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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

 

Em consulta às diretorias envolvidas e em conformidade com a orientação 

jurídica sobre os questionamentos apresentados pela empresa M. P. ZANON E CIA 

LTDA, inscrita sobre o CNPJ n.º 07.520.542/0001-34, obteve-se como resposta o 

transcrito abaixo: 

 

a) Prazo para cumprimento das etapas previstas no Edital e no Projeto Básico. 

R.: Os prazos correm de forma concomitante, sendo que se tratam de datas que 

podem ser alteradas mediante justificativa fundamentada e aceita pela Autarquia. 

Ainda, a empresa vencedora poderá sugerir cronograma diferente, desde que aceito 

pela Gramadotur e que o os espetáculos pirotécnicos aconteçam nos dias 

programados; 

 

b) Informações sobre a estrutura, seu detalhamento, se deverão ser fixas ou 

flutuantes, localização do chafariz. 

R.: Quanto a estrutura fixas ou flutuantes é importante, mas não obrigatória, a visita 

técnica ao local para que a empresa possa estudar as condições e oferecer a melhor 

estrutura (fixa ou flutuante, para a Autarquia tanto faz, desde que ofereça a máxima 

segurança) para a colocação do seu equipamento uma vez que se trata de um lago 

e a posição dos fogos é dentro da água; 

 

c) Amostra de fogos para o réveillon e ausência de especificação do material 

que deverá ser utilizado. 

R.: Os tipos de fogos para o Réveillon não foram definidos pois entende-se que, 

empresas especializadas em espetáculos deste porte, poderão indicar os tipos 

possíveis com propriedade e com a qualidade necessária à um espetáculo com 8 

minutos de duração, contínuo, colorido, modelos variados etc. conforme consta no 

projeto básico, mediante amostra; 
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d) Quantidade de fogos que deverão ser disparados em cada um dos 32 

pontos indicados no projeto. 

R.: A quantidade dos fogos a serem disparados em cada um dos pontos vai 

depender do 3D, do show piromusical apresentado pela contratada (essa é uma das 

utilidades). 

 

 

_________________________ 

Rosa Helena Pereira Volk 

Presidente 
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