MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico nº 01/2021 (48500.005286/2020-67)
Data: 26/02/2021
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de produção de vídeos orientativos e
institucionais, por 12 (doze) meses.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
ESCLARECIMENTO Nº 05
Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 01/2021, devendo
seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do
certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)
1.
Gostaria de saber qual a quantidade média mensal de solicitação de vídeos institucionais e
vídeos educativos de acordo com o Pregão Eletrônico Nº 1/2021.
2.
Item 6.1.1 do TR: o edital prevê que para o item 2 (25 unidades), a técnica de elaboração
pode ser "vídeo com captura de imagens" ou "vídeo com utilização de animação em 2D e 3D".
Levando em conta que um vídeo de animação tem um custo bem menor que um vídeo com imagens
(e que envolve viagens), qual a proporção estimada de vídeos entre cada técnica de elaboração?
Resposta (s)
1.
Considerando o histórico de execução do objeto, nos vídeos educativos curtos (item 1), cada
demanda consistia em conjuntos/séries variando de 5 a 12 vídeos, conforme tema (direitos e
deveres, segurança, dicas etc.). Assumindo o fluxo no qual realizava-se o briefing, recebia-se o
roteiro, avaliava-o e o restituía para produção. Paralelamente, já se trabalhava numa nova leva de
briefings.
Nos vídeos maiores, usados para fins mais institucionais (item 2), com exceção de uma série grande
sobre tarifa, todos os demais eram sobre temas pontuais, com 1 ou 2 vídeos de cada vez. Nesses,
pela experiência anterior, os roteiros eram mais trabalhosos.
2.

Conforme resposta constante do Esclarecimento 4.
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