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Objeto: Contratação de consultoria técnica para sistematizar experiências exitosas na 
implantação de Unidades Demonstrativas e outras áreas em processo de restauração 
florestal e realizar monitoramento qualitativo e quantitativo dessas áreas através de 

parâmetros preestabelecidos. 

 
QUESTIONAMENTO – Recebido em 27 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 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 termo de Referência apresenta os anexo “B” – Termo de Compromisso 
(página 61) e “C”  - Declaração de Compromisso (página 62), mas não existe 
indicação no Edital sobre onde tais declaração devem ser inseridas, se no 
envelope dos documentos de habilitação ou no envelope de proposta  técnica. 
Entendemos que tais declarações devem ser apresentadas somente junto ao 
envelope 1 – documentação de habilitação. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: 

Os anexos B e C deverão constar, preferencialmente, do envelope 1. 

3) Em relação ao anexo I – Termo de Referência, o item 13 trata da qualificação 
técnica da empresa. Entendemos que a qualificação técnica da empresa exigida 
para fins de qualificação é aquela descrita no item 8.8 do Edital, e que no 
envelope 1 – documentos de habilitação, devem somente ser apresentado o 
que é exigido no edital, ou seja, atestados da empresa comprobatórios de 
serviços executados em área afins com seu objeto conforme definido no anexo 
I. Não devem ser apresentados junto ao envelope 1 informações sobre a 
equipe, os currículos assinados com declaração de disponibilidade para compor 
a equipe e demais documentos da equipe, com diplomas, atestados específicos 
e outros documentos. Tais documentos da equipe devem ser apresentados 



somente no envelope 2 – proposta técnica. Nosso entendimento está correto? 
Favor esclarecer. 
 
RESPOSTA: 
Sim. 
 

4) Em relação ao termo de referência - Monitoramento – pág 39 do TR, 
entendemos que o levantamento de informações primárias (monitoramento) 
tratado no item 7 (metodologia), página 39 do termo de referência diz respeito, 
no que tange ao presente contrato, se refere a uma única medição em campo, 
em cada experiência selecionada. Nosso entendimento está correto? 
 

RESPOSTA: 

Sim, desde que atenda todos os indicadores citados na tabela de avaliação 
quali-quantitativa e socioeconômica e a metodologia descrita. 
 

5) Em relação ao termo de referência - N° de experiências visitada: 

 O item 6.1 - pág 38 (objetivo geral) traz a premissa de monitoramento 
em 30 experiências selecionadas; 

 O item 7 – pág 42 (metodologia) traz a premissa de monitoramento em 
10% das experiências identificadas. 

Entendemos que devemos executar o monitoramento em 30 experiências 
selecionadas. Nosso entendimento está correto? Favor esclarecer. 
 

RESPOSTA: 

Caso sejam identificadas menos de 30 experiências, deverão ser monitoradas 
todas elas. Caso haja um número superior a 300 experiências sistematizadas, 
o monitoramento deverá ser realizado em 10% das experiências selecionadas, o 
que significa 30 experiências. 
 

6) Em relação ao termo de referência  - Entrevista socioeconômica 
Entendemos que as entrevistas a respeito dos parâmetros socioeconômicos 
devem ser realizadas apenas com os responsáveis pelas experiências 
monitoradas. Nosso entendimento está correto? 
 

RESPOSTA: 

Como explicitado no termo de referência, deverão ser entrevistados os atores 
envolvidos nas ações de restauração da área monitorada, incluindo responsável 
legal pelo estabelecimento rural e técnicos da(s) instituição(ões) envolvida(s). 


