AVENIDA OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215 – PARQUE INTERLAGOS – CEP: 13.860-000

Aguaí, 09 de fevereiro de 2019.
Ofício 21/19
Ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°
00/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO n° SEC ADC/LIC 012/2019
Referente ao pedido de esclarecimento da A Empresa MUDSHOW
EVENTOS EIRELI EPP, legalmente constituída, inscrita no CNPJ sob n°
23.687.266/0001 – 99, sediada na Rua Dr. Romano Moradi n° 729 A, telefone (16) 9
81770203, neste ato por seu representante legal o (a) Sr (a) José Aparecido Rorato,
portador da cédula de identidade RG: 9.664.790-7 SSPSP, Inscrito no CPF sob o n°
019.822.328-54, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto – SP, informo
como segue:
Sobre os pedidos:
01 – Palco 8mx6m em estrutura de alumínio box três “Q30”, medindo 8m X 6m,
02 – Palco 12m x 10m Palco em estrutura de alumínio box três “Q30”, medindo 12m X
10m
Os demais participantes que não tiverem os palcos conforme solicitado de
imediato já estão impedidos de participar, pois, como EX: nossa empresa tem palcos de
ferro. Dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente e Normas técnicas. Ainda...
NO CASO DE PARTICIPAR e saindo vencedora do lote, poderá não ser aceito pela
comissão de fiscalização.
R: Os licitantes que se consagrarem vencedores e pelo pleno atendimento
ao edital deverão apresentar os itens conforme o solicitado no edital, tendo em vista que
os descritivos são mínimos para execução dos serviços.
Lembrando que a execução dos serviços em desconformidade com o que
foi solicitado no termo de referência poderá sofrer as sanções previstas em Lei.
03 – Não consta do edital o cronograma de utilização de material?
Conforme consta no termo de referência item 2 – justificativa os eventos que
estão programados para serem realizados no ano de 2019 são: Carnaval, Festa das
Nações, Paixão de Cristo, Sete de Setembro, Aniversário da Cidade, Festividades
Natalinas, Réveillon e, os demais eventos de interesse da administração serão
comunicados com antecedência a empresa licitante vencedora.

Atenciosamente
_________________________
Luiz Carlos Martins
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
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