
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 007/2018/FEC 

PROCESSO Nº 364848-6 

QUESTIONAMENTO  

 

Questionamento 1:  

Em atenção ao item 21.5 do Edital da Seleção Pública nº. 007/2018/R-1, a DTA Engenharia 

Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.385.674/0001-87, solicita os seguintes 

esclarecimentos: 

 

 

1) Assim, considerando que o escopo da referida Seleção Pública é o “gerenciamento 

ambiental e supervisão ambiental”, entendemos que não há qualquer conflito de 

interesse com as atividades de dragagem e/ou monitoramento ambiental, podendo a 

licitante que esteja executando tais serviços participar do presente certame. 

Este entendimento está correto? 

 

Resposta: Não, preliminarmente, é imperioso destacar que a segregação das atividades 

(execução e supervisão) se pauta na flagrante necessidade de autonomia e independência da 

empresa que executará o apoio à supervisão para identificação de eventuais não 

conformidades e irregularidades a serem reportadas à Secretaria Nacional de Portos.  

Desta feita, incongruente que o apoio à supervisão de determinadas atividades seja 

realizado pela mesma empresa ou por empresa de mesmo grupo econômico daquela que 

executou o serviço ou a atividade. A independência da supervisão e da fiscalização restaria, 

senão comprometida, claramente questionável.  

Além de ir de encontro aos princípios da moralidade administrativa e da segregação de 

funções, este entendimento encontra respaldo no TCU através do Acórdão nº 140/20071 – 

Plenário. Vejamos:  

“Está correto também o recorrente ao se opor à sub-rogação do contrato de supervisão para 

o órgão executor. Não faz sentido que o órgão executor e fiscalizador sejam o mesmo. Com 

fundamento no princípio da segregação de funções, como garantia da independência da fiscalização, 

é fundamental que o agente fiscalizador não seja ao mesmo tempo executor. Mais ainda, é essencial 

que o agente que fiscaliza detenha independência e não tenha compromissos ou relações com o órgão 

executor. Atribuir a execução e fiscalização a um mesmo agente seria ir contra todos esses princípios.” 

(Trecho do Relatório do Min. Marcos Vilaça) (grifos nossos) 

 

 

                                                           
  

 



 
2) Considerando que já houve a publicação do valor máximo estimado para a Seleção 

Pública nº. 007/2018/R-1, qual seja, R$4.956.826,23, solicitamos que seja 

disponibilizada a íntegra do Orçamento Estimativo/de Referência. 

 

Resposta: A disponibilização do orçamento estimativo de referência por item é uma 

decisão discricionária da Administração. Divulgamos somente o valor máximo 

estimado com a finalidade de servir de parâmetro para elaboração da proposta, 

tendo em vista que os custos e despesas administrativas das empresas são 

diferenciados. 

 

3) Os itens 4.3.4 e 4.3.6, ambos do Termo de Referência do Edital da Seleção Pública 

nº. 007/2018/R-1, estabelecem que a Contratada deverá disponibilizar uma equipe 

técnica permanente de caráter jurídico, que conferirá apoio no que tange a aspectos 

do processo de gestão ambiental frente aos órgãos fiscalizadores e ao órgão 

descentralizador de recursos (SNP). Diante de tais disposições, entendemos que: 

  

a) Deveria constar um advogado na equipe técnica especificada no item 9.5.4 do 

Edital, o qual seria responsável pela Coordenação Jurídica do Contrato, tal como 

previsto nos itens 4.3.4 e 4.3.6 do Termo de Referência. O nosso entendimento está 

correto? 

 

Resposta: Consta na planilha. 

  

b) No item “A1 – Profissionais”, da Tabela de Composição de Preços denominada 

como “SUPORTE AO GERENCIAMENTO AMBIENTAL” (Anexo XIII), deveria constar 

um advogado/Coordenador Jurídico, que seria remunerado, de acordo com a tabela 

de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo período de 08 (oito) meses. 

O nosso entendimento está correto? Em caso negativo, solicitamos que seja 

esclarecido o critério adotado por esta FEC para orçar e para remunerar esta 

atividade. 

  

Resposta: Consta na planilha. 

