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Em reposta ao pedido de esclarecimento feito por empresa interessada em participar do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2009/INEP – Contratação de instituição para aplicação do processo de
Pré-Teste de Itens do Banco Nacional de Itens – BNI, a Pregoeira torna público o entendimento,
conforme abaixo:
Questão 1 Considerando o item 3 – Abrangência do Objeto, no Termo de Referência do Edital: “A
aplicação do Pré-teste abrangerá 48.000 alunos que estejam cursando o Segundo Ano do Ensino Médio
Regular, alunos concluintes do Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e alunos do
primeiro semestre das universidades públicas federais.”
Considerando o subitem 4.4 – Aplicação Instrumentos, no Termo de Referência: “Durante as
aplicações, que ocorrerão entre os dias 15 e 19 de junho de 2009, serão adotados...”
Pergunta-se:
A aplicação do Pré-Teste do INEP decorrente do Edital de Licitação Pregão Eletrônico 14/2009
com sessão marcada para a data 19/05/2009 às 10h, será em apenas 01 (uma) data? Se aplicado em
apenas uma data, acontecerá apenas em 01 (um) ou em 02 (dois) períodos?
Resposta: QUESTAO 1
Em resposta à questão sobre a quantidade de datas e de turnos da aplicação do Pré-Teste dos
itens relacionado ao Edital de Licitação Modalidade Pregão Eletrônico 14/2009, esclarece-se que:
1) O período de aplicação do Pré-Teste está definido no subitem 4.4, o qual ocorrerá “(...) entre os
dias 15 e 19 de junho de 2009 (...)”; e
2) A aplicação poderá ocorrer em mais de um dia e período, ficando a Contratada livre para
desenvolver um plano de aplicação que atenda as exigências do Edital, apresentando-o no seu Plano
Logístico de Execução os detalhes de tal estratégia, conforme mencionado na alínea “e”, do subitem
4.1, em que consta: “Apresentação de estratégia para aplicação da prova, incluindo contato e
preparação das instituições em que será aplicado o Pré-Teste, horário de início dos trabalhos, do
acesso às salas de aplicação e início das provas”, que será submetido à aprovação da equipe técnica
do INEP/DAEB em consonância com o item 11.

Atenciosamente,

ODIETE DEUSDARÁ RODRIGUES
Pregoeira do INEP

