SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 3ª REGIÃO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2014
1º Esclarecimento
O Presidente da Comissão de Licitação do Conselho Regional de Química da 3ª Região
Rio de Janeiro, vem por meio desta apresentar resposta ao primeiro esclarecimento,
formulado pela Empresa Véli Soluções em RH, em atenção a licitação - Tomada de
Preço - nº. 004/2014, que tem como objeto a contratação de empresa de Consultoria
para Desenhar e Implementar um Plano de Cargos e Salários e um modelo de Gestão de
Desempenho, devidamente descritos, caracterizados e especificados na Proposta de
Preços.
I – Pergunta
Solicitamos esclarecimentos referente a Tomada de Preços N° 004/2014, cujo objeto é:
Contratação

de

empresa

especializada

para

prestação

de

serviços

técnicos

especializados relativos a desenvolvimento e implantação do novo Plano de Cargos e
Salários e Gestão de Desempenho.
No item 10.1 lê-se: A contratada deverá cumprir a descrição do conjunto de métodos,
técnicas e V procedimentos, citados de maneira detalhada a partir no termo de referência,
anexo “I” deste edital. Os quais deverão ser utilizados no decorrer dos trabalhos,
considerando, dentre outros aspectos, a participação da mesma equipe técnica, até o
término do contrato, a serem realizados na sede da Contratante. (grifo nosso)
Através da análise do item acima, devemos interpretar que todas as etapas do projeto
deverão ser realizadas presencialmente na sede do CRQIII?
Em caso afirmativo, todos os integrantes da equipe técnica deverão estar sempre
presentes na sede do CRQIII?
Do contrário, serão admitidas atividades na sede da contratada?
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Aguardamos manifestação.
Atenciosamente,
Daiane Raquel Preilipper - Adm/Financeiro
Véli Soluções em RH
II - Resposta
Após a análise no Edital reiteramos que o entendimento referente ao item 10.1 determina
que: todas as atividades que envolvam imersão, pesquisa com os colaboradores e coleta
de informações deverão ser realizadas nas instalações do CRQIII sem deslocamento de
nossos colaboradores. Quanto a elaboração de relatórios e análises, estas serão
realizadas nas instalações da Contratada.

Atenciosamente,

Wellington Silva Morais
Suplente da Comissão de Licitação
CRQIII
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