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Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

ESTADO DO PARANÁ 

 
TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Concorrência nº 001/2017 
 

 
A Presidente da Comissão Especial de Licitação e a Presidente da Subcomissão Técnica do processo 

licitatório de Concorrência n° 001/2017, cujo objeto é objeto a contratação de produtora de áudio e vídeo 

para prestação de serviços de planejamento técnico, implantação, operação, produção, pós-produção, 

veiculação, transmissão, reprodução e retransmissão de conteúdos audiovisuais (reportagens e 

programas diversos para divulgar os atos do Poder Legislativo Municipal e temas de interesse da 

comunidade), para a TV CÂMARA da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, tendo em vista os pedidos de 

esclarecimentos formulados, via e-mail, por empresas interessadas em participar do certame, TORNA 

PÚBLICO que: 

 

1) A Subcomissão Técnica, responsável pela análise das propostas técnicas das licitantes, é 

composta por três servidores da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Foz do 

Iguaçu, nomeados por meio da Portaria da Presidência n° 308/2017, de 11 de dezembro de 

2017, publicada no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu n° 3233, de 15 de dezembro de 

2017; 

2) Os DVDs referidos no item 8.3 do Edital de Concorrência n° 001/2017 poderão ser gravados em 

formato simples ou blu-ray, em extensões de alta qualidade (full HD), tais como VOB, MP4, AVI 

ou equivalente, a critério da licitante; 

3) O julgamento do quesito 8.6.1.3 (REPERTÓRIO) será realizado pela Submissão Técnica, após 

análise dos DVDs apresentados do item 8.3 do Edital de Concorrência n° 001/2017; 

4) Os envelopes 01 (documentação de Habilitação), 02 (Proposta Técnica) e 03 (Proposta de 

Preço) dos interessados serão recebidos até às 08h30, do dia 31 de janeiro de 2018, no 

Protocolo Geral da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. A entrega poderá ser feita 

pessoalmente ou por via postal. No entanto, consoante estabelece o item 11.1 do Edital de 

Concorrência n° 001/2017, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu não se responsabilizará por 

envelopes entregues em local ou data diversos do especificado no Edital. 

 
 

Foz do Iguaçu, 29 de janeiro de 2018. 
 
 

 
Lucille Robles Juhas Maciel 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Paloma França Triches Schmitt 

Presidente da Subcomissão Técnica 

 


