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REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº. 009/2017 - PROCESSO N°. 145/2017 - EDITAL Nº 072/2017 – Contratação de 
empresa para prestação de serviços de natureza contínua para realização de avaliação e consolidação de dados 
referente ao desempenho escolar dos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e criação de indicador de 
desenvolvimento educacional para o Município de Contagem/MG. 

 
Senhores (as) Licitantes,  
 
Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, vem a 
Comissão Permanente de Licitações informar: 
 
QUESTIONAMENTO Nº 01 
Qual a quantidade de turmas por etapa avaliada? 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 01 
Estima-se um total de 2245 turmas por etapa. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 02 
A empresa contratada deverá distribuir e recolher os instrumentos de avaliação em apenas 01 ponto, ou 
seja, na Secretaria de Educação? 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 02 
A empresa deverá distribuir e recolher os instrumentos direto nas unidades em que ocorrerão as avaliações 
(72 unidades). 
 
QUESTIONAMENTO Nº 03 
A respeito dos encontros para as devolutivas das avaliações, serão 2 encontros ao final de cada aplicação 
ou 2 encontros que acontecerão somente após a 2ª aplicação? 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 03 
Deverão ser realizados 02 encontros após cada uma das aplicações, conforme demonstrado no quadro de 
atividade do item 6 do termo de referência. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 04 
A equipe de aplicação será composta por 20 servidores da Secretaria Municipal de Educação, 144 
Coordenadores de Escola (72 Diretores e 72 Pedagogos) e professores por turma para as aplicações? Todos 
os agentes serão remunerados na aplicação? 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 04 
Esses são os números totais para as 72 unidades escolares, sendo 1 Diretor e 1 Pedagogo por escola, 1 
professor por turma e um total de 20 servidores da equipe de monitoramento para coordenação geral no 
município. Os agentes não receberão remuneração adicional. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 05 
Não ficou claro a resposta referente aos alunos que responderão o questionário socioeconômico 
(questionamento n° 04). Podemos considerar que responderão todos os alunos do 1° ao 9° EF ou somente 
do 5° ao 9° EF? 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 05 
Caso a empresa opte por utilizar o questionário socieconômico para realizar a análise dos contextos 
escolares, social e familiares dos alunos da rede municipal de ensino para composição do indicador 
(item 3.2.11 - Proposta e definição do Indicador) o mesmo deverá ser aplicado a todos os alunos do 1º ao 
9º ano do EF. 
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QUESTIONAMENTO Nº 06 
A licitação é na modalidade de menor preço conforme se extrai do item 7.2. Há necessidade de 
apresentação de uma proposta técnica que descreve as ações do projeto? 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 06 
Deve-se ater ao que está exigido no edital.  
 
