
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL 
 

Porto Alegre, 16 de março de 2018. 
 
À 
GRAMADOTUR  
At. Sr. Pregoeiro 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. 
 
Prezados Senhores: 
 
A empresa Impacto Vento Norte Produções Técnicas Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.519.719/0001-45, com sede na Avenida Presidente Roosevelt, 1264/37, 
na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, por seu representante legal infra assinado, vem 
tempestivamente e respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar, esclarecimentos 
sobre disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica: 
 
O objeto da licitação questionada trata de: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE 
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, DESTINADOS AO USO DURANTE A 
REALIZAÇÃO DA 28ª FESTA DA COLÔNIA DE GRAMADO, QUE SERÁ REALIZADA DE 19/04/2018 À 
06/05/2018... 
 
Nossas dúvidas estão quanto as datas do eventos, e sobre a utilização de todos os itens em todas as 
datas. 
 
1) PROJETO BÁSICO: 
 

 
No anexo 07 do edital o Projeto Básico está descrito os serviços a serem realizados no período de 
19/04/2018 a 06/05/2018: 
 

“Contratação de empresa para locação, montagem, desmontagem e 
operação de sistema de sonorização, iluminação e gerador, destinados 
ao uso durante a realização da 28ª Festa da Colônia de Gramado, que 
se realizará de 19/04/2018 à 06/05/2018. 
 
3.1.O evento ocorrerá nos Pavilhões da Festa da Colônia, localizado 
junto ao Complexo Expogramado, local onde serão instalados os 
equipamentos descritos neste projeto. O evento ocorrerá entre os dias 
19/04/2018 à 06/05/2018;  
 
3.1.1. Sonorização palco de shows e som ambiente: 
3.1.2. Sonorização palco espetáculo: 
3.1.3. Sistema de som p/ desfile: 
3.1.4. Sistema de sonorização do projeto abrindo o baú: 
3.1.5. Sistema de som (encerramento – expo gramado) 
3.1.6. Iluminação palco de shows: 
3.1.7. Iluminação ambientação: 
3.1.8. Iluminação origens: 
3.1.9. Iluminação rotulas (06), pórtico (02) e praça (01) 
3.1.10. Unidade geradora” 

 



 
Nossa dúvida é quanto ao período de realização de cada um dos serviços acima listados, são na 
totalidade 10 serviços específicos, e gostaríamos de saber se todos serão usados todos os dias de 
19/04/2018 a 06/05/2018. 
 
Caso a resposta seja positiva, gostaríamos de manifestar nossa posição quanto ao valor de referência ser 
completamente insuficiente para realização de tais serviços, este valor orçado é completamente 
inexequível para realizar todos os 10 serviços pelo período de 18 dias. 
 
Manifestamos também a necessidade de ser explicito no projeto básico o horário de realização dos 
serviços, principalmente pela necessidade de uso do gerador, o que depende muito das horas de uso 
para se calcular qual o custo. 
 
 
Sr. Pregoiero demais membros da comissão de licitações da GRAMADOTUR, tais esclarecimentos se 
fazem necessários, pois com o Termo de Referência subjetivo, fica impossível de uma licitante calcular 
seus custos reais, e participar de forma competitiva do certame. 
Tais informações são indispensáveis, pedimos que essa comissão responda o mais breve possível para 
essa licitante, para podermos participar do certame com a certeza que estaremos corretos na 
elaboração de nossa proposta. 
 
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, aguardando um retorno o mais breve possível. 
 
 
 
Atenciosamente 
 
 
IMPACTO VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA. 
 

 


