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RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS Nº 01/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 

 

 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 

05/2021, instaurado na modalidade pregão presencial nº 05/2021, cujo objeto é a 

contratação de profissional para fazer a tradução e interpretação de conversações – 

Línguas e Sinais -, torna público aos interessados as respostas aos questionamentos 

formulados, valendo para todos os efeitos legais. 

 

1. Pergunta: Segundo normas da FEBRAPILS, para a carga horário das sessões 

ordinárias (3 a 4 horas) é necessária a presença de pelo menos 2 (dois profissionais) se 

revezando. Não ficou claro se essas horas estimadas para as sessões ordinárias envolve 

as aulas, reuniões, atendimento ao público e assessoria nas atividades de ensino ou se 

seriam outra carga horária a ser acrescida. Se for esse o caso, quantas horas seriam 

demandadas? 

 

Resposta. As horas estimadas para as sessões ordinárias são exclusivas, não 

envolvendo aulas, reuniões, atendimento ao público e assessorias. 

 

2. Pergunta: Haverá necessidade dos intérpretes nas sessões extraordinárias e outros 

eventos solenes?  

 

Resposta. Sim, haverá necessidade de intérprete nas sessões extraordinárias que 

ocorrem esporadicamente e quando ocorrem acontecem logo em seguida da ordinária, 

sem, contudo, extrapolar a estimativa das horas. Haverá também necessidade do 

intérprete em eventos solenes, não habitual, bem como nas reuniões especiais que 

ocorrem uma vez por mês. 

 

3. Pergunta: Em vários pregões que temos participado já se faz a opção por unidade de 

medida em horas, o que facilitaria o cálculo dos valores a serem propostos. Nesse caso 

haveria a possibilidade de informar uma estimativa total de horas/dia? 

 

Resposta. As reuniões ordinárias são realizadas uma vez por semana, toda 3ª feira, e 

tem duração aproximada de 3 a 4 horas. As especiais uma vez por mês não extrapolando 
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a duração retro mencionada. Os eventos solenes (datas especiais), quando ocorrem, 

limitam-se a uma hora. O valor a ser pago pela prestação dos serviços será fixo 

mensalmente. 

 

4. Pergunta: Em função da pandemia, sem data para acabar, a tendência do mercado é 

que, nos momentos onde não seja imprescindível a presença física desse profissional, o 

serviço será prestado de forma remota, utilizando plataformas de videoconferência. 

Podem ver essa possibilidade 

 

Resposta. A prestação do serviço, por questões técnicas, deverá ser prestada de forma 

presencial, sendo que o profissional intérprete ficará em ambiente isolado no Studio da 

TV Câmara. 

 

5. Pergunta: Qual o valor referência para a contratação? 

 

Resposta. O valor estimado da contratação é de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta 

reais) por mês. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira. 


