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FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDAÇÃO OSESP - 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA CULTURA 

 
 

CONVOCAÇÃO GERAL Nº. 001/2021 
Luminárias Cênicas para o Teto do palco da Sala São Paulo 

 
 

ESCLARECIMENTOS (2ª publicação) 
 
 
A FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – FUNDAÇÃO OSESP 
(doravante “Fundação OSESP”), pessoa jurídica de direito privado qualificada como Organização Social de 
Cultura nos termos da Lei Complementar Paulista nº 846/98, por meio de sua Comissão de Seleção, vem 
responder à solicitação de esclarecimentos apresentada pela interessada ARTECENA, conforme segue: 
 
QUESTÃO: “8) No item 8 - DO PROCESSO DA SELAÇÃO, informa que devemos entregar juntamente com 
o envelope 1 e envelope 2  o item ii (03) três, amostras das luminárias em novo e perfeito estado de 
conservação para teste. Não temos 03 amostras, temos somente 01 (uma) amostra podemos participar 
somente com uma amostra? Ou seremos desclassificados com a entrega de somente 01 (uma) amostra? 
 
RESPOSTA: No espírito de não comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do procedimento 
de seleção1, considerando a eventual necessidade de importação dos equipamentos, a Fundação OSESP 
acolhe o questionamento e resolve atualizar o instrumento convocatório a fim de permitir a disponibilização 
de, no mínimo 01 (uma) e no máximo, 03 (três) luminárias, em novo e perfeito estado de conservação, para 
testagem pela Comissão Técnica da Fundação Osesp. 
 
Deste modo, e considerando os esclarecimentos disponibilizados em 17/11/2021, o item 8.2 do instrumento 
convocatório passa a ser redigido conforme segue: 
 
Onde se lê: 
 

“8.2. Na data e horários designados para a entrega e abertura das propostas, a Comissão de Seleção 
receberá os documentos de representação dos prepostos das empresas (conforme item 3.4) e, na 
sequência, receberá: (i) os respectivos Envelopes nº. 01 e nº. 02; e (ii) 03 (três) luminárias, em novo 
e perfeito estado de conservação, para testagem pela Comissão Técnica da Fundação Osesp”. 

 
Leia-se: 
 

“8.2. Na data e horários designados para a entrega e abertura das propostas, a Comissão de Seleção 
receberá os documentos de representação dos prepostos das empresas (conforme item 3.4) e, na 
sequência, receberá: (i) os respectivos Envelopes nº. 01 e nº. 02. 
 
8.2.1. Os interessados deverão entregar à Fundação OSESP, na data e horários designados para a 
entrega e abertura das propostas ou até as 17 horas do dia 02/12/2021, no mínimo 01 (uma) e no 
máximo 03 (três) luminárias, em novo e perfeito estado de conservação, para testagem pela 
Comissão Técnica da Fundação Osesp”. 

 
São Paulo, 18 de novembro de 2021. 

 
 
 

Giacomo Chiarella 
Presidente da Comissão de Seleção 

 

 
1 Regulamento de Seleções, item 1.3.1. 


