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Resposta a Pedido de Questionamento a Carta Convite n.º 001/2017  

 

 

Considerando o pedido de esclarecimento realizado por Licitante interessado em participar 

da Carta Convite, o Presidente da Comissão de Licitação do Coren/SC responsável pelo certame, 

emite a resposta ao pedido que segue. 

 

ESCLARECIMENTOS: 

 

1) 4.4.3 - Capacidade de Atendimento - Declaração? Documento? Não encontrei que tipo 

de documento precisa.   

Resposta: A capacidade de atendimento pode ser comprovada por meio de atestado de 

capacidade técnica de outros órgãos ou empresas atendidas pela empresa, bastando 1 

atestado, além de descrição de tempo de existência da participante no mercado 

publicitário e relatos de outras campanhas realizadas. (ver itens 6.2 e 6.3 do edital). 

 

2) 6.2.3 Ideia criativa (peças) envelope 1 - Como devem ser apresentadas essas peças 

(anúncio de jornal e busdoor?) podem ser impressas em papel couche? Pode ser 

colorido? Deve ser em folha A4. Quanto aos roteiros de rádio e TV, devem obedecer a 

padronização de texto (normalmente roteiros são apresentados em tabelas). Essas 

peças devem ser apresentadas como anexo e citadas como tal? .  

Resposta: As peças podem ser apresentadas em papel A4, offset, preto e branco ou 

colorido, desde que legíveis. Os roteiros de rádio e TV podem ser apresentados dentro 

de tabelas ou não, conforme prática da empresa participante. As peças devem estar 

dentro do envelope 1. 

 

Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 13.2 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgado no sítio www.corensc.gov.br, cabendo 

aos interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção das informações prestadas. 

 

 

Florianópolis, 11 de outubro de 2017. 

http://www.corensc.gov.br/


              
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos. 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300. 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

Site: www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 

Fls.nº ___ 

 

 

Ronaldo Pierri 

Presidente da Comissão Licitação do Coren/SC 

Matrícula nº 325 


