
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 014/2016 

PROCESSO Nº 263424-4 

 

QUESTIONAMENTO  

 

Questionamento 3: Empresa ENVIRONLINK, questionou: 

 

1- O item 7.5 do Edital em epígrafe, condiciona os licitantes optantes pelo usufruto da Lei 

Complementar n° 123/2006, à comprovarem a condição de Empresas de Pequeno Porte por 

meio de Credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão. Entretanto, de acordo com a base legal do texto contido na 

respectiva Lei Complementar, gostaríamos de saber se a disponibilidade e apresentação da 

Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante, já é documento 

válido para usufruto dos benefícios da mesma, no referido certame? 

 

Com isso, respeitosamente solicitamos a retificação do texto do edital, no seu item 7.5, onde 

se lê: “7.5 O participante que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 

Complementar Federal nº. 123/06, deverá comprovar a condição de pequena empresa por 

meio de Credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão com a apresentação de documento:” 

 

Leia-se: 7.5 O participante que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 

Complementar Federal nº. 123/06, deverá comprovar a condição de pequena empresa por 

meio de Credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF da Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão ou mediante a apresentação de documento: 

 

Resposta: Informamos que poderá ser utilizado qualquer um dos documentos citado nos 

itens 7.5, 7.5.1 ou 7.5.2 do Edital de Seleção Pública nº 014/2016/FEC. 

 

 

 

 



 
2- Em análise ao respectivo Edital, no que tange o seu item 9.4, parágrafo II, constatamos a 

solicitação de Oferta de garantia que assegure a execução total do objeto pelo contratado, 

conforme previsto na Minuta de Contrato constante do Anexo II, como documento integrante 

da Qualificação Econômico-Financeira da Licitante, entretanto, em análise à Décima Quarta da 

Minuta de Contrato citada no item, do que trata da Garantia Contratual, constatamos a 

exigência de apresentação deste documento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 

da assinatura do instrumento. 

 

Com isso, gostaríamos de esclarecer a cerca da possibilidade de atendimento à este item, 

mediante apresentação de Declaração formal da licitante, junto à documentação de 

qualificação econômico-financeira, comprometendo-se à disponibilidade da garantia requerida 

na cláusula contratual. 

 

Resposta: Está é uma Garantia Contratual que deverá ser apresentada somente na 

assinatura do mesmo com a empresa vencedora do certame. 

 

3- Em análise ao item 9.5.1 do respectivo edital, constatamos o condicionamento de 

habilitação técnica da licitante, aquelas cujo Atestados de Capacidade Técnica estiverem 

devidamente registrados no CREA, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo 

Técnico, emitidas pelo órgão. Entretanto, segundo a base legal da Lei n° 11.760/2008, em 

consonância com a NORMAM-25 REV 01, da Marinha do Brasil, oceanógrafos são profissionais 

devidamente habilitados para a execução das atividades em questão, inclusive como 

Responsáveis Técnicos, e, considerando que esta classe não possui conselho, não é possível a 

disponibilidade de atestados registrados e certidões de acervo técnico. 

 

Com isso, solicitamos respeitosamente a retificação do texto do respectivo item onde se lê: 

“9.5.1 A PROPONENTE deverá apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica em seu nome, 

devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, 

emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a 

experiência conforme a tabela abaixo:”  

 

Leia-se: “9.5.1 A PROPONENTE deverá apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica em seu 

nome, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo 



 
Técnico, quando couber, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 

comprove(m) a experiência conforme a tabela abaixo:”  

 

Resposta: Será mantido o solicitado no Edital  “9.5.1 A PROPONENTE deverá apresentar 

atestado(s) de Capacidade Técnica em seu nome, devidamente registrado(s) no CREA, 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, emitido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a experiência conforme a tabela 

abaixo:” 

 

4- Em análise ao Anexo I, item 4.2.3, parágrafo “L”, do Termo de Referência do respectivo 

Edital, foi verificado que o mesmo requer a execução de “Gerenciamento e Execução de 

Programas propostos pela SEP e pelo INEA.” Entretanto, tais informações não estão 

disponibilizadas junto ao documento. 

 

Portanto, solicitamos esclarecer onde estas informações estão disponibilizadas, ou se é 

possível que as mesmas sejam anexadas junto ao Edital. 

 

Resposta: Será enviado o Plano de Gerenciamento Ambiental. 

 

5- Em análise ao Anexo I, item 4.5 do Termo de Referência do respectivo Edital, foi verificada a 

requisição de execução de serviço de Análises Laboratoriais de água e sedimentos. Entretanto, 

o mesmo não apresenta a periodicidade de execução das campanhas e o quantitativo de 

análises por campanha. 

 

Com base nisto, solicitamos esclarecer a quantidade de campanhas, pontos de monitoramento 

e periodicidade de execução das mesmas. 

 

Resposta: O Edital menciona em seu item 3.1 que o valor será estimado, com isso, este 

serviço será realizado de acordo com a demanda do Coordenador do Projeto. 


