COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
Pregão Presencial nº
002/2017

OBJETO: contratação dos serviços, sob demanda, de
planejamento, organização, coordenação, execução de evento
institucional e patrocínios, com a viabilização de infraestrutura
e fornecimento de apoio logístico para o 5º Encontro Estudantil

Questionamento – 24/08/2017
QUESTÃO TEOR DA QUESTÃO
1
Em relação ao WIFI precisamos saber se os pontos
serão colocados de internet serão colocados em
um único nível ou distribuido em diversos niveis
2

3

Turbantes – a quantidade informada no
questionamento anterior (4mil pedaços) não condiz
com a planilha atual (03 peças), qual a quantidade
devemos seguir?
Nível 06 – 4.2.1 EPA/SARAU – auditorio Proj
artitiscos 45x10m p 300 pessoas não consta a
descrição deste item no memorial descritivoNível
08 – 6.1 LIDERES DE CLASSE – espaço do auditorio
30,00 x 10,00 – não consta a descrição deste item
no memorial descritivo

Questionamento – 25/08/2017
QUESTÃO TEOR DA QUESTÃO
1
O item na planilha de audio visual: Produtora para
produção e edição de vídeos durantesos dias do
evento ( nove vídeos de 3´e um vídeo de 10´) . 37h de vídeo, encontra-se no edital com valores de
quantidades e diárias iguais a zero. Como precificar
o item?

Questionamento – 25/08/2017
QUESTÃO TEOR DA QUESTÃO

RESPOSTA
Em relação ao Wi Fi, serão
distribuídos em todos os níveis
do evento que constam no
Descritivo Memorial.
Sobre a quantidade de
turbantes, retificamos que a
informação que deve
prevalecer é a da planilha.
Todos os itens
correspondentes a mobiliários
e equipamentos, constam na
planilha identificado de forma
consolidada e geral e não por
projeto. A distribuição desse
imobiliário será feita
e detalhada logo após a
finalização do pregão com a
empresa vencedora junto a
SEC.

RESPOSTA
A resposta do setor técnico
não atende aos requisitos da
legislação pertinente,
portanto, devido ao curto
espaço de tempo deste
questionamento, não temos
como responder. Sugiro
colocar um quantitativo
estimado para que possa
finalizar sua proposta.

RESPOSTA

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
1

No item recursos humanos os profissionais dos
projetos artísticos devem comprovar experiência
de acordo com as atividades de cada projeto, cuja
descrição está no ANEXO C.

o item 1.3 refere-se
somente a equipe
minima, qual seja,
Engenheiro e Arquiteto

1- Pergunta;
Essa comprovação será exigida para todos os
profissionais, após a homologação e adjudicação, e
qual tipo de comprovação? Uma vez que o edital
solicita apenas a comprovação da equipe técnica
conforme o item 1.3.
2

No final do ANEXO B " Observações importantes",
quais são os profissionais que devem ter
experiência comprovada mediante declaração de
trabalho?

os profissionais técnicos
listado na planilha que se
referem a Abertura do 5º
Encontro Estudantil, que
deverá ser comprovada
na fase de contratação.

