
COTAÇÃOPRÉVIA DE PREÇOS
PROCESSO PRO

SESSÃO DE ABERTURA: 

Em resposta aos Pedidos de Esclarecimento
 
PERGUNTA 1 –  No item 6.2 do Edital, o MENOR PREÇO da proposta se refere ao valor global 
ou ao valor de hora média dos profissionais?
RESPOSTA 1 – Valor global dividido pelas 1200 horas do projeto.
 
PERGUNTA 2 - No item 11.1 do TdR e no Anexo III (Proposta de Preços) há uma quantidade de 
horas de cada profissional alocada na planilha. Essa quantidade deverá ser mantida para a 
proposta ou serve apenas como base de cálculo?
RESPOSTA 2 – Deve ser mantida para a propo
  
PERGUNTA 3 - Nos itens 2, 2.1, e 10.1 do TdR é citada uma empresa Âncora. Qual é essa 
empresa? 
RESPOSTA 3 – Robert Bosch
 
PERGUNTA 4 - Sobre o prazo para execução do projeto, ele deverá ocorrer em 7 meses 
(segundo item 3.5 do TdR), atendendo às 25 empresas simultaneamente? 
RESPOSTA 4 – Deverá ocorrer em 5 ondas de 5 cinco empresas cada, e sim haverá algumas 
sobreposições de cronograma na execução.
  
PERGUNTA 5 - Ou serão atendidas as 5 ondas, uma por vez?
RESPOSTA 5 – Serão atendidas com sobreposição de cronograma.
 
PERGUNTA 6 - Estamos trabalhando arduamente na preparaç
1 – O item 11.2 do Termo de referência lista os itens que os concorrentes devem apresentar, a saber:
·         Apresentação da empresa; 
·         Objetivos da proposta; 
·         Metodologia de Trabalho; 
·         Produto esperado; 
·         Cronograma de atividades; 
·         Valor da proposta; 
·         Considerações finais. 
Todo esse conteúdo deve ser apresentado no mesmo envelope contendo a documentação de 
habilitação?  
RESPOSTA 6 - Sim. 
  
PERGUNTA 7 – Estes itens devem 
preços no mesmo documento ou cada um deve ser apresentado separadamente?
RESPOSTA 7 - Em único envelope, de acordo com o previsto no edital.
 
Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência.
 

 
Comissão Permanente de Licitação

 

COTAÇÃOPRÉVIA DE PREÇOS Nº 3/2015 
PROCESSO PRO-40051/2015 – SC 003626 

 
SESSÃO DE ABERTURA: 16/10/2015, às 10h. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
de Esclarecimentos, a nós formulados, informamos: 

No item 6.2 do Edital, o MENOR PREÇO da proposta se refere ao valor global 
ou ao valor de hora média dos profissionais? 

Valor global dividido pelas 1200 horas do projeto. 

No item 11.1 do TdR e no Anexo III (Proposta de Preços) há uma quantidade de 
horas de cada profissional alocada na planilha. Essa quantidade deverá ser mantida para a 
proposta ou serve apenas como base de cálculo? 

Deve ser mantida para a proposta. 

Nos itens 2, 2.1, e 10.1 do TdR é citada uma empresa Âncora. Qual é essa 

Robert Bosch 

Sobre o prazo para execução do projeto, ele deverá ocorrer em 7 meses 
), atendendo às 25 empresas simultaneamente?  

Deverá ocorrer em 5 ondas de 5 cinco empresas cada, e sim haverá algumas 
sobreposições de cronograma na execução. 

Ou serão atendidas as 5 ondas, uma por vez? 
idas com sobreposição de cronograma. 

Estamos trabalhando arduamente na preparação da proposta referente à CPP 
O item 11.2 do Termo de referência lista os itens que os concorrentes devem apresentar, a saber:

Todo esse conteúdo deve ser apresentado no mesmo envelope contendo a documentação de 

Estes itens devem estar num único volume, por exemplo, metodologia e proposta de 
preços no mesmo documento ou cada um deve ser apresentado separadamente?  

Em único envelope, de acordo com o previsto no edital. 

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência.

Brasília, 

Comissão Permanente de Licitação 

 

No item 6.2 do Edital, o MENOR PREÇO da proposta se refere ao valor global 

No item 11.1 do TdR e no Anexo III (Proposta de Preços) há uma quantidade de 
horas de cada profissional alocada na planilha. Essa quantidade deverá ser mantida para a 

Nos itens 2, 2.1, e 10.1 do TdR é citada uma empresa Âncora. Qual é essa 

Sobre o prazo para execução do projeto, ele deverá ocorrer em 7 meses 

Deverá ocorrer em 5 ondas de 5 cinco empresas cada, e sim haverá algumas 

ão da proposta referente à CPP 3/2015. 
O item 11.2 do Termo de referência lista os itens que os concorrentes devem apresentar, a saber: 

Todo esse conteúdo deve ser apresentado no mesmo envelope contendo a documentação de 

estar num único volume, por exemplo, metodologia e proposta de 

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 

Brasília, 7 de outubro de 2015. 


