
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 
JOF-0244-30109/2016 

 
Capacitação de Gestores e Lideranças Beneficiárias do Programa Bolsa Verde para Inclusão 

Produtiva 
 
 

Ata da Audiência Prévia 

 
 
No dia 12 de janeiro de 2017, às 15:10h, foi realizada reunião de Audiência Prévia, no endereço 
Casa das Nações Unidas, Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17, 
Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns, Salas 117 a 123, CEP 70800-400 – 
Brasília, DF – Brasil, com o objetivo de esclarecer os requisitos técnicos e formais do Edital (SDP) 
JOF 0244-30109/2016, que visa a contratação de consultoria capacitação de gestores e 
lideranças beneficiárias do Programa Bolsa Verde para inclusão produtiva. 
 
A reunião foi realizada por Skype e contou com a participação da Analista de Compras da JOF, 
Sra. Ireny Soares, da Equipe Técnica do Projeto e dos representantes das empresas interessadas 
no processo. Importante registrar que a participação de todas as Licitantes se deu por meio de 
Skype. 
 
Após os esclarecimentos sobre os objetivos da reunião e apresentação dos presentes, a Analista 
de Compras da JOF ressaltou alguns aspectos formais do Edital como a possibilidade da 
formação de consórcio, esclarecendo que neste caso é necessário apresentar um documento 
manifestando a intenção da constituição do consórcio, indicando a empresa líder e as suas 
integrantes, denominação do consórcio e endereço, bem como o detalhamento físico 
financeiro, em termos percentuais, dos serviços a serem executados. Na oportunidade, foi 
ressaltado que será solicitada a documentação de habilitação jurídico-fiscal, econômica-
financeira somente da empresa melhor classificada no certame, entretanto, caso as empresas 
disponham da referida documentação, detalhada em anexo, atualizada, essa deve ser 
encaminhada juntamente com a documentação contida no Envelope A – Proposta Técnica. Foi 
ressaltada também a exigência da apresentação da garantia de proposta, nos termos do Edital, 
a ser apresentada no Envelope A – Proposta Técnica. Foi esclarecido que a documentação deve 
ser apresentada em dois envelopes distintos, Envelope A - Proposta Técnica, com a 
documentação de suporte, e Envelope B - Proposta Financeira. No envelope A – Proposta 
Técnica, não deve haver nenhuma menção aos valores cotados – Proposta de Preço.  
 
A participação foi estimulada durante a sessão visando o nivelamento do entendimento dos 
requisitos formais e técnicos do Edital por parte das Empresas interessadas. A Equipe técnica do 
Projeto esclareceu o contexto histórico do Projeto BRA/11/021 e os objetivos da contratação. 
Os questionamentos formulados encontram-se registrados no arquivo específico intitulado: 
“Questionamentos e Respostas”. 
 


