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PERGUNTAS E DUVIDAS 
 

 

As declarações dos clientes/parceiros com firma reconhecida podem ser aceitas com 

assinatura digital?  

R. Sim, devido a atual situação, estamos aceitando assinatura digital feita por meio de 

plataformas (com ICP/Brasil ou outros similares). 

 

Mudei de endereço, porém o endereço no Contrato Social não está atualizado. O que pode ser 

feito? 

R. Favor informar o endereço atualizado e caso não conste no contrato social, pedimos que 

seja anexado o protocolo de solicitação de atualização junto ao órgão competente. A alteração 

de endereço pode ser amparada por meio de cópia do contrato social (que indica a alteração), 

independentemente de registro na Junta Comercial. 

 

Nos casos das peças que serão interativas, está sendo solicitada a entrega em MOV Apple 

ProRes. Posteriormente outro fornecedor fará a programação do sistema interativo?   

R. Sim, a programação será contratada em outro edital. 

 

No Anexo VIII planilha orçamentária, no campo impostos não contém fórmula. Devemos 

somente indicar o valor dos impostos que já estão contidos nos itens individuais ou devemos 

indicar o valor e somar no campo total?  

R. Solicitamos que o campo "Impostos" seja preenchido com a soma do valor dos impostos 

que já estão contidos nos itens individuais. O preenchimento do campo "Total", por sua vez, 

deve seguir as orientações contidas no item 5.3 do Edital.  

 

O Anexo IX, corresponde apenas ao cronograma físico. Como serão as porcentagens de 

pagamentos referentes a cada etapa? 

R. A proposta de cronograma de desembolso deverá ser apresentada pela empresa vencedora 

no Plano de Trabalho, produto que deverá ser entregue após 15 dias da assinatura do contrato. 

Sendo que a proposta de cronograma deverá ser validada pela Contratante. 

 

Entrega dos documentos em formato digital (pdf) devem ser providenciados em pendrive? 

Eles deverão ser incluídos nos respectivos envelopes?  

R. Solicitamos o envio de uma via digital, podendo ser no pen drive ou algum link de 

compartilhamento online (ex: google drive) 

 

Nas etiquetas dos envelopes (conforme arquivo anexo) qual seria o texto para “objeto”?  

R. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA E 

AUDIOVISUAL PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE MULTIMÍDIAS DAS 

EXPOSIÇÕES DO NOVO MUSEU DO IPIRANGA – SP 

 

Apenas duas capturas de depoimento em estúdio até 30 minutos. O restante será feito por 

meio de animação e valendo-se do arquivo do Museu? 

R. Sim. Será por animação, pesquisa complementar de imagens de domínio público e material 

a ser fornecido pelo Museu para edição. 
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Cronograma Físico e Financeiro precisa ser colocado em cada etapa? Como vai funcionar a 

forma de pagamento dentro dos prazos estabelecidos por vocês? 

R. A empresa deverá assumir os prazos do cronograma físico informado no edital, não sendo 

permitido ampliação dos prazos pré-estipulados. Já o cronograma financeiro (desembolso) 

está relacionado com cada um dos produtos a serem entregues, o que significa que o valor a 

ser pago está relacionado à entrega de cada produto elencado no cronograma e planilha. Para 

o caso de produtos que tenham duração maior que 1 mês, o desembolso do valor total deste 

produto está dividido pelo tempo de duração, entretanto para a realização da medição, a 

contratada deverá apresentar evidências da produção parcial e equivalente ao montante a ser 

pago no período. A proposta de cronograma financeiro (desembolso) deverá ser entregue pela 

empresa vencedora no Plano de Trabalho, produto que deverá ser entregue após 15 dias da 

assinatura do contrato. Sendo que a proposta de cronograma deverá ser validada pela 

Contratante. 

 

Proprietário de Micro Empresa Individual (MEI), que trabalha com lucro presumido, precisa 

apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social? 

R. Sim, a questão da demonstração da capacidade econômica e financeira da proponente é 

uma garantia exigida visando demonstrar que a empresa ofertante possui capacidade de 

manter financeiramente a execução do contrato.  

Esta questão ganha corpo ao se observar recente artigo publicado na revista internacional 

Public Money & Management16, onde se concluiu, através de pesquisas realizadas no âmbito 

federal, que embora o programa brasileiro de tratamento diferenciado não tenha afetado os 

preços contratados em licitações - ou seja, os contratos administrativos com MPES estão 

dentro da média de mercado - verificou-se que estão mais propensas a uma baixa performance 

contratual, ou seja, um maior número de rescisões contratuais.  

https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/20150708_-_artigo-claudine_-

leicomplementar147-14.pdf 
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