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Em resposta a questionamentos de empresas interessadas em participar 
do certame, a Pregoeira da Escola Superior do Ministério Público da União transmite 
as respostas elaboradas pela área demandante do serviço.

1.  “Algumas  coisas  não  ficaram  claras,  como  por  exemplo  a  forma  de 
apresentação dos preços para os serviços de filmagem, fotografia, sonorização, 
gravação e degravação. Na resposta ao questionamento fala  que o preço de 
cada um poderá ser informado por hora ou por dia, porém cada empresa poderá 
interpretar  isso  de  uma forma,  não podendo  a  comissão  fazer  o  julgamento 
igualitário”.

A  cotação  de  preços  para  filmagem,  fotografia,  sonorização  e  degravação 
deverá ser por dia.

2. “Também Slide Desk, vocês informaram que é equivalente ao retroprojetor, 
porém slide desk é um espaço que é destinado nos eventos para que possa se 
concentrar  os  trabalhos.  Nesse  espaço  normalmente  é  disponibilizado 
computadores,  impressoras,  aparelho  de  telefone.  É  um  espaço  destinado 
normalmente para a concentração de informações de palestras, para grandes 
eventos,  onde palestras acontecem simultaneamente  e  os trabalhos a  serem 
apresentados nas salas ficam no slide desk para serem distribuídos por sala. 
Devemos mesmo assim entender como retroprojetor?”

Este item não deve ser cotado.

3.  “No  item  sobre  cadeiras  também  não  tem  como  precificar,  cada  tipo  de 
cadeira  tem um valor,  precisamos portanto  saber  se  devera  ser  apresentado 
valor para cada tipo de cadeira falada no questionamento”.

A cotação de cadeira deverá  ser a média de preço para os diversos tipos de 
cadeiras.  Deve-se  privilegiar  o  modelo  4  pés  fixos,  com  braço  e  prancheta 
escamoteável e porta-objeto sob o assento e empilháveis.

4. “Também sobre o balcão, não ficou claro, vocês querem um balcão de TS, 
montado, que tamanho?”



O  balcão  deve  ser  montável,  em  diversos  tamanhos,  utilizando,  de  preferência, 
esquadria de alumínio, tampas e painéis com as faces revestidas de laminado melamínico.
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