PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
EMPRESA: JOÃO PAULO L. RIBEIRO

À empresa supra citada, e a outros que tenham interesse, esclareço:
QUESTÃO 1 – “O Cronograma do evento em questão será seguido ou será alterada tendo
em vista que esta previsto o evento para Fevereiro e já a data do certame esta prevista para
o dia 10 de fevereiro até o cumprimento da assinatura dos contratos e programações
necessárias para a organização do evento e tendo em vista o feriado do carnaval de 2017,
motivo pelo qual faço o questionamento.”
RESPOSTA:
SOBRE DATAS - De acordo com Anexo I do edital "05.02. Caso haja alteração das
datas previstas para a realização dos eventos, a Coordenação de Empreendedorismo
informará à empresa CONTRATADA a nova data no mínimo 15 (quinze) dias de
antecedência." Acrescente-se que nenhum evento acontecerá em dias de feriado.
QUESTÃO 2 – “No item abaixo
05.01.01.06.01. Para realização deste encontro, especificamente, se faz necessário que o
local disponha de área verde para realização de aulas práticas, plantação de mudas e
informações técnicas de manuseio da terra.
Questiono qual tipo de manuseio será feito? Escavações em que dimensões, que tipo de
mudas serão plantadas realmente ou serão demonstrações para os alunos. A contratada
gostaria de saber se haverá prejuízos, que tipo de manuseio, haverá prejuízo em nosso
projeto paisagístico se houver isso será ressarcido?”
RESPOSTA:
SOBRE ÁREA VERDE - É imprescindível para os eventos do Projovem Campo que
se disponha de uma pequena área verde com arbustos e mata nativa para que sejam
ensinadas técnicas como plantio, poda e enxerto, por exemplo. Área paisagística e de
jardim não são apropriadas para esta finalidade.
QUESTÃO 3 – “Serão feitos um evento por período correto? Não haverá possibilidade de
ocorrer dois eventos no mesmo período.”
RESPOSTA:
Sim. Os eventos seguirão cronogramas distintos.
QUESTÃO 4 – “10.01. Será exigido do licitante, provisoriamente classificado em primeiro
lugar, que apresente amostra indicando pelo menos 3(três) locais nos quais o mesmo
pretende realizar os eventos, ara a verificação da compatibilidade com as especificações
deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.Solicito a informação de
eventos anteriores quais foram as opções apresentadas para as 03 opções de Hospedagem”
RESPOSTA:
SOBRE AMOSTRA - O município de Fortaleza e Região Metropolitana dispõem de
vários hotéis e estabelecimentos similares que se adequam à demanda.
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