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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 

No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS 

3.3. Comprovação de Experiência 

b) Atestados de Capacidade Técnica, que comprove sua capacidade técnica e logística de ter 
realizado no mínimo 5 Avaliações Educacionais com o uso da metodologia TRI, aplicadas no 
mínimo a 12.000 alunos. 
Pergunta: A aplicação em 12.000 alunos é o número total para as 5 avaliações ou é para cada uma, 
totalizando aplicação em 60.000 alunos?  
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO N° 01 

O Item se refere a capacidade técnica, no qual a empresa deve comprovar experiência através 
da comprovação de realização de no mínimo 05 Avaliações Educacionais, com o uso da 
metodologia TRI, aplicadas no mínimo a 12.000 alunos.  

 
QUESTIONAMENTO Nº 02 

Sobre o Item 3.2.11 Proposta e definição do Indicador -IDEC, item b gentileza esclarecer: 
Tendo em vista a comparabilidade com as avaliações do Governo Federal e do SIMAVE, (que 
alterou a composição dos cadernos de testes em 2015, ajustando como SAEB e ANA), os cadernos 
destas avaliações contemplam itens em 4 blocos, sendo 2 Blocos de Língua Portuguesa e 2 Blocos 
de Matemática. O que permite a avaliação ocorrer em apenas um único dia para as duas 
disciplinas. 
Questionamentos: 
Entendi que a composição dos cadernos de testes da Avaliação de Contagem seguirá a composição 
dos cadernos de testes e procedimentos de aplicação como era feito no SIMAVE, anterior a 2015 
com cadernos separados e em dois dias de aplicação? 

RESPOSTA: 
Aplicação deverá ocorrer em dois dias, sendo um para Matemática e outro para Língua 
Portuguesa.  
 
Este designer dos testes já está definido pela SME?   
RESPOSTA: 
Não. 
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Serão 2 dias de aplicação para todos os anos (1º ao 9º ano), 1º dia Matemática e 2º dia Língua 
Portuguesa, com cadernos separados? O que impactará no orçamento, por isto é importante este 
esclarecimento. 
RESPOSTA: 
Sim 

 

Ainda referente ao questionário dos alunos do 1º ao 4º ano, a aplicação dos mesmos será dirigida 
pelo Professor aplicador? 

RESPOSTA: 
Sim 

 
 
PERMANECEM INALTERADAS TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL. 
 
 
Contagem, 06 de outubro de 2017 

 
 
 
Márcia Mendes Siqueira 

Comissão Permanente de Licitações 

Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações 


