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 25/02/2015 (respondido às 10:59) 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 24/02/2015 às 08:42 

Questionamento 1: 

Diante da possibilidade de comprovação da  experiência da Empresa ( 

item 9.1. Qualificação técnica da Empresa ) nos itens B, E e F  de 

serem serviços concluído e/ou em andamento. Perguntamos se a 

comprovação dos serviços em andamento, que ainda não possuem 

Atestado  de Conclusão, poderão  ser comprovadas e pontuados para a 

experiência através da ART do  serviço ou de um Atestado Parcial.  

Resposta:  

A comprovação pode ser realizada por qualquer um dos documentos citados 

(ART do serviço ou Atestado Parcial), desde que apresente todas as 

informações exigidas no item 8.8 do edital.  

Questionamento 2: 

No item 9.2.2 Coordenador da equipe de ciências humanas – Profissional 

formado em Geografia entende-se de Formação acadêmica compatível para 

atender os requisitos de Coordenador da equipe de ciências humanas? 

Resposta:  

Sim, para a exigência de formação em nível superior. 

 05/03/2015 (respondido às 11:59) 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 03/03/2015 às 09:20 

Questionamento 1: 

Para trabalhos ainda em andamento, será aceito cópia do contrato ao invés 

do atestado, uma vez que nem todas as empresas aceitam fornecer 

atestados parciais de trabalhos? 

Resposta:  

Não, conforme item 9.1. do termo de referência “ a comprovação da 

capacidade técnica da empresa e/ou entidade deverá ser realizada por 

meio de atestados emitidos por entidade pública ou privada para a qual a 

empresa tenha prestado serviços devidamente especificados”. 

Questionamento 2: 
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O Anexo I-A, item I (pág. 77) pede a apresentação de cada trabalho/serviço 

realizado nos últimos 3 anos em um formato específico. Não está claro, 

porém, se para cada atestado apresentado deve ser montada esta “ficha” e, 

se sim, só podem ser apresentadas experiências dos últimos 3 anos? 

Poderiam esclarecer se devem ser enviados (i) atestados E fichas; (ii) 

apenas atestados; (iii) apenas fichas dos últimos 3 anos. 

Resposta:  

Para cada trabalho/serviço realizado será preenchida uma ficha (modelo 

Anexo 1 A) que será comprovado através da apresentação do atestado.  

Questionamento 3: 

Poderiam confirmar que não será necessária a apresentação de proposta 

técnica detalhada (plano de trabalho, metodologia, cronograma, etc.)? 

Resposta:  

Sim, a proposta técnica deverá ser entregue de acordo com ANEXO 1 A e 

conforme orientações do edital publicado (item 9.2.3). 

 

Questionamento 4: 

Na página 91 – “Anexo II – Modelo de Proposta Comercial”, na Descrição da 

Proposta consta “Item 01 – Contratação de Pessoa Jurídica Especializada 

para operação de radar meteorológico”.  

 

Entendemos que isto é apenas um exemplo. Porém, gostaríamos de saber 

em que nível de detalhe os preços devem ser apresentados: (i) apenas valor 

total dos serviços; ou (ii) valor por encarte; ou (iii) valor separado entre mão 

de obra, materiais e impostos (conforme sugerido na página 80)? Poderiam 

esclarecer? 

 

Resposta:  

O entendimento está correto, este é apenas um modelo do que deverá 

constar na Proposta Comercial da empresa. Considerando também a 

descrição conforme descrito no Sumário dos Custos conforme pág.80 do 

Edital e seus anexos. 
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 15/03/2015 (respondido às 10:59) 

FORNECEDOR 01: questionamento enviado 13/03/2015 às 10:20 

Questionamento 1:  

Considerando o artigo 48 da Resolução n° 1.025/09 do CONFEA que 

determina que "A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 

representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais 

integrantes de seu quadro técnico", podemos estender tal entendimento 

para este certame, sendo válido, para a comprovação de qualificação 

técnica da empresa, os atestados em nome dos profissionais da 

coordenação, equipe técnica e/ou sócios? 

