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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR

Setor de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico 059/2021

Fornecedor CPF/CNPJ Data Assunto Situação Questionamento

- - 07/10/2021 -
13:44

prazos de entrega 07/10/2021 - 18:24 Em relação a prazos de entrega das balsas e
demais equipamentos.

No anexo 07 do projeto Básico consta.:

Item - 3.3. "Os serviços acima descritos deverão
estar previamente concluídos e prontos para
utilização em ensaios gerais no período de 15 a 27
de outubro de 2021";

Item - 5.3. “Os serviços de execução destas
estruturas deverão estar plenamente executados
até o dia 04 de outubro de 2021, para possibilitar a
colocação da cenografia após esta data”;

a) Está correto que nas redações dos
textos acima tem um equívoco quanto aos prazos
para a entrega das balsas e demais
equipamentos, uma vez que a abertura das
propostas será dia 18/10/2021 as 08:30?
b) Qual seria o prazo correto dos
serviços de execução destas estruturas,
considerando as etapas do pregão e cumprindo os
tramites do edital?

Resposta: Os serviços deverão estar conclusos até o dia 24 de outubro. Caso haja situações no processo licitatório que impeça que a entrega seja realizada no prazo previsto, a
empresa será notificada sobre a nova data aprazada.
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- - 05/10/2021 -
15:05

Esclarecimentos em relacao
a Responsavel Tecnico

07/10/2021 - 18:24 1. O modelo de declaração (Anexo 06)
parte integrante da Habilitacao, estabelece que “O
Responsável Técnico deverá emitir documento de
responsabilidade técnica de forma a assumir a
responsabilidade civil, penal, ambiental pela
execução dos serviços, conforme normas do
órgão fiscalizador competente. O documento
deverá ser registrado no órgão fiscalizador
competente do Estado do Rio Grande do Sul”.

Com relação a tal exigência, oportuno se faz
esclarecer:
a) Considerando que o objeto licitado
consiste em “contratação de empresa para
locação, montagem e manutenção de balsas
flutuantes, para o espetáculo cênico denominado
“Nativitaten”, está correto o entendimento de que a
responsabilidade da Contratada consiste na
disponibilização das balsas flutuantes,
acompanhada de ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) de arranjo estrutural
fornecido, contemplando as limitações de altura e
carga, estabilidade e flutuabilidade?
b) Caso o entendimento expresso
anterior esteja correto, pergunta-se: uma vez que
o certame tem por objeto a locação de balsas
flutuantes, a responsabilidade técnica pela
montagem e fixação dos elementos cênicos
respeitando os limites técnicos do equipamento é
de responsabilidade do Órgão Contratante,
correto?
c) Complementarmente, questiona-se:
está correto o entendimento de que o Órgão
Contratante tomará todas as medidas de
segurança e se responsabilizará pela operação do
equipamento no caso de uso deste por pessoas
do elenco, responsabilizando-se técnica e
operacionalmente pelas movimentações do
equipamento após a entrega das balsas?
d) Considerando que o objeto do
contrato se refere à locação das balsas flutuantes,
está correto o entendimento de que o Órgão
Contratante se responsabilizará pela montagem
do cenário, pelos cabos de energia e pelos
trabalhos realizados pelo elenco, prezando-se
sempre pela segurança de todos os envolvidos e
observando a carga máxima informada pelo
responsável técnico na ART competente?

2. Tendo em vista que o CREA
disponibiliza um rol padrão de itens que podem ser
inseridos em uma Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), não sendo contempladas as
palavras “civil, penal e ambiental”, questiona-se:
a) Está correto o entendimento de que a
ART gerada pela Contratada deve contemplar
apenas as limitações de altura e carga,
estabilidade e flutuabilidade?
b) Caso o entendimento expresso na
alínea anterior não esteja correto, quais são os
outros dados que devem ser inseridos
expressamente na Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) a ser emitida?

Resposta: Em relação às questões suscitadas no pedido de esclarecimentos, entendemos que podemos resumir as informações esclarecendo que a empresa contratada deverá
se declarar, através da emissão de documento de responsabilidade técnica, responsável pelos Piers Flutuantes, sua montagem e manutenção, objeto da locação pretendida, que
deverão ter as características mínimas de altura, carga, estabilidade, flutuabilidade, etc., conforme descrito no Projeto Básico e no Apêndice 1, do Edital, ficando claro que toda e
qualquer situação danosa que, eventualmente, venha a se originar do descumprimento destas especificações será de responsabilidade da contratada.
A responsabilidade pela montagem e fixação dos elementos cênicos, o trânsito de elenco e demais atividades, será de responsabilidade de empresa contratada para a execução
de tais atividades. Por óbvio, deverá ser observada as limitações de altura e carga, estabilidade e flutuabilidade dos piers conforme documento de responsabilidade técnica
expedido pela vencedora do certame em epígrafe.


