
 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 
CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

DA: Pregoeira do SEBRAE/SE 
PARA: Representantes das Empresas Interessadas no Pregão n.º 27/2017 
 
 

Aracaju/SE, 31 de outubro de 2017. 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Respondendo à solicitação de esclarecimento enviada ao SEBRAE/SE pela empresa Pacific 
Organizadora de Eventos Ltda, interessadas no Pregão supracitado, informamos o que se 
segue: 
 
01. Questionamentos da empresa Pacific Organizadora de Eventos Ltda  
 
“Tendo adquirido o Edital do Pregão Presencial n° 027/2017 do SEBRAE/SE. 
Solicitamos esclarecimento das dúvidas abaixo descritas: 
  
1) No objeto “Decoração em Balão com Gás Hélio com impressão (logomarca)”, 
página 30 não consta a numeração do item. Podemos colocar 1.33.1 ou deixamos em 
branco? 
R. 
 
2) Qual a unidade de medida dos itens 2.6, 4.10, 5.21, 5.38 e 5.43? No edital não consta 
esta informação e necessitamos para formação dos valores da proposta. 
R. 
 
3) Qual a quantidade estimada dos itens 2.1 a 2.231, 2.35, 2.36, 3.23, 3.36 e 3.37? No 
edital não consta esta informação e necessitamos para formação dos valores da 
proposta. 
R. 
 
4) No item 7. Proposta, subitem c.1 é informado que a empresa deverá apresentar 
além da proposta impressa, um arquivo eletrônico em Excel. Questionamos se tal 
solicitação seria em pen drive ou CD-ROM e se deverá ir dentro do envelope da 
proposta de preços? 
R. 
 
Ficamos no aguardo. 
Desde já agradecemos. 
 
DADOS DA EMPRESA 
EMPRESA: Pacific Organizadora de Eventos Ltda” 
 
 
 
 
 
 
 



 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 
CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

 
RESPOSTAS DO SEBRAE/SE aos questionamentos da empresa PACIFIC EVENTOS: 
 
1) No objeto “Decoração em Balão com Gás Hélio com impressão (logomarca)”, 

página 30 não consta a numeração do item. Podemos colocar 1.33.1 ou deixamos 
em branco? 

Resp. Na tabela respectiva, no Anexo do Termo de Referência já consta a numeração 
desse item. O número é 1.34. 
 

2) Qual a unidade de medida dos itens 2.6, 4.10, 5.21, 5.38 e 5.43? No edital não consta 

esta informação e necessitamos para formação dos valores da proposta. 

Resp. Seguem as medidas dos itens: 

2.6  - metro linear  

4.10 - por pessoa 

5.21 - unidade 

5.38 - unidade 

5.43 - unidade 

3) Qual a quantidade estimada dos itens 2.1 a 2.231, 2.35, 2.36, 3.23, 3.36 e 3.37? No 

edital não consta esta informação e necessitamos para formação dos valores da 

proposta. 

Resp. As quantidades serão de acordo com a demanda solicitada. 

4) No item 7. Proposta, subitem c.1 é informado que a empresa deverá apresentar 

além da proposta impressa, um arquivo eletrônico em Excel. Questionamos se tal 

solicitação seria em pen drive ou CD-ROM e se deverá ir dentro do envelope da 

proposta de preços? 

Resp. Poderá ser em CD-ROM ou pen drive. 
 
Certos de termos esclarecido o que fora questionado, informamos que estão confirmados a 
data e o horário da reunião de abertura do certame: dia 06/11/2017, às 15h00. 

 
 Atenciosamente, 
 
 
 
América Mércia Ferreira Maia 
  Pregoeira/Presidente da CPL 


