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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018-CRCPA 
PROCESSO: 000036/2018-ADMINISTRATIVO/CRCPA 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para organização 
completa do Evento denominado “III CONFERÊNCIA DE CONTABILIDADE”, em regime de empreitada 
por preço global, conforme especificações constantes no termo de referência (Anexo I). 
 

Este pregoeiro torna público, aos interessados no Pregão em epígrafe, o teor do pedido de 
esclarecimento(s) da Empresa BRASITUR EVENTOS E TURISMO e a(s) respectiva(s) manifestação(ões) 
da área demandante, conforme termos a seguir aduzidos: 

 
Pedido de esclarecimento nº 01: No item 06 da tabela do Anexo I do TERMO DE REFERENCIA temos o 
seguinte texto: 
  

EXECUTIVA (BELÉM, MARABA E SANTAREM). 
06 Montagem de estrutura para credenciamento medindo 7x4m com plotagem externa, contendo 5 

balcões, depósito para guardar material, iluminação e tomadas, em octanorm seguindo layout do 
evento. 
É desejável que a empresa montadora possua em seu quadro de pessoal, Engenheiro Civil ou Elétrico 
devidamente registrado junto ao CREA. 

  
Essa montagem de estrutura será necessária para os 3 estados : Belém , Marabá e Santarém? 
 
Resposta: Somente para Conferência em Belém. 
 
Pedido de esclarecimento nº 02: No item 18 e 19 solicita auditório com capacidade para 500 pax. 
Seriam dois auditórios ou apenas 1 para atender o total de 500 pax abrangendo o horário solicitado nos 
itens? 
  

18 01 (um) Auditório com capacidade mínima para 500 (quinhentas) pessoas, a ser utilizado no horário 
de 08:00 as 20:00h contendo cadeiras, mesa diretora de até 15 lugares, palco aproximado de 12x4, 
sonorização, microfones, projeção, climatização e limpeza. (Palestra e cerimônia deencerramento) 
 

 

Resposta: No item 18 é um auditório. No item 19  é um espaço que venha comportar a capacidade 
de 500 pessoas para o evento cultural. 

 
Belém, 26 de julho de 2018. 

 
Márcio Cordovil C. P. Ferreira 

Pregoeiro CRCPA 
Portaria nº 10/2018-CRCPA 

 
 