 

4)  O Item 9.5.4, do Instrumento Convocatório da Seleção Pública nº 007/2018/R-1 

apresenta, o quadro de equipe técnica que a proponente deverá comprovar. Neste 

quadro, é exigida a formação em Engenharia ou Oceanografia para a Coordenação 

Geral. Contudo, entendemos que a formação de Biólogo, comprovando as exigências 

de experiência e atestação, atende à função de Coordenação Geral, sem prejuízo a 

qualidade final dos serviços prestados. Este entendimento está correto? 

 



 
Resposta: A Coordenação não concorda com o entendimento. A formação de um 

engenheiro ou oceanógrafo tem em seu caráter, a visão periférica de todos os 

fatores intervenientes em processos ambientais (meios físico, químico, biótico, 

geológico entre outros) visão esta não compartilhada na formação de um biólogo. 

Desta, forma entende-se que mesmo que comprovada a experiência, não há maiores 

garantias de plena capacidade de gestão das diversas variáveis envolvidas em 

projetos deste cunho. 

 

5)  O Item 21.9 do Instrumento Convocatório define que o objeto da presente Seleção 

poderá sofrer acréscimos ou supressões na forma do art. 29 do Decreto 8.241/2014. 

Porém, o referido artigo estabelece que os acréscimos ou supressões no objeto do 

contrato serão definidos por acordo entre as partes, observado o estabelecido no 

instrumento convocatório. Diante do exposto, solicitamos esclarecimentos a respeito 

da porcentagem máxima de acréscimos e supressões. 

 

Resposta: A Porcentagem máxima respeitando a lei será de 25% do valor do contrato 

com assinado com a empresa vencedora do certame e a supressão não possui uma 

estimativa, pois é um serviço que será prestado de acordo com a demanda do 

Projeto. 

 

6)  O Item 9.5.4, do Instrumento Convocatório de Seleção Pública nº 007/2018-R-1, 

apresenta o quadro de equipe técnica que a proponente deverá comprovar. Neste 

quadro, para a Coordenação Meio Socioeconômico é exigida a formação em Sociologia 

ou Comunicação Social ou Pedagogia. Contudo, entendemos que a formação de 

Engenheiro, Arquiteto Urbanista ou Economista, comprovando as exigências de 

experiência e atestação, atende a função de Coordenação do Meio Socioeconômico, 

sem prejuízo à qualidade final dos serviços prestados. Este entendimento está correto? 

 

Resposta: A coordenação do presente projeto não se opõe a esta solicitação, desde 

que comprovada a experiência na atividade em questão. 

 

7)  O Item 4.3.3 do Termo de Referência (TR) estabelece que a Contratada deverá 

realizar as atividades de apoio à elaboração e atualização do plano de trabalho, 

cronograma de execução das obras da dragagem, cronograma para emissão dos 

relatórios, relatórios mensais e final consolidado. Entendemos que as atividades de 

apoio, referenciadas no TR e mencionadas anteriormente, resumem-se na revisão dos 

documentos elaborados pela contratante e que não será de responsabilidade da 

contratada a elaboração de tais documentos. Este entendimento está correto? 

 



 
Resposta: A atividade de revisão se dará apenas nos itens descritos como de apoio as 

atividades da universidade. Produtos como relatórios de campo executados pela 

contratada deverão ser  sim elaborados pela mesma. 

 

8)  A alínea “r)” do item 4.3.3 do Termo de Referência determina que a contratada 

deverá manter escritório, pessoal, almoxarifado, equipamentos, veículos e 

embarcações para a execução do projeto.   Considerando que o Item 4.3 apresenta as 

ações de Apoio ao gerenciamento ambiental para os Portos de Paranaguá (PR), Maceió 

(AL) e Fortaleza (CE), entendemos que não será de responsabilidade da contratada a 

execução/implantação dos programas ambientais, cabendo somente o apoio ao 

gerenciamento ambiental. Com isso, não será de responsabilidade da contratada a 

manutenção de escritório, pessoal, almoxarifado, equipamentos, veículos e 

embarcações para a execução do projeto. Este entendimento está correto? 

 

Resposta: O entendimento não está correto. Assim como explicito na TR, em 

determinadas atividades a contratada deverá sim executar levantamentos 

batimétricos, coleta de sedimentos entre outras atividades, consideradas na 

execução de programas como apoio. Assim, a contratada deverá sim manter a 

logística nos diversos estados contemplados no presente projeto. 

