
Respostas a questionamentos / Esclarecimentos 
Tomada de Preços nº 1501558 00059/2017 

Objeto: Contratação de consultoria especializada para a construção do Marco Legal e 
Manual Técnico do Programa de Regularização Ambiental – PRA e seus instrumentos 

no estado de Minas Gerais. 

 
QUESTIONAMENTO – Recebido em 19 de outubro de 2017 

1) Sobre a proposta técnica, a parte de experiência específica/apresentação da 
proponente deverá estar inserida  em “conhecimento problema”, 
metodologia” e “plano de trabalho”, ou poderá ser feita em um item especifico 
de apresentação? 

RESPOSTA: 

A experiência específica/apresentação da proponente será avaliada em 
um item especifico (I. Experiência específica da proponente) e embasada 
na apresentação de declarações/certificados, como citado no Termo de 
referência; 

Os itens “conhecimento problema”, metodologia” e “plano de trabalho” 
será avaliada no ítem II. Proposta técnica. 

 

 

2) Igualmente, a parte de experiência da equipe técnica, com os CVs, poderá ser 
um item específico na proposta técnica? 

RESPOSTA:  

Sim, será um item específico (III. Experiência e conhecimento específico 
da equipe.) 
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QUESTIONAMENTO – Recebido em 20 de outubro de 2017 

1) Na Pg. 57 do edital, exige a que as comprovações de experiência sejam 
apresentadas com firma reconhecida, vejamos: 

“As experiências citadas no currículo deverão ser acompanhadas das 
respectivas comprovações de experiência, devidamente assinados pela 
instituição contratante e com firma reconhecida [...].” (Grifo nosso) 

Quanto  exigência de firma reconhecida de Atestado de Capacidade Técnica 
fornecido por pessoa jurídica de direito público, não há o que falar na 
obrigatoriedade de que o mesmo possua firma reconhecida, uma vez que os 
documentos emitidos por servidor público tem fé pública conforme estabelece 
nossa carta magna, vejamos: 

“Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(…) 
II – recusar fé aos documentos públicos;” 
Trata-se da presunção de veracidade. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro “a 
presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, 
presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre 
com relação ás certidões, atestados, declarações, informações por ela 
fornecidos, todos dotados de fé pública.” (in Direito Administrativo, 23º Ed, São 
Paulo: Atlas, 2010 p. 198). 
Isto posto, tal exigência torna-se despropositada além de exorbitante. 
Já a exigência de firma reconhecida para os atestados fornecido por pessoa 
jurídica de direito privado apresenta ilegalidade da exigência de firma 
reconhecida, quando a Lei 9.784/1999 que regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal disciplina que: 
“Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
[...] 
§2º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido 
quando houver dúvida de autenticidade.” (Grifo nosso) 
Também o Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) disciplina que: 
“Art. 408.  As declarações constantes do documento particular escrito e 
assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao 
signatário.” (Grifo nosso) 
Por fim o Tribunal de Contas da União – TCU já orientou em sentido similar à 
Lei 9.784/1999, acima citada, da não exigência de reconhecimento de firma 
quando não houver lei expressa neste sentido: 



“Ressalvada imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido 
quando houver dúvida de autenticidade.” (Licitações e contratos : orientações 
e jurisprudência do TCU – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília, 2010, pag. 464). 
Desta forma, a exigência de reconhecimento de firma nas comprovações não 
possui amparo legal, devendo ser desconsiderado e o edital retificado. 
 
Perguntamos: O entendimento está correto e o reconhecimento de firma será 
desconsiderado do edital? 

RESPOSTA: 

A exigência dos Atestados de Capacidade Técnica está consignada no 
subitem 8.8 do edital, para os quais não há obrigatoriedade de 
reconhecimento de firma. 

A instrução aposta no item 22 do Termo de Referência (pág. 57 – 
Experiência da equipe técnica), que registra a necessidade de 
reconhecimento de firma nas comprovações de experiência será 
alterada, deixando de constar tal necessidade. 

2) O Fator III.a da Pag. 58 do edital apresentam inconsistencias nas pontuações, 
vejamos: 

“- Fator III.a: Será computado 1,0 ponto por comprovação de 
experiência dos integrantes da equipe em um máximo de 5 (cinco) 
comprovantes. Todas as comprovações de experiência deverão estar 
devidamente autenticados por cartório competente. Caso contrário, os 
documentos serão desconsiderados” (Grifo nosso) 

Perguntamos: O correto seria 2,0 pontos por comprovação de experiência? 

RESPOSTA:  

Não, o correto é mesmo 1,0 ponto por comprovação de experiência em 
um máximo de 5,0 pontos por profissional. No entanto, a pontuação 
total de cada profissional será multiplicada pela nota de cada item (2). 

3) “QUADRO 03 – Pontuação da experiência profissional da equipe (Fator III.a) - 
Pontuação Máxima: 30 pontos 

” 
  



Perguntamos: Quanto ao Quadro 03 o correto seria 10 pontos de pontuação 

total para cada profissional, considerando que a pontuação máxima é de 30 
pontos? 

RESPOSTA: 

Sim, o máximo por profissional será 10 pontos. 

4) O quadro 04 da Pag. 58 do edital indicam dois profissionais (Técnico de Campo 
e Comunicação Social) para pontuação: 
 

 
Perguntamos: Quanto ao quadro 04 os profissionais para pontuação seriam o 
Profissional Eng. Florestal ou área afim  e Profissional Direito? 
 
RESPOSTA:  
Quanto ao quadro 04 os profissionais para pontuação seriam o Profissional Eng. 
Florestal ou área afim  e Profissional Direito? Os profissionais dos quais se 
analisarão os comprovantes de titularidade poderão ser os profissionais de 
engenharia florestal ou área afim e/ou de direito. 

 


