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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

ESCLARECIMENTO DE QUESTIONAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2015/10/48847 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no planejamento, organização e administração de 
eventos em geral, serviços correlacionados e suporte, compreendendo: o planejamento 

operacional, a organização, coordenação, execução e o acompanhamento, até a finalização de 

todas as atividades relacionadas ao evento “8º FÓRUM INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - RMC” promovido pela FUMEC - Fundação Municipal para 

Educação Comunitária na cidade de Campinas/SP 
 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), por intermédio do Pregoeiro, após a 
manifestação do técnico autor do Projeto Básico, apresenta a resposta à solicitação de 

esclarecimento formulado pela empresa ZC Eventos – CNPJ Nº 06027689/0001-24: 

 
Questionamento 1. Sobre o tradutor/interprete: O projeto básico solicita 1 profissional para cada 

dia de evento, estando disponível por todo o período do evento, correto? 
No entanto, segundo as normas da profissão deste profissional, o mesmo só pode trabalhar 1 hora 

direto! 

Caso tenha que fazer a tradução simultânea por um período maior ele terá que intercalar com 
outro profissional. 

Resposta 1: Haverá necessidade de tradução simultânea para o idioma espanhol nos dois dias do 
evento, visto que cada dia terá uma palestra internacional. Entretanto, a palestra terá duração de 

01 (uma) hora. 
 

Questionamento 2. Sobre o prazo de entrega das fotos. 

Resposta 2: Em relação a entrega, no edital está estipulado 03 reuniões presenciais junto aos 
servidores da FUMEC, posteriormente designados, para concepção do evento e discussões gerais 

sobre o mesmo. Sendo que nesta reunião será acordado com a Licitante Vencedora a data de 
entrega das fotos do evento. 

 

 
Campinas, 16 de outubro de 2015. 

 
 

 

Lucas Gimenez Pavanello 
Pregoeiro 