Resposta:  

Por não tratar-se de um questionamento técnico, mas sim sobre 

legislação, considero deve ser analisado pelo setor jurídico do Centro de 

Serviços Compartilhados. 

Questionamento 2: 

Todos os profissionais que integrarão a coordenação e a equipe técnica 

deste certame deverão, obrigatoriamente, fazer parte do quadro técnico 

permanente da empresa ou serão admitidos contratos de prestação de 

serviços com vigência durante o período de execução do contrato? 

Resposta:  

Consta nos itens 9.2.1 Coordenação Geral e 9.2.2 Coordenadores de 

Equipe que a “a contratada deverá dispor ou contratar...” estes 

profissionais, o que pode ser estendido também para os demais 

profissionais da equipe. 

Questionamento 3: 

Qual será o local de realização da reunião de iniciação? 

Resposta:  

O local da reunião será definido na ocasião da sua realização.  

Questionamento 4: 

Existe uma estimativa da duração das campanhas de campo para 

levantamento de dados do diagnóstico? 
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Resposta:  

A duração das campanhas de campo depende da metodologia a ser 

proposta pela empresa proponente. 

Questionamento 5: 

A pontuação "0" em um ou mais critérios de avaliação da proposta técnica 

desclassifica o proponente ou apenas reflete no somatório dos pontos? 

Resposta:  

A pontuação “0” apenas reflete no somatório dos pontos. 

 

Questionamento 6: 

O item 8.8 do Edital trata da Habilitação-Qualificação Técnica, a ser 

inserido no envelope nº 01 - Habilitação.  O subitem 8.8.1 do Edital cita 

que a comprovação se dará conforme atestados executados em áreas afins 

conforme estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.  

Por sua vez, o item 9 - Qualificação Técnica do Termo de Referência, 

subitem 9.1, indica os atestados necessários da empresa, e o item 9.2 

indica as exigências da equipe.  

Entendemos que toda a documentação exigida no item 9.2 do Termo de 

Referência somente deve ser apresentada no envelope nº 02 - Proposta 

Técnica, considerando o grande volume de informações e documentação 

exigidas em tal item. 

Pergunta-se: está correto nosso entendimento? Os documentos do item 9.2 

da Qualificação Técnica da equipe somente devem ser apresentados no 

envelope nº 02 - Proposta Técnica? 

 

Resposta:  

Sim, a comprovação da capacidade técnica da equipe deverá estar no 

envelope 02. 

Questionamento 7: 

Em relação ao subitem Fator I-E  e) Elaboração e/ou implantação de 

projetos de interpretação e/ou educação ambiental (concluído e/ou em 

andamento), entendemos que a pontuação se dará pela apresentação de 

atestados ou declaração de projetos elaborado e/ou implantado, conforme 

consta na chamada do item. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Este subitem será retificado no novo edital. 
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Questionamento 8: 

Da mesma forma, em relação ao item  f) Fator I-F Elaboração e/ou 

implantação de projetos de ecoturismo em UCs ou outras áreas naturais, 

entendemos que a pontuação se dará pela apresentação de atestados ou 

declarações de projetos elaborados e/ou implantados, conforme consta na 

chamada do item. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Este subitem será retificado no novo edital. 

Questionamento 9: 

3. II - Da coordenação geral 

Em relação ao item a.2) Experiência na coordenação de planos de manejo 

de UCs de uso Sustentável ou proteção integral, entendemos que os 

atestados ou declarações utilizados para comprovar a experiência do 

coordenador neste item NÃO PODERÃO ser utilizados para comprovar a 

experiência do coordenador no item a.3) Experiência na elaboração de 

planos de manejo de UCs da categoria Área de Proteção Ambiental - APA. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Este subitem será retificado no novo edital. 

