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RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS 

REFERÊNCIA: 

Pregão Presencial número 003/2019 – Processo Administrativo número 113/2019 

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa de locação de sonorização, 
iluminação com estrutura para fixação (GRID), gerador, trio elétrico, projeção simultânea e 
afins, eventos a serem realizados pela Prefeitura Municipal de Contagem. 

 
Senhores Licitantes, 
 
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada: 
 
QUESTIONAMENTO 01: 
O ANEXO XI - MINUTA DO CONTRATO, em sua CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, afirma que poderão haver 
acréscimos ou supressões de até 25% do valor determinado no contrato. Tenho dúvida se o quantitativo 
apresentado no edital também pode sofrer alterações, exemplo: no LOTE 03, o ITEM 01 tem como 
QUANTIDADE 28 unidades. Serão realizadas 28 diárias mesmo ou pode ocorrer alterações? caso sim, qual 
o limite dessas alterações? 
RESPOSTA: 
Os acréscimos e supressões referem-se ao futuro contrato, lembrando que o Pregão Presencial número 
003/2019 destina-se ao registro de preços, o que não garante a contratação. 
 
QUESTIONAMENTO 02: 
Gentileza conferir a real necessidade do documento exigido no item 6.4.6 - Comprovação de regularidade 
ambiental da licitante, expedida pelo órgão ambiental competente, comprovando que o ofertante está 
regular com as diretrizes ambientais para exercer as atividades de acordo com objeto do edital. Até 
mesmo porque esse documento não tem nada haver com a atividade do objeto do edital. 
RESPOSTA: 
Se faz necessário a Comprovação de regularidade ambiental da licitante, expedida pelo órgão ambiental 
competente, comprovando que o ofertante está regular com as diretrizes ambientais para exercer as 
atividades de acordo com objeto do edital, uma vez que as atividades envolvendo itens de iluminação e 
sonorização em eventos são regulamentadas por órgão de fiscalização ao meio ambiente, que não pode 
ser degradado com a ultrapassagem dos índices de decibéis permitidos por lei. 
 
QUESTIONAMENTO 03: 
Sou da DUDUSOM Som, Luz e Palco de Goiás e, sobre a licitação de número 113/2019, Pregão Presencial 
número 003/2019, gostaria de saber a data do evento, qual tipo de evento se trata, e local de realização. 
RESPOSTA: 
Trata-se de registro de preços, portanto, não existe eventos agendados. 
 
 
Contagem, 17/09/2019. 
 
 
Equipe de Pregões 

 
 
 


