
Assunto: Re: Fwd: Pedido de Esclarecimento Pregão nº 88/2021
De <secult@piranga.mg.gov.br>
Para: Licitação Prefeitura Municipal de Piranga <licitacao@piranga.mg.gov.br>
Data 14/10/2021 14:15

O tablado em questão terá altura de 80 cm, a metragem e tamanho serão de acordo com as dimensões da tenda descrita em cada item (3x3, 5x5, 8x8 e 10x10).

 

Grata,

Ana Carolina A. Silva

Chefe de Divisão de Cultura e Turismo

 

 

Em 14/10/2021 11:04, Licitação Prefeitura Municipal de Piranga escreveu:

 

--- 

  

 

 

 

 

Equipe de Licitação

Prefeitura Municipal de Piranga

Segunda a Sexta, de 08 hs às 17 hs.

 

 

                             

       

 

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Pedido de Esclarecimento Pregão nº 88/2021
Data:14/10/2021 10:34

De:Juridico Fenacouro <juridicofenacouro01@gmail.com>
Para::licitacao@piranga.mg.gov.br

 

À
Prefeitura Municipal de Piranga
 
Prezados Senhores(as)
Solicitamos os seguinte esclarecimentos do Pregão de nº 88/2021:
 
LOTE 01 
ITEM 01 - ESTRUTURA EVENTOS -  TENDA 10 x 10 m COM TABLADO DE MADEIRA 80 CM Tenda padronizada no tamanho 10 x 10 m, com cobertura, em estilo
pirâmide, com calha para escorrimento de água, com até 04 fechamentos quando solicitado, em lona autoextinguível / anti-chama (não propaga chamas), deverão
ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem,
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.
 
ITEM 03 -  ESTRUTURA EVENTOS - TENDA 3 x 3 m COM TABLADO DE MADEIRA 80 CM Tenda padronizada no tamanho 3 x 3 m com até 04 fechamentos, com
cobertura, em estilo pirâmide, com calha para escorrimento de água, em lona auto -extinguível/anti -chama (não propaga chamas), deverão ainda, estar em bom
estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão -de -
obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.
 
ITEM 05 -  ESTRUTURA EVENTOS - - TENDA 5 x 5 m COM TABLADO DE MADEIRA 80 CM Tenda padronizada no tamanho 5 x 5 m, com cobertura, em estilo
pirâmide, com calha para escorrimento de água, com até 04 fechamentos quando solicitado, em lona auto - extinguível /anti -chama (não propaga chamas),
deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem,
desmontagem, mão -de -obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.
 
ITEM 07 -  ESTRUTURA EVENTOS - - TENDA 8 x 8 m COM TABLADO DE MADEIRA 80 CM Tenda padronizada no tamanho 8 x 8 m, com cobertura, em estilo
pirâmide, com calha para escorrimento de água, com até 04 fechamentos quando solicitado, em lona auto - extinguível /anti -chama (não propaga chamas),
deverão ainda, estar em bom estado de conservação, não sendo aceitos materiais rasgados, manchados ou sujos. Incluir: Transporte, carga, descarga, montagem,
desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e alimentação da equipe, se necessário.
 
Conforme descrito acima: 
Qual o tamanho do tablado de madeira? 80cm?
Qual a altura do tablado de madeira? 80cm?



Qual a metragem do tablado de madeira? 80cm?
 
Tal informação é importante para empresa apresentar melhor proposta para o município.
 
Atenciosamente.,
 
 
Favor confirmar o recebimento desde e-mail!!!!!!!!
 


