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RELÀTIVOS Â RECUPERÂÇÁO AMBTENTÀL

Â PROGAIA ENGENHÀRIÀ E MEIO AMBIENTE LTDA, pessoa juridica de direto
privado, interessada em particlpar da licitaÇão em epigrafe, solicita,
gentilmente, que seja esclarecida a questão conforroe item 3 a §eguir:

1, Tenos conforme Edital, subitem 9.2.5.5, o seguinte:

3. Nosso entendirnento está correto?

Ântecipamos nossos agradecir0entos e ficamos no aguar:do.
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9.2.5.5. Comprovação de que â ficitante possui em seu
quadro permãnente, na data da entrega da proposta,
sngenheiro sãnitaEista, Ànbiental ê/ou cj'viI habilitado na

área, detentor de atestado de re spons abl l idadê técnica,
(...) que comprovê ter o proflssional executado serviço
!êlativo à obra dê sisteEa intêq:.edo dê rêgíduos sóIidos
u!banos ou obras sitril-arês. Assj-m, o profissional dêverá
apresentar atestado de CâPêcidade Técnico-Profissional
onde atrâvés do mesmo seja possívêl a identificaÇâo de
ex6cução de re t acào de focal utiLizado a dj.sposiÇâo
irreqular de râsíduos sólidog, ou seia, acào d6 árêa
dôdradada. (g r r. famos )

considerando que o Engenheiro Âgrônomo, possui, conforne rol de

atribuiÇões elêncadas pela Lei Federal 5194/66 e ResoluÇão Confea
10-13/16, compêtêncj.a e expertise para execução do objeto ora
licj.tado, entendemos que apresentaÇão de atestado de ExecuÇão de

serviÇos de ElaboraÇâo, ExecuÇão e manutençâo de PRÀD (Projeto de
RecuperaÇâo de Áreas Degradadas), com recuperaÇão a mata ciliar
no bioma Caatinga e/ou ElaboraÇão e ExecuÇão do Plano de

RecuperaÇâo de Área Degradada no biorna nata atlântica, com execuÇão
de plantio de espécj.es nativas, atende ao exigido no subitem acima
transcrito.
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