QUESTIONAMENTO Nº 07 
Peço por gentileza para que esclareçam o item abaixo. 
6.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
   C) - Comprovação da prestação de garantia para manutenção da proposta, perfazendo 1% (um por cento) 
do valor total apresentado, em qualquer das modalidades e nas condições previstas no parágrafo primeiro 
do artigo 56, da Lei Federal número 8.666/93. Tal garantia deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias 
a ser protocolada na Tesouraria da Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Contagem. A empresa 
que optar pelo depósito bancário deverá apresentar o comprovante na Tesouraria e requerer uma 
Certidão. A garantia apresentada no envelope de documentação para habilitação será validada pela 
Comissão Permanente de Licitações, que providenciará o seu recolhimento à Tesouraria da Secretaria 
Municipal de Fazenda. 
A Comprovação no qual a empresa deverá realizar de 1% (um por cento), será no valor apresentado pela 
empresa da proposta comercial, ou o valor da licitação proposto pela Prefeitura Municipal de Contagem? 
Caso seja referente ao valor proposto pela Prefeitura, por gentileza me informar o valor. 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 07 
Comprovação da prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de R$ 32.344,00 (trinta e 
dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais) em qualquer das modalidades e nas condições previstas no 
parágrafo primeiro do artigo 56, da Lei Federal 8.666/93. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 08 
A resposta do questionamento da garantia, válida, é a resposta do dia 26/09/2017?  
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 08 
O valor estimado para a concorrência é de R$ 3.234.400,00 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil e 
quatrocentos reais), porém, esclarecemos que o valor da garantia para manutenção da proposta prevista 
no item 6.1.4, letra “b”, deverá incidir sobre o valor da proposta apresentada pela empresa. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 09 
Em relação à abertura dos envelopes: No edital retirado no site 
(http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes&licitacao=742190) consta como data de abertura dos 
envelopes: dia 10/10/2017 às 14h e na publicação do diário oficial de 06/09/2017 consta a data de 
16/10/2017 às 14h, solicitamos esclarecimentos de qual a data correta. 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 09 
16/10/2017. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 10 
Gostaríamos que o período de aplicação fosse melhor esclarecido. A resposta dada ao questionamento n° 
01 foi baseada no cronograma de pagamento que é diferente de um cronograma de execução. Não 
conseguimos entender se a 1ª aplicação é em 2017 (no final do ano letivo) e a 2ª aplicação (início de 2018) 
ou ainda se as 2 aplicações serão em 2018. Pode ser informado o mês de aplicação, pois ajudará a planejar 
as atividades do projeto. E quanto aos dias de aplicação podemos entender que do 1° ao 4° são 2 (dois) dias 
- 1° dia LP e 2° dia MAT e do 5° ao 9° EF 1 (um) dia: LP e MAT. Essa definição é importante, pois impacta em 
custos. Mesmo dessa forma as aplicações são simultâneas em todas as unidades escolares. 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 10 

http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes&licitacao=742190
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Devido a estimativa de previsão de conclusão do processo licitatório as 2 aplicações ocorrerão no ano de 
2018, sendo a primeira no 1º semestre e a segunda no 2º semestre. Quanto a aplicação das avaliações, as 
mesmas devem ser realizadas em dias diferentes por matérias (1 dia MAT e 1 dia LP ) para todos os anos 
(1º ao 9º ano). 
 
QUESTIONAMENTO Nº 11 
Favor informar o número de turmas por etapa que será avaliada. 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 11 
Estima-se um total de 2245 turmas por etapa. 
 
QUESTIONAMENTO Nº 12 
Foi realizado estudo prévio para auferir os índices financeiros estabelecidos no edital? Em caso positivo, 
qual o procedimento precisamos adotar para obtermos cópia deste estudo?  
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 12 
Não, O Tribunal de Contas da União recomenda que se utilize índices econômicos na forma da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA MARE-GM Nº 5, DE 21 DE JULHO DE 1995, que prevê que os índices de comprovação de boa 
situação financeira de empresa oriunda de localidade onde o SICAF – Sistema Integrado de Serviços Gerais 
do Governo Federal  não tenha sido implantado, será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas, maior ou igual a 
1,0. 
O Edital prevê exatamente o estabelecido. 
A Comissão Permanente de Licitações esclarece que o valor estimado para a licitação foi informado na 
resposta de questionamento divulgada em 14/09/2017, disponibilizada no site 
www.contagem.mg.gov.br/licitacao em 14/09/2017.  
 
QUESTIONAMENTO Nº 13 
Será permitido a licitante que não atender os índices financeiros, que comprove a sua capacidade 
financeira através de documentos de regularidade fiscal, garantia de participação e/ou garantia de 
execução contratual. 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 13 
Não, a Licitante deverá atender aos requisitos previstos no item 6.4.1, do edital. 
 
PERMANECEM INALTERADAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL. 
 
 
Contagem, 05 de outubro de 2017 
 
 
 
Márcia Mendes Siqueira 
Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações 

http://www.contagem.mg.gov.br/licitacao

