
 

 

 

 
 
TOMADA DE PREÇOS 01/2015 
 

Feito:  Pedido de esclarecimentos  

Referência: Edital Tomada de Preços  nº 01/2015 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
consultoria técnica para apoiar na elaboração e gestão do Planejamento Estratégico, 
Capacitação em Balanced Scorecard (BSC), Redesenho da Arquitetura 
Organizacional, Pesquisa e Avaliação de Clima Organizacional e Política de 
Avaliação e Gestão de Desempenho de acordo com as especificações, quantidades e 
demais condições do Edital e anexos. 

 

Solicitante: INSTITUTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA GERENCIAL 

 

Das Preliminares 

Pedido de esclarecimentos dos termos do Edital, por de fax, através do telefone 
(92) 3232-4369 pela Empresa INSTITUTO DE PESQUISA E TECNOLOGIA 
GERENCIAL, sobre os termos do EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015. 

 

Do questionamento 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

Respostas: 

1)  
Quantidade de funcionários da Prodam: 381 
Participantes treinamento BSC: Entre 70 e 80 funcionários  
Quantidade de Turmas: Entre 03 e 04. 
Grau de escolaridade médio: Graduação. 
 

2) Sim. 
 

3) A última Pesquisa de Clima foi realizada em 2013 com todos os funcionários da 
Sede da Empresa, os funcionários que ficam no cliente não participaram da 
pesquisa. Atualmente a PRODAM não possui uma ferramenta específica na intranet 
para realizar a pesquisa de clima. 
 

4)  
No item 16 – Da Avaliação e do Julgamento e seus subitens com suas respectivas 
descrições, deixam claros quais serão os itens de avaliação:  
1) Item 16.2.1 Maior tempo comprovado de serviço;   
2) Item 16.2.2 Atuação em consultoria com a gestão pública 
3) Item 16.2.3 Experiência da Equipe Técnica para entregar a Solução 
Completa 
Sendo assim, nenhum item de avaliação terá pontuação diferenciada para o nível 
de escolaridade dos consultores se isso não constar em suas descrições. 
 

5) É possível que o Produto 6 seja realizado após os 16 meses de trabalho do Produto 
1, contudo dependendo da estratégia de execução do projeto que será realizada 
junto à contratada, podemos decidir que o Produto 6 seja realizado em paralelo 
com o Produto 1. Sendo assim, neste momento não temos resposta exata, pois a 
Estratégia de Execução do projeto será devidamente discutida com a contrata e 
certamente algumas estratégias serão definidas e ao fim, a que parecer mais 
apropriada, será escolhida. 
 

6) A comprovação do vínculo trabalhista se dará quando da formalização do contrato. 
 

 

Aristóbulo Araújo                     Amélia Fernandes 

        Assessor                                       Presidente da Comissão de Licitação. 

 


