
Respostas a Questionamentos / Esclarecimentos 
Tomada de Preços nº 1501558 00063/2017 

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. 

 
Questionamentos recebidos em 17 de outubro de 2017 e respondidos em 19 de 
outubro de 2017: 
 

EMPRESA 1: 

QUESTIONAMENTO 1: 

Conforme Edital de Licitação Item 7.1 "A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, a 
PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL referentes à presente 
LICITAÇÃO deverão ser protocolizados Comissão Especial de Licitação,.." 

Pergunta-se: 

Para protocolar os documentos é necessária a entrega das propostas 
pessoalmente, ou poderá ser somente enviado via correio? 

 

RESPOSTA: 

Os envelopes, devidamente identificados, conforme item 7 do edital, poderão 
ser entregues pessoalmente ou via serviços dos Correios ou Transportadora. 
Ressaltamos a necessidade de que todas as cópias estejam devidamente 
autenticadas. 

 

QUESTIONAMENTO 2: 

Conforme Edital de Licitação Item 9.4 "A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser 
apresentada também em 1 (uma) via digital com identificação clara do 
PROPONENTE, contendo a PROPOSTA TÉCNICA completa e seus Anexos 
digitalizados." e item 10.3 "PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada 
também em 1 (uma) via digital com identificação clara do PROPONENTE, 
contendo a PROPOSTA COMERCIAL e seus Anexos digitalizados.". 

Pergunta-se: 



Serão aceitas as propostas em via digital enviadas por e-mail? Ou somente 
gravadas em CD/DVD?  

Estas propostas em via digital deverão ser entregues juntamente com as 
propostas em meio físico? 

 

RESPOSTA: 

Não serão aceitas propostas via e-mail, as vias digitais, devidamente 
identificadas, deverão ser entregues juntamente com as vias físicas, no 
respectivo envelope. 

 

QUESTIONAMENTO 3: 

Conforme os CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA, é 
demonstrado no QUADRO 04 a Pontuação da Formação da equipe (Fator III.b), 
considerando as seguintes qualificações profissionais: Graduação, 
Especialização, Mestrado e Doutorado. 

Pergunta-se: 

Para comprovação da formação acadêmica do profissional será necessário 
apresentar os comprovantes de forma não cumulativa? Ou seja, mesmo que o 
profissional possua Especialização necessitará apresentar comprovante de 
Graduação além do de Especialização? Sendo que a Graduação é pré-requisito 
para este título. Da mesma forma segue a dúvida para comprovação dos títulos 
de Mestrado e Doutorado. 

 

RESPOSTA: 

É necessário apresentar comprovante de TODOS os títulos, uma vez que são 
pre-requisitos para pontuação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EMPRESA 2: 
 
 
 QUESTIONAMENTO 1 
  

- No Anexo III constam os Anexos ‘B’ e ‘C’, não estando claro em qual envelope 
eles devem ser apesentados. Deverão ser apresentados no envelope nº 01 
referente a Habilitação? 
- Na Proposta Técnica consta a formação dos profissionais para pontuação da 
Equipe Técnica  e explicita-se que a ‘Especialização’ vale 1 ponto para cada 
profissional. Essa ‘Especialização’ pode ser comprovada por meio da 
experiência do profissional ou deve ela estar condicionada somente a 
apresentação de algum diploma de pós-graduação? E, a especialização do 
Comunicador Social tem que ser na área de formação do objeto do Edital? 
 
RESPOSTA: 
A especialização descrita nesse item se refere a pós-graduação e não 
experiência profissional e deve ser comprovada por certificado da titulação. A 
especialização não precisa ser na área objeto do Edital. 
 
 
QUESTIONAMENTO 2: 
 
- No modelo da Proposta Comercial consta uma tabela onde descrevem-se os 
produtos e como o pagamento deverá ser realizado. Nessa tabela deveremos 
preencher o valor com a porcentagem referente a cada produto ou o valor real 
de cada um? 
- No item 13 do Termo de Referência, página 48 do edital, consta que a 
contratada deverá apresentar uma declaração dos profissionais que irão 
compor a equipe técnica apresentando disponibilidade para compor a equipe 
de execução das atividades. Existe um modelo para essa declaração ou ela deve 
ser elaborada pela Concorrente? Essa declaração deverá ser assinada apenas 
pelo representante legal da Concorrente ou deverá ser assinada também pelos 
profissionais que irão compor a equipe?  
 
 
RESPOSTA: 
 
Não há modelo para essa declaração. Deve ser assinada pelos profissionais que 
comporão a equipe técnica da proponente, cujas comprovações de experiência 
serão avaliadas para pontuação. 


