
 
 
 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS Nº 2: 
 
 
Processo Licitatório n.º 06/2014 – Modalidade Carta Convite n.º 01/2014. 
 
A empresa Borges 2 Borges Consultoria e Treinamento Ltda - ME, apresentou 
questionamentos sobre o processo em referência e as respostas encontram-se 
abaixo: 
 
 
Questionamento nº 01: 
 
“Qual é o número de participantes por turma em cada um dos cursos propostos?” 
 

Resposta:  

Para os cursos de Formação de Pregoeiros e de Realização de Eventos 
Empresariais, o número de participantes será de no mínimo, 25 (vinte e cinco). 
 
Para os demais cursos, o número de participantes será de no mínimo, 50 
(cinquenta). 
 
 
Questionamento nº 02: 
 
“Qual é o significado da coluna Quantidade de Apresentações, que consta no 
quadro de Cursos do Termo de Referência?” 
 
 
Resposta:  

Quantidade de Apresentações significa quantidade de turmas. 
 
 
Questionamento nº 03: 
 
“Qual é a carga - horária máxima por dia em cada turma? Exemplo: 04 horas por 
dia, ou, 08 horas por dia?” 
 
 
Resposta:  

A carga horária máxima por dia em cada turma será de 08 (oito) horas por dia. 
 
 
Questionamento nº 04: 
 
“Ao conferir a pontuação máxima da Proposta Técnica, o somatório apresentou 475 
pontos e não 500 pontos, como dito no edital. Qual número é o correto? Obs.: se o 
correto a ser considerado for de 475 pontos, é necessário alterar o valor de 
pontuação mínima (60% = 18.000).” 
 
 
 



 
 
 

Resposta:  

O somatório da pontuação máxima da Proposta Técnica é de 500 pontos e não 475 
pontos. 
 
Publicaremos a “Errata nº 01” com a correção do peso do item 5, do Anexo II – 
Descrição da Valorização Técnica. 
 
 
Questionamento nº 05: 
 
“Cada participante fará parte de mais de um curso? Se sim, é permitido elaborar 
uma única apostila para mais de um curso abordando os conteúdos programáticos 
contratados?” 
 
Resposta:  

Sim. As apostilas devem ser separadas por curso. 
 
 
Questionamento nº 06: 
 
“No curso Informática – Pacote Office e Redes Sociais, a disponibilização dos 
computadores (hardware e software) será de responsabilidade da contratada ou da 
contratante?” 
 
Resposta:  

A disponibilização dos computadores (hardware e software) será de 
responsabilidade do Contratante. 
 
 
Questionamento nº 07: 
 
“Pelo avento da sanção da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, as 
autarquias também são obrigadas a aplicar o tratamento preferencial, simplificado e 
diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Essa afirmação 
consta no artigo 47, onde diz expressamente: Nas contratações públicas da 
administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual, e 
municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação 
da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica (grifo 
nosso). Dessa forma, como será feita a aplicação dos benefícios (CND Postergada, 
Critério de Desempate, etc) concedidos aos pequenos negócios no edital citado?” 
 
Resposta:  

O direito de preferência concedido em favor das microempresas e das empresas 
de pequeno porte pela LC n. 123/06 não se aplica sobre as licitações que adotam o 
tipo técnica e preço. A regra é restrita à preferência de preços. Nas licitações do 
tipo melhor técnica, o preço não é o fator determinante ou preponderante para a 
Administração Pública. Nelas, o fator técnico é o fundamental. Por isso, a redução 
do preço por parte da microempresa ou da empresa de pequeno porte mais bem 



classificada, prescrita no inc. I do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, não é o 
bastante para declarar a proposta dela vencedora. Ele somente o seria se a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada oferecesse 
também vantagens de ordem técnica, que fossem bastante para tornar a sua 
proposta técnica superior à da licitante mais bem classificada. No entanto, a Lei 
Complementar nº 123/06 não previu a possibilidade de melhora da proposta 
técnica. 
 
 
Questionamento nº 08: 
 
“Quanto aos atestados de capacidade técnica, serão contabilizados quaisquer 
atestados de capacidade técnica referente a treinamentos/capacitação de forma 
geral? É necessário apresentar ao menos 01 (um) atestado de capacidade técnica  
específico por curso ou é permitido haver mais atestados de um curso e nenhum 
de outro curso?” 
 
Resposta:  

Sim, serão contabilizados quaisquer atestados de capacidade técnica referente a 
treinamentos/capacitação de forma geral. Não é necessário apresentar ao menos 
01 (um) atestado de capacidade técnica específico por curso. 
 
 
 
Belo Horizonte, 19 de setembro de 2014. 
 
 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais 
 


