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À CLC/SOF,

Visando atender ao DESPACHO Nº 349/2021, referente a questionamentos sobre a habilitação técnica das empresas
vencedores e quanto ao pedido de amostras, essa comissão de planejamento informa:

De acordo com o edital, foram solicitados comprovação dos itens:

Item 1: Um ou mais atestado(s) que comprove(m) que o licitante tenha prestado o seguinte serviço para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente): 50 m² (cinquenta metros quadrados)
de placas em sistemas de sinalização modular (composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco).

Empresa Vencedora do item: MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL
PUBLICITARIO EIRELI (CNPJ: 09.368.621/0001-05)
A empresa comprovou por meio de Atestados e contratos que possui a habilitação técnica.

Item 9: Serviço de confecção e instalação de película de controle solar.
Empresa Vencedora do item: R O TORRES E CIA LTDA (CNPJ: 04.857.651/0001-53)
A empresa comprovou por meio de Declaração e certificado que possui a habilitação técnica.

Quanto ao pedido de amostras, informamos que alguns poderão ser por fotografia, serão solicitadas amostras dos
seguintes itens:

Amostra de totem intercambiável de pavimento, med. 66 x 148 cm.
Amostra de placa autopersonalizável de porta, med. 21 x 15 cm.
Amostra de placa intercambiável de porta, med. 34 x 12,5 cm.
Amostra de placa autopersonalizável bandeira pictograma, med. 21 x 21 cm.
Amostra de placa intercambiável tátil de porta, med. 31 x 9,3 cm.
Amostra de placa autopersonalizável suspensa, med. 60 x 15 cm.
Amostra de quadro de aviso, med. 75 x 75 cm.
Amostra de piso tátil (foto)
Amostra de mapa tátil, med. 50 x 50 cm.
Amostra de sinalização de degraus. (foto)

Apontamos ainda a necessidade da empresa “MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL
PUBLICITARIO EIRELI (CNPJ: 09.368.621/0001-05)” corrigir sua proposta no que se refere aos prazos de entrega e
execução, que devem seguir o que é solicitado no edital.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 09/11/2021 14:44)
ANDREA CARLA DE AMORIM ARAUJO
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