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Satve uma vida: d@ engue, doe orgeos e diga neo

um pregAo em desacordo com o

Objeto da licita.gio: contratageo de empresa
ASSESSORIA TECNICA, PARA SERVI9OS DE

Estado do Rio

io de Santo
do Sul

nio do Planalto
Emancipado em margo de '1992

PROCESSO No 045/2022
PRECAO PRESENCIAL 00912022

, especializada, para prestaEao de
AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE

IMPACTO LOCAL, EMISSAO DE LAUDO DE AVALh9AO DOS VALORES DE
TERRAS NUAS PARA FINS DE ITR E VALOR DE CESSANTE, para a Secretaria
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente do de Santo Ant6nio do Planalto - RS,
compreendendo as especificag6es e quantitativos
l), do Edital.

do Termo de Refer6ncia (ANEXO

Solicitante: JR AMBIENTAL LTDA. CNPJ, Passo

1. DO HIST6RrcO E TEII,IPESTIVTDADE:

Trata-se de um pedido informageo e
009D422, no qual a empresa acima identificada
texto:

ao Edital Pregao Presencial
quanto ao texto editalicio no seguinte

'7" - Quanto ao OBJETO, conforme consta no edital de contratagSo de empresa (PJ)
para Assessonb Tdcnica em matdia ambiental-
No Termo de Referencia, este traz fr6s serurios
a) Tutela Ambiental
b) Laudo TAcnico de Valores de Ierras Nuas
c) Laudo Tdcnico de Lucros Cessantes

Termo de Referdncia).
sem conelag1o entre si, ou seja:

que o valor mensal, englobe os tr6s.Estfio sendo contratados, fres serurgog diferentes.
2'- Quanto ao Atestado de Capacitagdo Tdcnica
30,51", I preceitua
I - capacftageo tecnico-profissional: comprovageo licitante de possuir em seu quadro

profissional de nivel superior ou outropermanente, na data prevista para entrega da
devidamente reconhecido pela entidade competente, de atestado de responsabilidade
tecnica por execugeo de obra ou seligo de semelhantes, limitadas es:tas
exclusivamente as parcelas de maior relevdncia e signiticativo do objeto da licitagSo,
vedadas as exigdncias de quantidades minimas
8.883, de 1994)

prazos mdximos; (lncluido pela Lei no

2. DOS QUESTIONAMENTOS:
A solicitante faz o pedido:
"Questiona-se, o atestado que se refere o 7.1.6 letra a) do Edital de PregSo

Presencial n"- 009/2022 ird considerar os tr6s do objeto individualmente? A empresa
sevqos licitados conforme consta nodeverd apresentar capacftaQeo t6cnica para os

Termo de Refedncia? Visto que se tratam de dlslr,hfos entre si, os Laudos Tdcnicos
mencionados, a serem contratados no Termo de
profissional agrdnomo, ndo podendo ser

a Lei n'. 8-666/93 em seu aft.

sdo atibuigdes especilicas de
por atesfados referente a

Licenciamento/Assessonb Ambiental, o qual abrange 6reas relacionadas a engenharia,
biologia, geologia - ou seja equipe tacnica

Ainda em referencia ao item 7.1.6 letra a) do
Regulaidade Fiscal.

de Pregeo Presencial n". 0A9/2022 -

Consta CNAE relativa A execugeo das na Area da medicina veterindia.
Entendo neo fazer pafte do objeto a ser contratado,
Solicito a revisdo e alteragAo deste item, para neo

4EbuWvq

sim na drea de engenharia agrondmica.

AvJog3M.lq 1.06, CEPS.tsm,C|PJ94.m4.@m1-g7FrEi #L-*,*.""o*on".*r.or, \(il
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Estado do Rio Grande do Sul

Muni de Santo t6nio do Planalto
em 20 margo de 1

objeto e neo frustra a livre pafticipagdo de
ambiental.

que atuam na 6rea de licenciamento

3. DAANALISE DO PEDIDO E ESCLARECIi'ENTO:
A solicitante, a toda evidCncia, pelos pr6prios fundamentos apresentados, merece plena

acolhida e esclarecida, n6o sendo necess6rias maiores delongas, no sentido de afirmar o
direito alegado, j5 plena e suficientemente apresentados.

O pregoeiro e Equipe de apoio, no uso de suas atribuig6es legais, e diligEncia a
secretaria solicitante do objeto e sua parte t6cnica que se refere aos servigos licitados, e, diante
do recebimento de questionamentos, esclarece:

a) Relativamente a qualificag5o t6cnica, item 7.1 .6 letra "a", serSo considerados, para
fins de cumprimento da referida exig6ncia, os trCs itens do objeto, de forma individualizada. Ou
seja, as licitantes deverSo apresentar capacitagao t6cnica suficiente "a comprovagao de aptid6o
para os tr€s servigos licitados, constantes no Termo de Referencia (Tutela ambiental das
atividades de impacto local, laudo t6cnico de avaliagao dos valores de terras nuas para fins de
lTR, e, laudo tecnico de valor de lucro cessante) acompanhados do registro na entidade
profissional competente, acompanhado da respectivas certldSo de acervo t6cnico - CAT.
Resgistra-se assim que poderS ser apresentado apenas 01 (um) atestado comprovando a
aptidao, desde que contemple, integralmente, os tr6s servigos licitados, ou, 01 (um) atestado
para cada um dos itens.

b) Quanto ao item 7.1.3 letra a) do Edital de PregSo Presencial n" . OOgl2O22 -
Regularidade Fiscal, onde consta CNAE relativa i execugSo das atividades na Srea da
medicina veterindria, est5 solicitando de forma err6nea, pois nao faz parte do objeto a ser
contratado, estando em desacordo com o objeto podendo frustrar a livre participagSo de
empresas que atuam na 5rea de licenciamento ambiental.

4, DA DECISAO:

DIANTE DO EXPOSTO, e com base na legislagSo e consultoria juridica, o Pregoeiro e
Equipe de Apoio, decidem:

a) seja realizada a correqSo procedente do edital para n5o acontecer conflitos
editalicios, devendo ser promovida a republicag6o do Edital, escoimada dos vicios indicados
nela, garantindo-se o prazo regulamentar da apresentaESo das propostas.

b) Por fim, que seja cientificada a solicitante e demais interessados e que ser5
promovida a integral republicag6o do edital retomando-se todos os prazos.

Ant6nio do Planalto/RS, 29 de agosto de 2022.
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