Respostas a questionamentos / Esclarecimentos
Tomada de Preços nº 1501558 00062/2017
Objeto: Contratação de consultoria técnica para realizar a Avaliação de Oportunidades
de Restauração e elaborar Plano Estratégico para a Restauração nas áreas do Corredor
Ecológico Sossego – Caratinga e APA Alto Mucuri, utilizando para tal as ferramentas do
ROAM (Metodologia de Avaliação de Oportunidades de Restauração), elaborada pela
IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) e WRI (World Resources
Institute).

QUESTIONAMENTO
1. De acordo com a pag. 45 do Edital:
“A empresa deverá apresentar experiência comprovada com elaboração de
planejamento estratégico de restauração ecológica...”
Já realizamos uma série de Planos de Manejo, que incluem planejamento
estratégico de restauração ecológica no Encarte 2. Entendemos que esta
informação está implícita nos atestados que comprovam que elaboramos Planos
de Manejo, que seriam considerados válidos. Vocês confirmam?
RESPOSTA:
Conforme edital toda informação necessária deve estar explicitada no
Atestado de Capacidade Técnica, o que inclui o citado planejamento
estratégico de restauração ecológica.
2. De acordo com a pag. 46 do Edital:
“i) Coordenador Geral: Profissional graduado em Engenharia Florestal, Agronomia,
Ecologia, Biologia ou áreas afins, com mestrado e experiência comprovada em
restauração ecológica, gestão territorial e gestão participativa.”
Entendemos que o Coordenador Geral precisa ter nível de mestrado, não
necessariamente tendo executado seu mestrado diretamente nos temas
restauração ecológica, gestão territorial e gestão participativa. Vocês confirmam?
RESPOSTA:
O mestrado deve ter sido necessariamente na área dos temas
restauração ecológica, gestão territorial e gestão participativa, assim
como sua experiência profissional.
3. De acordo com a pag 55 do Edital, acerca da pontuação da equipe técnica:

“- Fator III.b (15 pontos): A formação profissional é importante para a pontuação,
sendo necessária minimamente a formação nas áreas citadas neste TR.
Especialização e pós- graduação nos temas relacionados ao TR serão consideradas
de acordo com o quadro 05.”
Entendemos que especialização e pós-graduação em temas de Meio Ambiente e
ciências naturais são considerados “temas relacionados ao TR”. Vocês confirmam?
RESPOSTA:
Não. Os temas relacionados no TR são restauração ecológica, gestão
territorial e gestão participativa.
4. De acordo com a pag 46 do Edital:
“ii) Coordenador campo: Profissional graduado em engenharia florestal ou áreas
afins, com experiência comprovada em restauração ecológica, experiência com
ferramentas de diagnóstico participativo em comunidades rurais e extensão
florestal.”
Entendemos que um profissional graduado em uma área relacionada a Meio
Ambiente se encaixaria neste perfil. Vocês confirmam?
RESPOSTA:
O profissional graduado em uma área relacionada a Meio Ambiente
pode se encaixar neste perfil, desde que comprove a experiência
profissional solicitada.
5. De acordo com o Guia da metodologia ROAM (pag 65), uma das maneiras de se
obter dados relevantes para a avaliação é:
“Solicitar novas práticas de coleta de informações. Se necessário, encomendar
novos relatórios, tais como pesquisas, imagens de satélite, cálculos para
preenchimento de lacunas específicas de dados, verificação de dados existentes ou
atualização de dados antigos.”
Entendemos que não caberia no escopo e no orçamento deste projeto a coleta
sistemática de dados primários de mapeamento em campo. Entretanto, julgamos
adequada a realização de visitas de campo às áreas para reconhecimento e
checagem de informações. Vocês estão de acordo com nossa interpretação?
RESPOSTA:
A licitante deverá apresentar sua proposta de metodologia a ser
analisada na proposta técnica, não cabendo nesse momento a definição
de como deve ocorrer.

