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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/10/58152. 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016. 
OBJETO: Registro de Preços de serviços de locação de infraestrutura e equipamentos (Sistemas de 

iluminação, sistema de sonorização, palco, tendas e telas de projeção e portal em box truss), com 
fornecimento de material, para os eventos a serem realizados ou apoiados pela 

FUMEC/CEPROCAMP. 
 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), por intermédio do Pregoeiro, após 

manifestação do técnico autor do Projeto Básico e da Procuradoria Jurídica apresenta resposta à 

solicitação de esclarecimento formulada pelo Sr. RAFAEL GARCIA DO Depto. Projetos/Licitações 
Empresa OCEANO LOCAÇÕES segue resposta: 

 
Questionamentos:  

1) Gostaríamos de saber se os lotes que terão CREA seria somente o Lote 1 e o Lote 2 

2) Gostaríamos de solicitar o valor estimado pela FUMEC de cada lote. 
Respostas: 

1)Manifestação do autor do Projeto Básico: 
Conforme consta no item 7 do  ANEXO I - PROJETO BÁSICO, são exigidas as 

seguintes documentações para a qualificação técnica: 
 A documentação relativa à qualificação técnica consistir-se-á em:  

  

 Para o lote 01 – Sistema de iluminação: 

o  1.1.1 No mínimo 01 (um) Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove já ter a licitante prestado serviços de iluminação; 

o  1.1.2 Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU em vigência. 

- Qualificação Técnico-Profissional 

  1.1.3 No mínimo 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico - CAT de profissional registrado no 

CREA ou CAU, (Engenheiro ou Arquiteto) comprovando a prestação de serviços de iluminação. 
  

 Para o lote 02 – Sistema de Sonorização 

o 1.2.1 No mínimo 01 (um) Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove já ter a licitante prestado serviços de sonorização; 

o 1.2.2 Certidão de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU em vigência. 

  

- Qualificação Técnico-Profissional  
 1.2.3 No mínimo 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico - CAT de profissional registrado no 

CREA ou CAU, (Engenheiro ou Arquiteto) comprovando a prestação de serviços de sonorização.  

 Para os lotes 03, 04, 05 e 06 

o 1.3.1 No mínimo 01 (um) Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove já ter a licitante prestado serviços semelhantes ao especificados no 

respectivo lote; 
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2)O valor estimado para cada lote está à disposição dos interessados, via vistas ao Processo, no 
Setor Compras e Licitações da FUMEC à Rua Doutor Quirino, 1562 – 2º Andar – CENTRO – CP 

13015.082 – CAMPINAS - sp 

 
 

Com base na Manifestação acima, ratifico a decisão e mantenho o Prazo de Entrega e o Edital 
inalterados. 

 

 
 

Campinas, 25 de fevereiro de 2.016. 
 

 
 

Lucas Gimenez Pavanello 

Pregoeiro 


