
QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2019 - 

Prestação de serviço de produção do evento “Semana da Educação 2019 – Beagá 

Educa”, de caráter político-pedagógico, promovido pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

QUESTIONAMENTO 01: 

Pergunta 1:  Sobre o pregão eletrônico 056/2019, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

PRODUÇÃO DE EVENTO, possui valor de referência ou valor máximo admitido? Resposta do 

órgão demandante: Conforme subitem 22.19, do Edital, o valor global estimado para a 

contratação é de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais). 

QUESTIONAMENTO 02: Referente ao Item 5 – Do Detalhamento das Necessidades -  

PROJETO BÁSICO: 

Pergunta 1:  : Item Grade Baixa (PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI): 

Qual a quantidade que devemos usar? Seria 1000 para todos os 7 dias de evento no Parque 

Municipal ou essa quantidade diluída em 7 dias?  Resposta do órgão demandante: Serão 1.000 

para todos os 7 dias de evento, ou seja, utilizaremos 1.000 unidades para cada dia. 

Pergunta 2: Item Medalhas (PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI): A 

medida acredito que está errada, pois 4mm de diâmetro é muito pequeno e 4mm de espessura é 

muito grande. O ideal seria 1.2mm de espessura e 8cm de diâmetro é o padrão. Preciso de uma 

especificação mais assertiva dessa medidas pois está confuso o pedido. Resposta do órgão 

demandante: Houve um erro formal na digitação da descrição do item. Onde se lê: 

"Medalha em aço inox dourado, prata 

e bronze com gravações em alto relevo de 4mm de diâmetro", leia-se "Medalha em 

aço inox dourado, prata e bronze com gravações em alto relevo de 4cm de diâmetro". 

Pergunta 3: Item Gerador (PARQUE MUNICIPAL AMÉRICO RENNÉ GIANNETTI): Qual o 

período de utilização, por dia, em horas, deste gerador? Resposta do órgão demandante: 

Conforme edital, serão necessários 2 geradores para energizar o palco, estandes, tendas e locais 

indicados pela coordenação. O gerador do Palco 8x6 será utilizado para energizar o Palco e os 

estandes nos dias 17 a 22/09 (6 diárias) e o outro será de 19 a 22/09 (4 diárias), totalizando 10 

diárias. O evento tem previsão de início às 08h00 e término às 16h30 (terça à sexta-feira) 

e 08h00 às 13h00 (sábado e domingo). 

Pergunta 4: Item Brigadista (SALA MINAS GERAIS): Gostaria de uma explicação do que seria 

a taxa de brigadista. Como a unidade está 4, seria contratação de 4 brigadistas? Preciso do 

horário de trabalho caso sim. Resposta do órgão demandante: O item brigadista refere-se a 4 

brigadistas que contemplarão o horário do evento na Sala Minas Gerais, qual seja, 08h00 às 

17h00 no dia 23/09/2019.. 

Pergunta 5: Item Gerador (PRAÇA DA ESTAÇÃO): Qual o período de utilização, por dia, em 

horas, deste gerador? Resposta do órgão demandante: Conforme edital, serão 4 diárias (17 a 

20/09), sendo que, por dia, o evento tem previsão de início às 08h00 e término às 21h30, a 

exceção do dia 20/09 em que será apenas de 08h00 às 16h30.. 

Pergunta 6: Item Xadrez (CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE): É solicitado 20 

unidades para 4 diárias, porém na unidade está 40. Não entendi, qual a quantidade exata 

devemos considerar? Resposta do órgão demandante:  Houve um erro formal na digitação da 



observação do item. São 10 unidades para 4 diárias, totalizando 40 diárias. Onde se lê: 

"20 unidades para 4 diárias, sendo 1 relógio por jogo.", leia-se 

"10 unidades para 4 diárias, sendo 1 relógio por jogo". 

Pergunta 7: Item Carreta Conexão Aberta (CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE): 

Não entendi este item, o que devemos considerar aqui? Qual o serviço solicitado? A carreta 

existe e devemos contratar um motorista? Teríamos que liberar a rua para este deslocamento 

(neste caso precisamos do horário, local e trajeto)? Preciso de uma especificação mais detalhada 

do serviço? Resposta do órgão demandante: A Carreta Conexão Aberta pertence à Prefeitura 

de Belo Horizonte e a empresa deve considerar para este item o deslocamento (ida) da mesma, 

sabendo que a carreta só possuí a parte da carga/baú. Assim, a empresa deverá contratar um 

cavalo mecânico para transportá-la. 

A Carreta estará na Escola Municipal Gracy Vianna Laje em Venda Nova (Rua João Soares 

Leal, 23 - Jardim dos Comerciários, Belo Horizonte/MG) e deverá chegar no Centro de 

Referência da Juventude (CRJ), localizado à Rua Guaicurus, nº 50 - Centro, na madrugada de 

segunda-feira (16/09/2019), até às 07h00. 

 

Pergunta 8: Item Confecção de Camisetas (MATERIAL DE DIVULGAÇÃO): O silk das 

mangas são iguais? Os escritos nas costas é pra considerar 4 cores mesmo? Quais são as 

palavras na costas? Resposta do órgão demandante: Verificar arquivo contendo arte das 

camisas anexado no Listar Documentos, no resumo da licitação em OPÇÕES. 

 

 


