
 
 

 
LICITAÇÃO – PREGÃO – 10/2019 

 
Boletim 01 

 
 A Pregoeira do SESCOOP/RS, no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Portaria n. 07/2018 da mesma entidade, vem apresentar 
resposta aos questionamentos realizados por possível licitante, empresa 
CELEVENTOS, nos termos que seguem: 
 
Questionamento 1: LIMPEZA: 10 auxiliares de limpeza, distribuídos entre 
montagem, evento, desmontagem e pós desmontagem; 05 de julho a 07 de 
julho, após a desmontagem total das estruturas, deverá ser feita limpeza geral 
dos espaços ocupados pelo evento; Não esta claro neste ítem quantos dias 
cada auxiliar de limpeza deverá trabalhar nem a carga horária de cada um 
deles. 
 Resposta ao questionamento 1: No período que antecede e pós 
evento, a quantidade de auxiliares de limpeza pode ser conforme o necessário. 
Já para o dia do evento todos precisam estar a postos das 9h ás 17h (horario 
do evento).  
 
Questionamento 2: “GÁS HÉLIO, COM TÉCNICO, para encher 5.000 balões, 
com cordões de 1m. (para distribuir as crianças) 1000 balões deverão estar 
cheios até às 09 da manhã, o restante encher conforme demanda.” Estes 
balões já existem, nossa equipe apenas irá encher os mesmos, correto? 
 
 Resposta ao questionamento 2: Sim, o entendimento é correto, os 
balões serão fornecidos pelo Sescoop. A empresa precisa providenciar apenas 
o barbante, conforme descrito no lote n. 02 do edital. 
 
Questionamento 3: “Instalar Balão institucional do evento, entregue pelo 
SESCOOP/RS, em local de boa visibilidade.” Este balão tb já existe, apenas 
faremos a logística de instalação? Autorização será feita pelo SESCOOP, 
correto? 
 
 Resposta ao questionamento 3: Sim, o entendimento é correto.  
 
Questionamento 4: “02 pessoas de aproximadamente 1,70m de altura para 
usar a fantasia do mascote “mãozinha” (fornecido Pelo SESCOOP/RS).” Carga 
horária de trabalho destas pessoas? 
 
 Resposta ao questionamento 4: A solicitação de 2 pessoas é para 
revezamento de uso do mascote, já que o mascote precisa estar presente das 
9h às 17h (horário do evento).  
 
Questionamento 5: “03 pessoas, animadores “perna-de-pau” para interação 
junto ao público.” Carga horária de trabalho destas pessoas? 
 



 
 

 Resposta ao questionamento 5: Das 09 às 17h (horário do evento), 
com intervalos necessários, desde que fiquem pelo menos 02 pessoas à 
disposição do contratante.    
 
Questionamento 6: “Alimentos e Bebidas - 200 KIT,s ALIMENTAÇÃO PARA OS 
VOLUNTÁRIOS – em caixinha de papelão” - Estes 200 kits deverão ser 
entregues todos ao mesmo tempo? Serão armazenados em algum local pelo 
SESCOOP ou devemos prever um local para armazenar estes 200 kits? 
 
 Resposta ao questionamento 6: A entrega dos kits será ao meio- 
dia (horário de almoço). A empresa fornecedora fica responsável pela 
qualidade e condicionamento dos alimentos até a sua distribuição. 
 
Questionamento 7: (a) Alimentação de camarim - Não esta claro as 
quantidades que devemos prever, levando em conta que teremos 200 pessoas 
em circulação das 7hs as 18hs. (b) Terá um local específico para estes 
materiais de alimentação de camarim, com estrutura de cozinha, com freezers 
e etc?? Pois neste ítem consta somente que a empresa deverá levar a 
alimentação e utensilios de cozinha... 
 
 Resposta ao questionamento 7: (a) A quantidade deverá ser a 
suficiente para a demanda descrita, aproximadamente 1.6 mil peças entre 
doces/salgados, 200 Saladas de frutas, Café em garrafas térmicas conforme 
necessário para os camarins, imprensa, área de convivência. (b) Conforme 
consta no lote n. 03, a contratada deverá fornecer 1 tenda 5mx5m para 
acondicionar os produtos e materiais que serão usados par o preparo dos 
alimentos.   
 
Questionamento 8: (a) Água e Refrigerante - Entendo que neste ítem devemos 
montar uma estrutura, embaixo de uma tenda 5x5m para acondicionar estas 
bebidas. É isso? (b) 15 bombonas de água de 20 litros ( para chimarrão). Aqui 
devemos prever local para aquecer esta água? E térmicas tb? 
 
 Resposta ao questionamento 8: (a) vide resposta ao 
questionamento 7, “b”. (b) Água aquecida será necessária apenas para o café. 
As garrafas térmicas são por conta da empresa a ser contratada. 
 
Questionamento 9: Podemos participar do certame por interesse somente nestes 
2 lotes, correto? 
 
 Resposta ao questionamento 9: Sim. O Pregão n. 10/2019 é feito 
por lotes de forma separada.  
 

O Presente boletim será publicado no site do 
SESCOOP/RS: http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ 

 
Porto Alegre, 31 de maio de 2019. 

 
Adriana Machado 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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