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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 
 

PROCESSO Nº 1980/2021 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO 
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 

 
Aos 29 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2021, às 11h45, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio 

ao Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pela empresa 
BELCIELI & BELCIELI LOCADORA DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA EPP para o pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO: 
“Todos sabem que os poderes Públicos em todas suas esferas, tanto Federal, Estadual e Municipal, preza pelos valores de suas 
contratações e maior transparecia possível, com base nesse argumento solicito tais informações: 
 
01:  No Edital acima citado, fala se na Dotação orçamentaria e de suas Secretarias e Departamentos, que vão ser solicitadas cada 
item Da Licitação (Material / Objeto) e também no Anexo VI - Dos Lotes e do Orçamento Estimativo - Composição dos Lotes 
(Temos os Quantitativos). 
* Más na observância (edital) não se encontra os Nomes de Cada Evento, a Relação de cada Secretaria e Departamento vai usar e 
utilizar? 
 
02: Pois no Edital não se encontra nenhum Calendário Municipal Turístico e Administrativo, para poder basear, o que cada uma vai 
utilizar e usufruirá? 
 
03: Nós por outro lado como fornecedora, precisamos ter um parâmetro de qual é a quantidades de cada evento e serviços que vão 
ocorrer com seu período (data de execução) e datas corretas (para podermos calcular nosso custo final com Frete, tempo de 
montagem e formulação de custo), por não sofremos desvantagens e prejuízos de empresas que por ventura esteja mais próxima 
do município de São Carlos, São Paulo? Assim tendo uma logística melhor sem a tal informação solicitada? 
 
04: Saber a Diária Correta (Tempo de Utilização) de cada Secretaria e Departamento pelas mesmas razões da pergunta anterior? 
 
05: No Lote 02: Vai ser necessário colocar parte elétrica (lâmpadas) das Tendas? Pois no Edital se fala de responsabilidade de 
parte elétrica, mas não menciona nada sobre parte elétrica nas Tendas? 
 
06: No Lote 02: Vai ser utilizado na pratica quantos fechamentos laterais para cada vão de Tendas serão utilizadas para cada 
evento? Para melhor formulação da proposta?” 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL (SMEC): 
“Em resposta ao questionamento apresentado segue esclarecimentos. 
 
1. A presente licitação tem como objetivo atender a todas as Secretarias e seus Departamentos relacionados na cláusula 3, por se 
tratar de uma Ata de Registro de Preços os quantitativos são estimados, não havendo a necessidade de quantificar ou enumerar 
cada Evento do Município. 
 
2. Conforme informado na resposta do primeiro questionamento, os itens a serem licitados serão utilizados de acordo com a 
necessidade e demanda que surgirem ao longo de 12 meses por todas as Secretarias e seus departamentos, independente do 
Calendário Municipal de Eventos e Turístico   do Município. 
 
3.Os quantitativos estimados encontram-se no edital Anexo VI e as datas são imprevistas podendo os serviços serem solicitados 
previamente conforme a necessidade do Município. O período de montagem está especificado no Anexo VII de cada item licitado. 
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4.Cada locação pode ter um período diferente de utilização, por esse motivo foi estabelecido unidade diária que compreende em 24 
horas. 
5. Nesse caso a responsabilidade de instalação elétrica nas tendas é do Município.  
 
6. Conforme o descritivo, deve ser considerado os 4 lados de cada tenda e suas respectivas medidas.” 
 
 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
 
 
 
 
 

Hicaro Alonso 
Pregoeiro 

Leandro Ferreira 
Membro 

Fernando Campos 
Membro 

 


