
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO SMASAC Nº 029/2021

PROCESSO Nº 04-000.752/21-84
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 14ª
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01

PERGUNTAS

a) Qual a quantidade de páginas do Regimento Interno da 14ª CMAS (impressa conforme

necessidades especiais apresentadas pelas delegadas e delegados – letra arial 12; arial 18)?

b) Qual a quantidade de páginas do Manual do participante (impressão em A4 e encadernado)

a ser produzido pela Comissão Organizadora, contendo orientações para a participação na 14ª

CMAS; acesso às salas virtuais; instalação e uso do chip de celular; cuidados sanitários para

evitar a propagação do Coronavírus, programação de conferência; como registrar presença nas

plenárias (passo a passo), etc.?

c) O item 12 trata-se apenas de equipe para a montagem dos Kits incluindo todos os materiais

relacionados nos itens 12.1 a 12.5?

d) Com relação ao item 11. – Confecção das faixas de tecido – 300 onde serão instaladas?

e) Quanto a votação eletrônica, precisamos saber se a plataforma já estará montada? Se

devemos fornecer o hotsite? Quantos acessos ou votos são esperados? As perguntas serão

enviadas antes para votação?

RESPOSTAS

a) Aproximadamente 15 páginas.

b) Aproximadamente 15 páginas.

c) Não. Além da equipe para montagem, deverão também fornecer os materiais relacionados

nos itens 12.1 a 12.5 da tabela “20. ESTRUTURA PARA PARTICIPAÇÃO ONLINE DE

APROXIMADAMENTE 800 PESSOAS EM CADA DIA DE EVENTO” do Anexo I do Edital.

d) Nas Unidades do Suas BH (sem endereços definidos ainda).
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e) Devem fornecer o hotsite; serão 670 Delegados e Delegadas que farão uso deste dispositivo

de votação. Os itens de votação serão inseridos na plataforma no momento das assembleias.

(Respostas fornecidas pela equipe CMAS-BH)