Questionamento 10: 

Em relação ao item a.4)  Experiência em coordenação de equipe técnica, 

entendemos que os atestados e/ou declarações utilizados para os itens a.2 

e a.3 poderão se utilizados para a pontuação neste subitem. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Este item será retificado no novo edital. 

Questionamento 11: 

b) Do coordenador da Equipe de Ciências Naturais 

 O item b.2) - FATOR II-b.2, entendemos que a coordenação pode ser 

comprovada com a citação no atestado e/ou declaração e/ou ART da 

coordenação setorial e/ou coordenação técnica e/ou coordenação do meio 

biótico e/ou coordenação da avaliação ecológica rápida da elaboração do 

Plano de Manejo. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Este item será alterado no novo edital. 

Questionamento 12: 
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Em relação ao item b.2) Experiência na coordenação de planos de manejo 

de UCs de uso Sustentável ou proteção integral, entendemos que os 

atestados ou declarações utilizados para comprovar a experiência do 

coordenador neste item NÃO PODERÃO ser utilizados para comprovar a 

experiência do coordenador no item b.3) Experiência na elaboração de 

planos de manejo de UCs da categoria Área de Proteção Ambiental - APA. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Este item será alterado no novo edital. 

Questionamento 13: 

Em relação ao item b.4) Experiência em coordenação de equipe técnica, 

entendemos que os atestados e/ou declarações utilizados para os itens b.2 

e b.3 poderão se utilizados para a pontuação neste subitem. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Este item será alterado no novo edital. 

Questionamento 14: 

c) Do coordenador da Equipe de Ciências Humanas 

Em relação ao item b.4) Experiência em coordenação de equipe técnica, 

entendemos que os atestados e/ou declarações utilizados para os itens c.2 

e c.3 poderão se utilizados para a pontuação neste subitem. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Este item será alterado no novo edital. 

Questionamento 15: 

 Item III - Sobre a equipe de trabalho 

 No item a) Participação em Planos de Manejo para UCs federais, estaduais 

ou municipais, entendemos que os coordenadores setoriais de equipe de 

ciências naturais e ciências humanas poderão ser incluindo entre os 

integrantes da equipe a serem pontuados. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Não, o item III tem o objetivo de avaliar apenas a equipe de trabalho 

uma vez que as qualificações e experiências dos coordenadores já foram 

avaliadas nos itens anteriores.     

Questionamento 16: 

No item b) Experiência em projetos de zoneamento ecológico econômico ou 

zoneamento ambiental, entendemos que tal experiência pode ser 

comprovada pelos mesmos atestados no item a) planos de manejo, onde 

consta o zoneamento da UC. 
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Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Não, o objetivo aqui é que o proponente demonstre sua experiência em 

zoneamento ecológico econômico ou zoneamento ambiental em projetos 

diferentes dos zoneamentos de unidades de conservação realizados nos 

planos de manejo. 

Questionamento 16: 

Em relação ao item b) Mapear os sítios arqueológicos históricos e pré-

históricos, descrevendo o grau de preservação e possíveis fatores 

ameaçadores (processos erosivos, incêndios, vandalismos, etc.), 

entendemos que os sítios que deverão ser mapeados são aqueles já 

REGISTRADOS para a área. 

Perguntamos: está correto nosso entendimento? 

Resposta:  

Não, também deverão ser mapeados os sítios que forem descobertos em 

trabalho de campo. 

Questionamento 17: 

O Anexo I B, em seu titulo, traz a palavra Habilitação. Contudo, a 

Habilitação está descrita no item 8 do Edital. No Anexo I B não 

identificamos nada que tenha correlação com documentos de habilitação, 

somente a tabela de pontuação técnica. Entendemos que trata-se de um 

erro de digitação, e devemos considerar apenas o item 8 do edital para esta 

fase. Nosso entendimento esta correto? 

Resposta:  

Sim. A documentação de habilitação deve estar de acordo com o item 8 

do Edital. O anexo I B apresenta os critérios de avaliação da proposta 

técnica. 

 

 

 


