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Respostas ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa MANGALÔ         
PROPAGANDA, referentes à Concorrência nº 001/2021- SECOM, objetivando a         
Prestação de Serviços de Publicidade para os órgãos e entidades da           
Administração Direta do Poder Executivo Município.  
 
QUESTIONAMENTO 01:  
 
Estive hoje (01/03) na Prefeitura para pegar o envelope, mas o setor de compras estava               
fechado. Precisamos pegar o envelope com antecedência, para saber que tamanho é,            
para darmos prosseguimento a impressão do material de licitação, para que não haja             
contratempos. 
Devido a estes decretos (lockdown) publicados, o certame continuará na mesma data            
08/03? 
Aguardamos retorno, 

 
RESPOSTA: Em razão do Decreto Municipal nº 20.810/2021, o atendimento presencial            
nas repartições públicas municipais foram suspensas, retornando amanhã, dia         
03/03/2021. Nesta data, as licitantes poderão retirar os envelopes da Via Não            
Identificada. Para conhecimento de todos, o envelope em questão possui a seguinte            
dimensão 37cm x 47cm, aproximadamente.  
Quanto à data de abertura, o certame ocorrerá na data já designada, 08/03/2021. A              
Prefeitura adotará todas as medidas e protocolos sanitários para realização da presente            
licitação, garantindo o distanciamento social necessário, bem como álcool em gel e            
termômetro para aferir a temperatura dos presentes. Ficam os licitantes desde já            
advertidos que somente será admitido nas sessões tão somente um único representante            
por Licitante, para evitar aglomeração diante do cenário pandêmico. Os representantes           
deverão utilizar máscaras de proteção individual, nos termos do art. 3º-A da Lei             
Federal nº 13.979/2020.  
Caso haja fato superveniente que impeça a realização do certame, esta Comissão de             
Licitação de Especial no uso designará nova data para abertura.  
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