
Questionamento 01 
 

 1) Em relação ao Item 8.8.1 do Edital – “Comprovação de aptidão para desempenho 

das atividades inerentes à presente licitação, por meio de atestado(s) comprobatórios 

de serviços executados em áreas afins”  

Item 16.3.1. do Anexo I – Termo de Referência. “Em todos os casos serão aceitas 

certidões ou atestados referentes a serviços similares, não necessariamente idênticos, 

de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.”  

Considerando que para a elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação, 

são utilizadas metodologias de forma sistematizada e envolve a elaboração de cenários 

de conservação que contemplem a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, a 

persistência de espécies, de processos ecológicos e de paisagens, bem como o 

planejamento e zoneamento para a gestão da Unidade de Conservação. Entendemos que 

a comprovação de serviços em áreas afins poderá ser feito através de atestados de 

Elaboração de Plano de Manejo de Unidades de Conservação.  

Perguntamos: Está correto o nosso entendimento?  

RESPOSTA: SIM, desde que os elementos supracitados - elaboração de cenários de 

conservação que contemplem a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, a 

persistência de espécies, de processos ecológicos e de paisagens, bem como o 

planejamento e zoneamento para a gestão da Unidade de Conservação - constem de fato 

dos planos de manejo executados.  

2) Em relação ao Item 8.8.1 do Edital – “Comprovação de aptidão para desempenho 

das atividades inerentes à presente licitação, por meio de atestado(s) comprobatórios 

de serviços executados em áreas afins”.  

Item 16.3. do Anexo I – Termo de Referência: “16.3. Atestados de responsabilidade 

técnica, ou, quando couber, publicação científica, pela execução de serviços de 

características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor deste TR – a saber, 

seus Itens 11.1, 11.3, 11.4 e 11.5 – em suas respectivas áreas de competência, 

discriminadas na TABELA 3 na coluna ATIVIDADES.”  

Entendemos que a comprovação e pontuação de cada membro da equipe se dará pelo 

atendimento dos itens 11.1 e/ou 11.3 e/ou 11.4 e/ou11.5, ou seja, não obrigatoriamente 

atendendo todos os subitens, uma vez que é praticamente impossível que um mesmo 

profissional especialista comprove cumulativamente todas essas experiências. Isso 

resultaria em uma restrição na competitividade e afastamento de potenciais participantes 

do processo, o que fere o princípio da competitividade em processos licitatórios. Desta 

forma, entendemos que a experiência dos profissionais será pontuada de forma não 

cumulativa, ou seja, sem obrigatoriedade de atender a todos os subitens citados.  

Perguntamos: Está correto nosso entendimento?  

RESPOSTA: NÃO, tudo o que se exige é que os profissionais devem comprovar 

CAPACIDADE PARA EXERCER AS RESPECTIVAS ATIVIDADES LISTADAS 

NA TABELA 3, APENAS.  

Como exemplo, o/a Coordenador/a Geral deve demonstrar as competências necessárias 

para exercer:  



 

a) A coordenação geral e supervisão dos trabalhos de equipe técnica especializada em 

múltiplas disciplinas de conhecimento para o Planejamento Sistemático da Conservação 

e Restauração dos Biomas de Minas Gerais.  

b) A mobilização e coordenação da comunidade científica e demais atores sociais que 

serão consultados ou participarão da construção das etapas previstas nos Itens 11.4 e 

11.5 deste TR.  

c) O assessoramento do Comitê Executivo.  

 

Já o profissional de Sistemas de Informações Geográficas deve comprovar capacidade 

para exercer:  

a) A capacitação de servidores do IEF em sua área de competência no âmbito do curso 

previsto no Item 11.1 deste TR.  

b) Atividades de geoprocessamento, análise geoespacial e modelagem ambiental 

inerentes ao objeto de contratação.  

c) Prestação de suporte técnico em sua área de competência a outros processos inerentes 

ao objeto de contratação.  

 

Em todos os casos serão aceitos atestados de responsabilidade técnica, ou, quando 

couber, publicação científica, pela execução de serviços de características semelhantes, 

não necessariamente idênticas, em suas respectivas áreas de competência  

3) Ainda em relação aos critérios de pontuação estabelecidos no Item 26.3.1 do Anexo I 

– Termo de Referência:  

“01 (um) ponto por atestado de responsabilidade técnica ou publicação científica 

apresentado em excesso ao exigido no Item 16.3 e detalhado na TABELA 3 até o limite 

de quatro (04) pontos por profissional nela discriminado.”  

Entendemos que a pontuação máxima será obtida apresentando 4 atestados de 

experiências similares ao item 16.3, considerando um ponto por atestado.  

Perguntamos: Está correto o nosso entendimento?  

RESPOSTA: NÃO, minimamente os profissionais devem comprovar capacidade para 

executar as atividades previstas na TABELA 3. Cada experiência adicional demonstrada 

ALÉM DESSE MÍNIMO conta 01 ponto até o máximo de 04 pontos, ou seja, A 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE COMPETÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DAS 

ATIVIDADES DESCRITAS NA TABELA 3 NÃO SOMA PONTOS. Ela é uma 

exigência eliminatória e não classificatória.  

Tomando novamente o/a Coordenador/a Geral como exemplo, se ele/a comprova todas 

as três capacidades exigidas e ainda apresenta 3 comprovações de experiência 

adicionais, em quaisquer das competências exigidas, receberá apenas 3 pontos e não 4.  

Em todos os casos serão aceitas certidões ou atestados referentes a serviços similares, 

não necessariamente idênticos, de complexidade tecnológica e operacional equivalente 

ou superior. 


