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QUESTIONAMENTO  

 

 

Questionamento 5: Empresa PLANAVE S.A: 

 

Questionamento 1 - Na TABELA DE COMPOSIÇÃO DE PRECOS do anexo 10, são 

previstos 08 supervisores ambientais durante a vigência do contrato (3 meses). 

Gostaríamos de esclarecimentos em relação à necessidade do número de profissionais 

solicitados e a obrigatoriedade desse efetivo para composição dos custos a serem 

apresentados. Podemos considerar um quantitativo menor para a composição dos 

custos? 

 

RESPOSTA: São necessários 08 (oito) supervisores ambientais, conforme demandado 

pelo órgão ambiental e publicado em edital. 

  

 

Questionamento 2 - Em relação ao escritório de Brasília, previsto no anexo X, 

entendemos que não há necessidade de apresentar custos para manutenção de um 

espaço físico em Brasília durante a vigência do contrato, tendo em vista que as 

atividades serão desenvolvidas integralmente na cidade do Rio de Janeiro, e já são 

previstas viagens e diárias da equipe técnica para reuniões em Brasília. Gostaríamos de 

entender o porquê da necessidade de implantar um escritório em Brasília, fato que, 

em nosso entendimento, descaracteriza o processo de competitividade e isonomia do 

processo licitatório. Favor confirmar entendimento, ou em caso negativo, esclarecer. 

 

RESPOSTA: A manutenção de um escritório em Brasília é uma demanda feita pelo 

cliente. 

 

 



 
Questionamento 3 - Caso realmente seja exigido a manutenção de um escritório em 

Brasília, favor indicar a equipe que será necessária para ficar alocada neste escritório. 

 

RESPOSTA: Não existe equipe mínima formada;  

 

 

Questionamento 4 - Entendemos que para a composição dos custos, seria necessário 

que a tabela do anexo X viesse previamente preenchida, já que o valor global estimado 

foi feito com base nas referências apresentadas na composição dos custos. Favor 

enviar a tabela devidamente preenchida. 

 

RESPOSTA: O preenchimento da tabela é demanda das Licitantes.  

 

 

Questionamento 5  - Ainda sobre o preenchimento do anexo X, favor informar se os 

quantitativos e tipos de profissionais apresentados na referida tabela é apenas para 

referência e se podemos alterá-los 

 

RESPOSTA: Os mesmos não podem ser alterados.  

 


