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Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2023 
 
Às Licitantes 
 
REF: Esclarecimentos e Aviso de Prorrogação – Convite nº 001/2023 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em cerimonial de eventos corporativos, 
contemplando assessoramento e organização, bem como projetos cenográficos completos 
para atendimento aos cursos, seminários, congressos, palestras, workshops e demais 
eventos institucionais realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG. 
 

Aviso de Prorrogação 
 

A Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG, no uso de suas atribuições, acusa 
o recebimento de pedido de Esclarecimento enviado por empresa Licitante os quais 
transcrevemos e esclarecemos conforme abaixo: 
 
Questionamento 1: “Anexo I – Termo de Referência – Detalhamento do Objeto – página 
19, disponibilizar equipe para acompanhar os traslados em aeroportos, ônibus e outros 
locais, conforme demandado pela CONTRATANTE; Questionamento: Consta neste texto 
que o custo para o serviço do traslado é de responsabilidade pela CONTRATANTE, porém 
na tabela de equipe não consta a equipe para este serviço. Gentileza esclarecer a conduta 
para cálculo do custo da carta proposta”. 
 
Resposta 1: Permanece a exigência do edital. Deverá estar incluso no preço por evento, o 
custo para envio de uma coordenadora para o aeroporto de Confins, caso seja necessário, 
visando realizar o receptivo do palestrante e encaminhamento do mesmo até o transporte 
contratado pelo Sescoop.  Trata-se de um serviço por demanda, cuja estimativa é de 
apenas 05 receptivos/palestrantes por ano. 
 
Também permanece a necessidade do coordenador logístico para organizar a saída dos 
ônibus em Belo Horizonte e também no hotel/local no dia de retorno para Belo 
Horizonte/MG.  Se necessário, a coordenadora deverá acompanhar os participantes 
durante o trajeto dentro dos ônibus ou vans. Para fins de cálculo, a estimativa é de apenas 
2 eventos no interior de Minas Gerais com necessidade deste tipo de atividade, totalizando 
aproximadamente a organização logística de 14 ônibus no total. (7 em cada evento). 
 
Questionamento 2: “Anexo I – Termo de Referência – Programação – página 21, na 
programação como também no modelo da carta proposta não consta o destaque de 
quantos dias cada evento. Este ponto é relevante para o devido cálculo de custo da carta 
proposta”. 
 
Resposta 2: Os eventos, quase que em sua totalidade, são realizados em apenas um dia. 
Apenas 2 (dois) destes eventos tem a duração de mais de um dia, a saber, trata-se dos 
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dois eventos constantes na planilha carta proposta B) Eventos fora de Belo Horizonte 
301 a 450 pessoas, estes, são realizados em três dias. Sendo, 1º dia com saída de Belo 
Horizonte no período da manhã e demais programações de evento no período da tarde e 
da noite, no 2º dia com programação completa de evento (manhã, tarde e noite) e 3º dia 
com programação de evento no período da manhã e retorno para Belo Horizonte no período 
da tarde. 
 
Desta forma, para este item da carta proposta, a licitante deverá contemplar no campo 
“Valor por evento” o valor total do evento contemplando a descrição acima explicitada. 
 
Questionamento 3: “Anexo II – Modelo de Carta Proposta – Lote 01 – Cerimonial 
corporativo – Planilha Orçamentária – página 34, na planilha orçamento da letra B não 
consta o item 05, da planilha A, para eventos fora de BH acima de 450 pessoas. Gentileza 
informar se é para enviarmos este valor na carta proposta”. 
 
Resposta 3: A Planilha B) Eventos fora de Belo Horizonte permanece conforme edital, pois 
expressa a realidade do Sescoop/MG. 
 
AVISO DE PRORROGAÇÃO: 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais 
buscando elucidar as dúvidas supracitadas sobre o processo licitatório e bem como ampliar 
o prazo de divulgação, de entrega e abertura dos envelopes resolve PRORROGAR a data 
conforme abaixo: 
 

Nova data limite para entrega dos envelopes (01 e 02) e início da sessão: 
 
14h00 do dia 01/02/2023  
 
À Comissão Permanente de Licitação - Rua Ceará, nº 771, Bairro Santa Efigênia, CEP: 
30150-312, Belo Horizonte, MG. 
 
Local da Sessão Pública: Rua Ceará, nº 771, 5º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP: 
30150-312, Belo Horizonte, MG. 

 
Atenciosamente, 
 

                                                                                                
Robert Martins Santos                                                                                Lucas Cotta Lage      
Presidente Comissão de Licitação                                                     Comissão de Licitação 
Sescoop/MG                                                                                                      Sescoop/MG 


