
 
 

LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA – 02/2018 
 

Boletim 02 
 
 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 esclarecimentos realizados por possíveis licitantes, 
Delloite (questionamentos 01, 02, 03, 04 e 05) e MBS Consulting 
(questionamentos 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14), em 10/12/2018, nos 
termos que seguem: 
 
Questionamento 01:  As 10 cooperativas contratadas irão executar o projeto 
planejamento estratégico em Paralelo? Caso a resposta seja negativa, favor 
informar qual o sequenciamento e previsão de início do projeto nas 
cooperativas? 
 
Resposta ao questionamento 01: Conforme itens A e B das Informações 
Complementares contidas no Anexo 07, a prestação dos serviços será 
realizada cfe. cronograma e plano de trabalho definido para cada cooperativa, 
com a expectativa de não ultrapassar 1 ano até a conclusão final de todas as 
cooperativas.  
 
Questionamento 02: Entendemos que a medição e o pagamento para os 
serviços prestados será realizada por cooperativa. Ou seja, para a conclusão 
de cada etapa do projeto será feito a medição do produto em cada cooperativa, 
sendo feito o pagamento proporcional aos serviços prestados, não sendo 
necessário a Contratada concluir o referido produto em todas as Cooperativas 
previstas para recebimento proporcional dos honorários. Nosso entendimento 
está correto? 
 
Resposta ao questionamento 02: O pagamento não será realizado por 
cooperativa. Conforme item 11 da descrição do objeto (Anexo 07), os 
pagamentos serão feitos em parcelas, cujos valores são percentuais do valor 
global. Cada parcela está referenciada às entregas e produtos esperados em 
cada fase dos serviços, conforme tabela apresentada no referido item.  
 
 
Questionamento 03: Conforme exposto no item 6.2.2, alínea “d)”, entendemos 
que para o processo licitatório só será necessário apresentar Currículo da 
Equipe, com os respectivos documentos comprobatórios de experiência 
(atestados), não sendo necessário a apresentação de diplomas e da 
comprovação do vínculo empregatício. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta ao questionamento 03: O entendimento está correto. Conforme se 
depreende da alínea “d” do item 6.2.2 “todos os integrantes da equipe técnica 
deverão manter vínculo com a licitante, seja empregatício, societário, ou 
por contrato de prestação de serviço, pelo tempo da prestação dos 
serviços solicitados. Para tanto, deverá ser apresentado, de acordo com a 
hipótese do vínculo, cópia autenticada da carteira de trabalho, ou de cópia 



 
 

autenticada de contrato de prestador de serviços com a licitante, acompanhada 
da declaração da licitante, assinada também pelo integrante da equipe técnica, 
que este prestará os serviços pelo período necessário a sua conclusão. Tal 
procedimento será aplicável à empresa vencedora do certame, por ocasião da 
assinatura do contrato.” 
 
Questionamento 04:   Sobre o item 6.3.1, Tabela de “Qualificação da equipe 
do projeto (consultores)”, entendemos que será considerado como experiência 
serviços prestados para organizações públicas e privadas, de objetos 
relacionados direta ou indiretamente ao escopo a ser contratado, tais como: 
definição de indicadores de desempenho, estudos e pesquisas de mercado, 
análise e projeções financeiras, elaboração de plano de ação, gestão de 
implantação de plano de ação, análise e revisão de estrutura organizacional, 
revisão, auditoria e melhoria de processos, entre outros. Nosso entendimento 
está correto? 
 
Resposta ao questionamento 04: A vinculação deve ser direta com o 
desenvolvimento das atividades relacionadas ao planejamento estratégico, 
conforme consta no item n. 6.2.2, alínea “b” do instrumento convocatório.  
 
 
Questionamento 05: Considerando o Anexo 7, entendemos que não está 
prevista a entrega de quaisquer sistemas informatizados (software de gestão, 
ERP, software de construção de dashboards, BI – business inteligence, entre 
outros). Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta ao questionamento 05: O entendimento está correto.  
 
Questionamento 06: Referente ao subitem 5.3, entendemos que todos os 
documentos apresentados na habilitação poderão estar em cópias simples, 
sem a necessidade de apresentação de qualquer documento autenticado. Está 
certo nosso entendimento? 
 
