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CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019 

 
PROCESSO Nº 7848/2019 

 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2019, às 08h20, reuniu-se na Sala de Licitações Comissão 
Permanente de Licitações para responder os Pedidos de Esclarecimentos encaminhados via e-mail a este 
Departamento de Procedimentos Licitatórios por FERNANDA FABBRI, referente à Chamada em epígrafe, cujo objeto 
é a promoção de espetáculos teatrais, com a temática da Segurança no Trânsito, realizados pelos alunos das escolas 
de Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II estabelecidas no município de São Carlos. 
 
QUESTIONAMENTOS: 
Tenho algumas dúvidas referentes à inscrição e gostaria de saber se podem me ajudar. São elas:  
 
1) A ficha de inscrição e o roteiro podem ser digitados?  
 
2) No anexo IV, roteiro, devo colocar exatamente o roteiro desenvolvido por meus alunos, na íntegra. É isso?  
 
3) Sobre os envelopes de qualificação. Qual a data máxima que posso entregá-lo? E onde?  
 
4) Na identificação do envelope de qualificação, no nome do proponente, devo colocar meu nome, o nome do grupo 
de teatro ou o nome da minha escola?  
  
5) Ainda na identificação do envelope de qualificação. No campo encerramento, devo colocar qual data exatamente?  
 
Desde já, agradeço a atenção. Aguardo retorno.  
 
RESPOSTAS 
Em atenção aos seus questionamentos, informamos: 
 
1 - Sim. A ficha de inscrição e o roteiro podem ser digitados. 
2 - Sugiro descrever o roteiro integralmente. O excesso de informação não inabilita ou desclassifica ninguém. Veja 
item 5 do Edital. 
 
5 - Dos Roteiros das apresentações: 
5.1. A documentação a ser entregue (anexo IV) deve conter: 
- Introdução; 
- Climax; 
- Desfecho. 
 
Serão avaliados, para efeitos de seleção, a Estrutura do texto, o Processo de criação e a Adequação ao tema. 
 
3 - Conforme edital, no preâmbulo: 
Os envelopes referentes a esta Chamada Pública serão recebidos e protocolados até às 09h00min do dia 07 
de junho de 2019, no 3º andar do Paço Municipal, no endereço acima indicado, quando serão abertos de 
conformidade com as seguintes cláusulas e instruções: 
 
E nos itens: 
2.4. As inscrições serão realizadas da data da publicação deste chamamento até o dia 07 de junho de 2019 
pessoalmente na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito localizada na Rua Nove de Julho, 1.420 Centro, 
mediante a apresentação da Ficha de Inscrição devidamente preenchida, em duas vias, conforme Anexo I; 
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2.5. Uma das vias da Ficha de Inscrição, juntamente com os documentos listados no item 5 deste Edital devem ser 
entregues no Departamento de Procedimentos Licitatórios, em envelope devidamente lacrado e identificado, até a 
data limite prevista com os seguintes dizeres: 
 
4 - Sugiro se identificar com o nome do grupo, a escola e o nome do professor. 
 
5 - Os envelopes referentes a esta Chamada Pública serão recebidos e protocolados até às 09h00min do dia 
07 de junho de 2019... 
 
Esperamos ter esclarecido suas dúvidas. Nos mantemos à disposição para quaisquer necessidades. Boa sorte... 
 
 

Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 

 
 

 
Roberto C. Rossato 

Presidente 
 
 
 

  Guilherme Romano Alves                                           Fernando Jesus Alves de Campos 
       Membro                                                                                               Membro 
 