9)  O Item 4.4 do Termo de Referência apresenta o Programa de Avistamento de 

Quelônios e Cetáceos para as obras de dragagem do Porto de Paranaguá. Porém, não 

foi constatado: (i) o detalhamento executivo da metodologia de amostragem, (ii) o 

mapa de malha amostral de avistamento. Diante disso, para uma correta precificação, 

solicita-se tais informações. 

 

Resposta: O PBA está sendo disponibilizado para base da formação de custos. 

 

10)  Ainda sobreo o item 4.4 do Termo de Referência, entendemos que a amostragem 

de cetáceos e quelônios deverá ocorrer mensalmente durante um dia no trecho 

interno e um dia no trecho externo, pelo período de 8 meses. Este entendimento está 

correto? 

 

Resposta: O tempo que for necessário para atender ao empreendedor e ao órgão 

licenciador. 

 

11)  O Item 4.6 do Termo de Referência apresenta os serviços de apoio à educação 

ambiental e educação ambiental dos trabalhadores para os Portos de Paranaguá, 

Maceió e Fortaleza. Porém, este item não elenca quais comunidades de Paranaguá, 

Maceió e Fortaleza deverão ser abrangidas pelo programa ambiental. Diante disso, 

solicitamos esclarecimentos à cerca do exposto. 



 
Resposta: A empresa deve usar do próprio conhecimento para avaliar quais 

comunidades uma vez que não foram solicitadas comunidades específicas pelos 

órgãos fiscalizadores nos casos de Fortaleza e Maceió. No caso de Paranaguá as 

informações estão dispostas no PBA. 

  

12)  O Item 4.7.1.2 do Termo de Referência solicita que a contratada disponibilize 

transporte e material para coleta de sedimentos sub-superficiais através de sondagem 

de até 12 metros. Este item determina, ainda, que as amostras de sedimento sejam 

encaminhadas para o laboratório indicado pela Universidade Federal Fluminense. 

Diante do exposto, entende-se que: (i) a coleta não será responsabilidade da contrata; 

(ii) a análise laboratorial das amostras de sedimento não será responsabilidade da 

contratada e; (iii) os serviços de coleta e análise laboratorial não deverão ser 

precificados. Estes entendimentos estão corretos?  

 

Resposta: As coletas e transporte são de responsabilidade da contratada. As análises 

não. 

 

12.2) Caso o entendimento esteja incorreto, solicitamos que seja informado qual 

laboratório será designado pela UFF e qual o valor padrão que todas as Licitantes 

devem adotar para fins de remuneração das análises laboratoriais em suas 

composições de custo. 

 

Resposta: As análises não são escopo da presente licitação. 

 

13)  Ainda sobre o item anterior, para uma assertiva precificação, solicita-se maior 

detalhamento dos equipamentos necessários para execução dos testemunhos, visto 

que existem técnicas e modelos específicos para cada tipo de serviço. 

 

Resposta: É de responsabilidade da empresa definir quando da negociação com o 

órgão licenciador, prevista em legislação. 

 

14)  O Item 4.7.1.4 do Termo de Referência especifica a duração das atividades em 04 

(quatro) campanhas (uma em cada Porto). Porém, os Portos abrangidos pelo 

Instrumento Convocatório de Seleção Pública nº 007/2018 são os de Paranaguá, 

Maceió e Fortaleza. Diante disso, solicita-se esclarecimento sobre a quantidade de 

campanhas. 

 

Resposta: Serão apenas 3 campanhas. Uma em cada porto. 

 



 
15)  Entende-se que, para o Item 4.7.1, não será responsabilidade da contratada a 

elaboração de relatórios técnicos de interpretação e discussão dos resultados 

analíticos. Este entendimento está correto? 

 

Resposta: Toda atividade de campo é de responsabilidade da contratada a 

elaboração de relatoria. 

 

16)  Com base no Item 4.7.2 do Termo de Referência, entende-se que não será de 

responsabilidade da Contratada a análise laboratorial das amostras de água. Com isso, 

entende-se também que esse serviço não deverá ser precificado. Este entendimento 

está correto? 

 

Resposta: Correto. 

 

 

 


