
Questionamento 02 

 

 Referente ao Edital Modalidade: Concorrência Nº. 1501558000065 

/2016 Regime: Prestação de Serviços Tipo: Técnica e Preço , com o Objeto Contratação 

de pessoa jurídica (doravante: CONTRATADA) para o Planejamento Sistemático da 

Conservação e da Restauração da Biodiversidade e dos Serviços Ambientais dos 

Biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica em Minas Gerais (doravante PSCR). 

 

Pergunta: 

Os profissionais solicitados, TABELA 3 - EQUIPE TÉCNICA, podem assumir mais de 

uma função, exemplo o profissional Base de dados geoespaciais pode ser o mesmo 

Sistemas de Informações Geográficas, desde que comprove aptidão solicitada? 

 

RESPOSTA: NÃO. O quantitativo de equipe foi fixado em função da 

complexidade e do volume dos trabalhos. 

 

No item 8.7.4 No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em 

qualquer um dos índices apresentados no subitem 8.7.3, o mesmo deverá apresentar 

comprovação de Capital Social integralizado ou o valor do patrimônio líquido mínimo 

de 5% sobre o valor do lance vencedor.  

Pergunta: 

É correto o entendimento que mesmo em participação em consórcio o exigido será  

apresentar comprovação de Capital Social integralizado ou o valor do patrimônio 

líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance vencedor no somatório dos integrantes. 

 

RESPOSTA: Sim, em conformidade com o art. 33 inc.III da 8.666/93  saber: 

“ Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em 

consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte 

de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o 

somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação 

econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração 

estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos 

valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os 

consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim 

definidas em lei;” 

 

 


