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CPL.

O&IE$O: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERWÇOS RELATTVOS À
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DEGRADADA PELO LIXÃO
MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇOES DO TERMO DE
REFERÊNCIA.
EMPRESA:
a

PROGAIA ENGENHARI,A E MEIO AMBIENTE, inscrita no CNPJ/MF

no

04.291 .396/0001-24.

2

-

QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS

Os questionamentos levantados sáo em relação ao subitem 9.2,5.5 do edital, onde
temos:

A. No subitem supracitado observa-se que a licitante devê ter em seu quadro

técnico proÍissionais habilitados com

os

sêguintes títulos: Engenheiro(a)

Sanitarista, Engenheiro(a) Ambiental e/ ou Engenheiro(a) Civil habilitado na
área, (.....

).

Nesse sentido a empresa pergunta se um Engenheiro Agrônomo que detém
competência e expertise para a execução do objeto licitado, estaria apto a ser

responsável técnico representante da empresa licitante? Se
habilitrado nâ áÍea

e

fú

o

mesmo for

detentor de atestadc que oompÍovem isso, sim, o

profssional podeÉ rcsponder corm rcsponsável técnico pda empresa.

B.

A

empresa também questiona se com

a

apresentaÉo

de

Atestado de

Execucão de se/.vicos de Elaboracão Exe cuca oeman utencá o de PRAD
(Proieto de Recuoeracão de Áreas
as com recuoeracão de mata ciliar
do Plano de Recuoeracão de

no bioma Caatinoa e/ou Elaboracão e

Área Deoradada no bioma mata

aU,'ántica.

com execucão de olantio de

espécês nativas, o mesmo atenderia as solicitações constantes do subitem
9.2.5.5 do edital? Para que a equipe responda tal questionamento de forma
assertiva e sem prejuízos a empresa e a outros licitantes, a solicitantê devê
encaminhar os atestados em ouestão para análise, por fim, a empresa deve se
atentar as especifica@es constantes no Termo de Referência (TR) e Planilha

orçamentaria.
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