
 
 

 
LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA – 01/2018 

 
Boletim 01 

 
 A Pregoeira do SESCOOP/RS, no uso de suas atribuições, 
conferidas pela Portaria n. 07/2018 da mesma entidade, vem apresentar 
resposta à solicitação de esclarecimento realizado por possível licitante, 
Markestrat, datado de 20/09/2018, nos termos que seguem: 
 
Questionamento 01: a) “Os tópicos 5.7 e 6.1 poderão estar na mesmo atestado, 
já que o primeiro item se refere qualificação da empresa e o segundo se refere 
a comprovação das atividades desenvolvidas? b) É possível comprovar o 
trabalho realizado por contrato de projeto executado?”  
 
Resposta ao questionamento 01: a) Os tópicos referidos no questionamento 
poderão estar em um mesmo atestado, porém, devem ser apresentados em 
envelopes diversos. Dessa forma, poderão ser apresentados, em algum deles, 
cópia ou segunda via, observadas as exigências do edital para tanto. b) De 
acordo com o item 6.2.1, alínea “b” parte final, do edital, no que tange à 
experiência técnica “Os itens do portfólio devem ser comprovados mediante 
atestados técnicos emitidos pelos clientes e apresentados conforme 
classificação definida nos critérios de pontuação constantes item 6.3.1 deste 
Edital (Cooperativas, Outras Empresas)”. No que tange à qualificação da 
equipe de trabalho, de acordo com o item 6.2.2, alínea “b”, “A experiência 
profissional em planejamento estratégico deve ser comprovada através de 
atestados ou declarações de realização de trabalhos da espécie, nos mesmos 
moldes do item 5.7, acrescida da quantidade de anos completos de 
experiência”. Dessa forma, poderão ser apresentados contratos, porém devem 
ser comprovados conforme os itens descritos. 
 
Questionamento 02: “Quanto ao desenvolvimento do projeto, está descrito a 
execução em 15 meses, é uma obrigação ou podemos sugerir um cronograma? 
Perguntamos pois o prazo de realização dos nossos projetos de planejamento 
estratégico giram em torno de 6 meses e  como realizaremos o trabalho 
simultaneamente entre as cooperativas, estimamos a entrega final em até 12 
meses;” 
 
Resposta ao questionamento 02: O prazo de 15 (quinze) meses descrito no 
edital, no item 12.3 e no item 4.1 do Anexo 04, refere-se ao prazo máximo de 
vigência do instrumento contratual, que, por sua vez, deverá englobar toda a 
execução do serviço, prestação de contas e pagamento. O prazo de 12 (doze) 
meses descrito no item 3.1 do Anexo 04 é o prazo máximo de execução do 
serviço e, conforme o mesmo item, poderá ser prorrogado, caso em que deverá 
ser devidamente justificado. De acordo com o item 5.2.1, atividade 1, do Anexo 
05, a contratada será responsável por apresentar a proposta de cronograma 
detalhado. 
 



 
 

Questionamento 03: “Quanto a experiencia dos consultores, podemos listar os 
trabalhos realizados no prazo de 3 anos (2015 a 2018)? Essa questão é devido 
termos 15 anos de atuação com projeto nessa área.”  
 
Resposta ao questionamento 03: No edital não constam limites temporais 
relativos aos trabalhos realizados pelos consultores.   
  

 
O Presente boletim será publicado no site do 

SESCOOP/RS: http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ 
 
 

Porto Alegre, 25 de setembro de 2018. 
 

Adriana Machado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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