Resposta ao questionamento 06: É correto o entendimento, porém observada 
a ressalva contida no item 6.4.1.  
 
 
Questionamento 07: Referente ao subitem 6.4.1, entendemos que os 
atestados de capacidade técnica apresentados para fins de pontuação, 
diferente dos atestados da habilitação, deverão estar em cópia autenticada. 
Está certo nosso entendimento? 
 
Resposta ao questionamento 07: Conforme consta no item 6.4.1 do edital, os 
atestados/declarações, exigidos pelo item 6, quando não apresentados em 
originais, deverão ser apresentados através de cópia autenticada por tabelião 
de notas, e no caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, o 
mesmo deverá estar com a firma reconhecida.    
 
 



 
 

Questionamento 08: Referente ao subitem 6.2.1 e), entendemos que a 
licitante poderá apresentar no máximo 8 (oito) atestados de capacidade técnica. 
Está certo nosso entendimento? 
 
Resposta ao questionamento 08: Para fins do art. 6.2.1 (Experiência Técnica) 
não há limite para o número de atestados técnicos apresentados, porém, 
conforme o item 6.2.1., alínea “e” e o item 6.3.1, a pontuação será realizada por 
empresas/cooperativas. (resposta alterada pelo boletim n. 06) 
 
Questionamento 09: A empresa licitante poderá comparecer ao 
SESCOOP/RS em data anterior a data de abertura dos envelopes para 
autenticar seus atestados de capacidade técnica junto a Comissão? 
 
Resposta ao questionamento 09: O SESCOOP/RS não realizará 
autenticações de documentos.  
 
 
Questionamento 10: Referente a equipe técnica, entendemos que a licitante 
deverá apresentar somente currículo e atestados de capacidade técnica, não 
sendo necessária a apresentação de diplomas, comprovantes de formação 
acadêmica e outros documentos não considerados para pontuação. Está certo 
nosso entendimento? 
 
Resposta ao questionamento 10: O entendimento está correto.  
 
 
Questionamento 11: Referente a equipe técnica, solicitamos maiores 
informações sobre a forma de cálculo/consideração do tempo de experiência 
dos profissionais. Será considerado o período decorrido desde que estes 
iniciaram sua atuação na área de Planejamento Estratégico? Será considerado 
pela soma do tempo de experiência dos atestados apresentados? 
 
Resposta ao questionamento 11: Com base no item 6.2.2.b, será 
considerado o tempo (anos completos) de experiência dos atestados ou 
declarações apresentados. Será, portanto, realizada a soma dos períodos.   
 
Questionamento 12: Referente ao subitem 9.5 c), entendemos por "itens" os 
critérios "Experiência Técnica" e "Qualificação da Equipe de Trabalho", ou seja, 
será desclassificada a licitante que obtiver pontuação zero em algum destes 
critérios, e que tal condição não se aplica aos "subitens" destes critérios 
(Exemplo: Experiência em Cooperativas / Experiência em Outras Empresas). 
Está certo nosso entendimento? 
 
Resposta ao questionamento 12: O entendimento está correto. 
 
 
Questionamento 13: Referente a programação de pagamento, entendemos 
que o valor total será dividido por 10 (número de Cooperativas beneficiadas) e 
pago conforme a entrega na respectiva Cooperativa. Por exemplo: ao entregar 



 
 

a "Formulação das Estratégias" na Cooperativa X, será efetuado o pagamento 
de 35% do valor total da proposta dividido por 10. Ou seja, o pagamento dos 
35% não está condicionado a entrega da "Formulação das Estratégias" em 
todas as 10 Cooperativas. Está certo nosso entendimento? 
 
Resposta ao questionamento 13: (vide resposta ao questionamento 02) 
 
 
Questionamento 14: Referente ao quadro de pontuação dos Consultores, 
solicitamos informar que tipo de experiência estes devem comprovar para 
obtenção de pontuação. Será considerada somente a experiência em 
"Trabalhos de Planejamento Estratégico", a exemplo dos critérios de pontuação 
do Gerente? 
 
Resposta ao questionamento 14: Sim, conforme item 6.2.2, alínea “b” do 
instrumento convocatório.  
 
 
 O Presente boletim será publicado no site do 
SESCOOP/RS: http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ 

 
 

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2018. 
 

Adriana Machado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

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

