
 
Ofício n.º 009/2019                           São Simão– GO, 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

À Organiza Negócios Ltda,  

 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA, na condição de Pregoeira do 

Município de São Simão, a par de cumprimentá-lo em resposta ao pedido de 

esclarecimento, tenho a informar o seguinte: 

 
 
1) “ CONFECCAO DE CAMISETAS MALHA FRIA: Confecção, silkagem e 

entrega de camisetas em malha fria e gola redonda com silk 4x4 cor frente e 

verso em diversos tamanhos, do P ao XG em modelos femininos e masculinos. 

Cor da Camisa?; Estampa da Camisa?; Tamanho da estampa? 

 

Resposta:. Cor da Camisa: Branca  

Estampa da Camisa, Tamanho da estampa: Estampa frente e verso da 

camiseta e a arte a ser definida pela Secretaria Municipal de Turismo. 

 

2) “ CONFECCAO DE CRACHA/CREDENCIAL DE IDENTIFICACAO - 

Confecção de crachás/credenciais com identificação, em material de PVC com 

impressão digital e com cordão/fita com presilha, artes diversas. Tamanho do 

crachá? Modelo da Arte?” 

 

Resposta:. Tamanho do crachá: 8,5 cm x 5,5 cm. 

Modelo da Arte: Formato Vertical cartão “card crédito”. 

 

3) “ CONFECCAO E ENTREGA DE ADESIVOS 12X12: Impressão de 

adesivos espelhados 12x12 para colagem interna, 4x4 cores, com corte e 

acabamento a laser, artes diversas para informações, identificação, sinalização 



 
e outras utilidades, conforme necessidade da comissão do evento. Arte do 

Adesivo? Quantidade de cores? Tamanho do adesivo 12x12?” 

 

Resposta:. Arte do Adesivo: a ser definida pela Secretaria Municipal de 

Turismo. 

Quantidade de cores: 4x4 cor. 

Tamanho do adesivo 12x12: Sim. 

 

4) “ CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA VINIL: Impressão digital em lona 

vinil 280g de padrão, fundo branco, (com bastão/ponteiras/ilhóis e monofio 

conforme necessidade) e instalação conforme local indicado pela comissão 

organizadora do evento. 01 lona com 100m² ou várias lonas medindo uma 

totalidade de 100m²? Qual a arte da lona?”  

 

Resposta:. 01 lona com 100m² ou várias lonas medindo uma totalidade de 

100m²? Várias lonas e diversos tamanhos, conforme necessidade da 

Secretaria Municipal de Turismo.  

Qual a arte da lona? A ser definida pela Secretaria Municipal de Turismo. 

 

5) “CONTRATACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTAS: Contração de diárias 

de serviços de Brigadistas, habilitados para tal atividade, para atuação em 

processos de evacuação de emergência, prestação de socorro e primeiros 

socorros, a divisão dos serviços será definida pela comissão organizadora do 

evento. 20 Brigadistas por dia? Qual a carga horária por dia?” 

 

Resposta:. 20 Brigadistas por dia? Não, no total são 20 prestações de 

Serviços no período de 01/03/2019 à 04/03/2019. Qual a carga horária por dia? 

São 6 horas diárias. 

 



 
6) “CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO: 

Contratação de diárias de serviços de controle de acesso, controle de pessoal 

e fiscalização, nos dias do evento,a divisão dos serviços será definida pela 

comissão organizadora do evento. 140 pessoas por dia? Qual a carga horária 

por dia?” 

 

Resposta:. 140 pessoas por dia? Não, no total são 140 prestações de Serviços 

no período de 01/03/2019 à 04/03/2019. Qual a carga horária por dia? 8 horas 

diárias. 

 

7) “ CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS: Contratação de diárias de 

serviços de gerais, tais como limpeza e conservação, controle de cancelas e 

apoio, a divisão dos serviços será definida pela comissão organizadora do 

evento. 122 pessoas por dia? Qual a carga horária por dia?” 

 

Resposta:. 122 pessoas por dia? Não, no total são 122 prestações de Serviços 

no período de 01/03/2019 à 04/03/2019. Qual a carga horária por dia? 12 horas 

diárias. 

 

8) “ A responsabilidade pelo fornecimento e colocação de papel Higiênico nos 

banheiros químicos, será da CONTRATADA ou da CONTRATANTE?” 

 

Resposta:. A responsabilidade será da CONTRATADA. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA 
Pregoeira 


