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De: JR Ambiental  
Para: licita@santoantoniodoplanalto.rs.gov.br  

Cópia:
Cópia oculta:

Assunto: Pregão Presencial n°. 009-2022
Enviada em: 24/08/2022 | 17:06

Recebida em: 24/08/2022 | 17:06

Pregão Presencial n°. 009-2022

Boa tarde, prezados!
Gostaria de algumas informações e esclarecimento sobre o Edital de Pregão Presencial n°. 009/2022.
 
1° - Quanto ao OBJETO, conforme consta no edital trata-se de contratação de empresa (PJ) para Assessoria Técnica em matéria ambiental.
(Conforme Termo de Referência).
No Termo de Referencia, este traz três serviços dis�ntos, sem correlação entre si, ou seja:
a) Tutela Ambiental
b) Laudo Técnico de Valores de Terras Nuas
c) Laudo Técnico de Lucros Cessantes
Estão sendo contratados, três serviços, diferentes. Pese que o valor mensal, englobe os três.
 
2° - Quanto ao Atestado de Capacitação Técnica Profissional, a Lei n°. 8.666/93 em seu art. 30,§1°, I preceitua
 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;                (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
 
Ques�ona-se, o atestado que se refere o item 7.1.6 letra a) do Edital de Pregão Presencial n°. 009/2022 irá considerar os três itens do
objeto individualmente? A empresa deverá apresentar capacitação técnica para os três serviços licitados conforme consta no Termo de
Referência? Visto que se tratam de serviços dis�ntos entre si, os Laudos Técnicos mencionados, a serem contratados no Termo de
Referência, são atribuições especificas de profissional agrônomo, não podendo ser supridos por atestados referente a
Licenciamento/Assessoria Ambiental, o qual abrange outras áreas relacionadas a engenharia, biologia, geologia - ou seja equipe técnica
mul�disciplinar.

Ainda em referência ao item 7.1.3 letra a) do Edital de Pregão Presencial n°. 009/2022 - Regularidade Fiscal.
Consta CNAE rela�va à execução das a�vidades na área da medicina veterinária. Entendo não fazer parte do objeto a ser contratado, e
sim na área de engenharia agronômica. Solicito a revisão e alteração deste item, para não termos um pregão em desacordo com o objeto
e não frustra a livre par�cipação  de empresas que atuam na área de licenciamento ambiental 
 
Aguardo resposta.
Favor confirmar o recebimento.
 
a�.
Dariane Gusa� Mognon
Advogada
OAB/RS 117.403
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