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RESPOSTAS 

 

1) O correto é ANEXO III - Modelo de Proposta de Preços e Valoração. 

2) Não. Conforme consta no subitem 9, o valor da contratação está estimado em 

até R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), considerando que o 

Anexo B do CENP, determina que o percentual de reversão de parte do desconto 

padrão de agência é situada entre R$2.500.000,00 até R$7.500.000,00, se torna 

inaplicável ao contrato em tela.  

3) (14.1) Refere-se aos honorários (em percentual) a serem cobrados à 

Prefeitura Municipal de Teresópolis, incidentes sobre os custos comprovados de 

outros serviços, cuja produção seja incumbida a terceiros sob a supervisão da 

contratada. O Edital reforça ainda (5.2) que: Honorários (em percentual) de até 

12% (doze por cento), de acordo com o constante da proposta de preços da 

CONTRATADA, a serem cobrados da CONTRATANTE, incidentes sobre os 

custos comprovados de outros serviços, cuja produção seja incumbida a 

terceiros.  



4) Correto. 

5) Sim, será aceito o SPED contábil. 

6) Após a abertura do certame, as convocações e publicações serão realizadas 

no D.O.E. do Município. 

7) Após a análise e julgamento geral das propostas técnicas que ocorrerá na 

segunda sessão, se não houver recurso e todos os participantes concordarem, 

o Presidente dará continuidade a análise da proposta de preços na mesma 

sessão. 

8) A- Se não houver renúncia ou ausência de proponentes, não será publicado, 

uma vez que todos os interessados sairão cientes do resultado. 

8) B- Após a abertura do certame, as convocações e publicações serão 

realizadas no D.O.E. do Município. 

9) Após a abertura do certame, as convocações e publicações serão realizadas 

no D.O.E. do Município. 

10) Após a abertura do certame, as convocações e publicações serão realizadas 

no D.O.E. do Município. 

11.1) Os critérios de análise das propostas técnica e de preço estão 

estabelecidos no item XI a partir do subitem “C”- 5, após obter a nota final de 

cada proposta, será aplicada a fórmula da média ponderada estabelecida no 

edital, conforme citado nas cláusulas 12.4 e 15.1. Não houve falha gráfica. 

11.2) Não. “A abertura dos envelopes de propostas e habilitação ocorrerá 

sempre em sessão pública, com a devida divulgação.” 

12) Após a abertura do certame, as convocações e publicações serão realizadas 

no D.O.E. do Município. 

13) Não, pois se algum licitante estiver ausente o resultado será publicado. 

14) Sim, considerar que se trata do §4º, incisos IV, V e VI do art. 11 da referida 

lei. 

15) Leia-se no XIV. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO 

OBJETO O Edital prevê apenas ''01 (um) profissional de atendimento exclusivo 

para a Prefeitura de Teresópolis.'' 

16) Sim, a contratada deverá comprovar a regularidade de suas obrigações, no 

caso em tela, caso não seja possível a comprovação do mês atual por ainda não 

estar disponível naquela data, que seja feita em relação ao mês anterior. 

17) A) sim 

B) Faremos o pagamento consolidado, direto para a contratada, cabendo à 

contratada faturar, consolidar notas e fazer o repasse às subcontratadas. 

Contudo permanece exigível a regularidade fiscal e trabalhista de todas as 

empresas que eventualmente prestarem o serviço. 



 

18) O valor contratual integra a totalidade do valor a ser repassado pelo 

Município. Neste caso, o que se objetiva esclarecer é que não haverá repasses 

adicionais. Todo o serviço prestado pela contratada ou eventualmente 

subcontratadas estarão englobados no preço do serviço estabelecido em 

contrato.  

19) Sim, item XIV, subitem 11. 

20) Não. Aqui definiu-se que o serviço pode ser prestado em qualquer local, 

contudo como esclarecido no item 18 o valor devido pelo Município abarcará 

todos os custos referente aos serviços prestados.  

21) Leia-se apenas o ''Termo de Referência''. 

22) A- SIM 

B- SIM 

 

Permanecemos à disposição. 

 

Vinicius Oberg 

Secretário de Ciência de Tecnologia 

 
 

Douglas Magno Amancio de Oliveira 
Presidente da Comissão de Licitação 

 


