
2) Para o item 6.1.3.3. (Relato de solução de problema de comunicação) existe limite de números
de peças (avaliadas no Anexo IV, 1.3.4., item c) que podem ser apresentadas junto com o texto de
uma lauda?
2.1) Se sim, qual é o limite do número de peças que podem ser apresentadas?
3) As declarações ou atestados solicitados no item 6.1.3.1.1 possuem algum prazo de validade
para sua aceitação (data da assinatura da empresa que forneceu a declaração ou atestado)?

Antecipadamente, agradeço pela atenção dispensada.
Att.
--------------------------------------------Ricardo Jaques
Sócio-Diretor
51 3273.3100 / 51 99257.6686
Rua Barão do Amazonas, 426 - 3º andar
Petrópolis / Porto Alegre / RS / 90670-000
www.engenhodeideias.com.br
--------------------------------------------
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