Seguem os esclarecimentos que já foram encaminhados e as respectivas respostas, de
acordo com entendimento da equipe técnica responsável pelo certame. Vale ressaltar que
os presentes questionamentos já foram realizados por várias empresas, valendo a leitura
para saneamento de eventuais dúvidas.
Pergunta:
“Se na proposta técnica é exigida experiência com uma população acima de 200 mil habitantes,
qual o motivo das exigências de habilitação serem diferentes. Não seria mais plausível as
exigências serem iguais por se tratar do mesmo processo licitatório? Exigindo assim a mesma
quantidade de habitantes para ambos envelopes?”
Resposta:
Não, não seria mais plausível. Tratam-se de questões distintas. O item 12.4.1.3 indica a condição
de habilitação da licitante, que deverá apresentar, para fins de comprovação da qualificação
técnica, atestado contemplando município de no mínimo 500.000 (quinhentos mil) habitantes –
50% da população do Município contratante.
Habilitando-se o licitante (ou seja, por meio da apresentação, entre outros documentos, do
atestado mencionado no item 12.4.1.3), serão avaliadas suas propostas técnica e comercial.
Para fins de avaliação da proposta técnica, serão considerados os atestados mencionados nos
itens 13.1.3.1 e 13.1.3.2.1, com os quais o licitante será pontuado de acordo com as condições
editalícias.
O que se exige no item 12.4.1.3 é distinto dos quesitos da proposta técnica constantes dos itens
13.1.3.1 e 13.1.3.2.1. No primeiro caso trata-se de pré-requisito essencial para se habilitar, como
uma condição de corte. Comprovando tal exigência (apresentando plano de município de no
mínimo 500.000 habitantes), o licitante será pontuado na proposta técnica com a apresentação
dos atestados adicionais. Intencionalmente, não se exigiu o mesmo atestado da qualificação
técnica.
Pergunta:
“Para fins dos itens 13.1.3.1 e 13.1.3.2.1 podem ser somados atestados de municípios menores
para se alcançar o número de habitantes exigidos no Edital?”
Resposta:
Não. A complexidade na elaboração de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos aumenta na medida da população do município, e não teria cabimento considerar que a
elaboração de PMGIRS em diversos municípios de menor complexidade atribuiria à empresa
experiência para a elaboração de um PMGIRS de maior complexidade. A empresa com atestados
nesses termos terá consolidada sua experiência nos municípios menores (correspondentes aos
seus atestados), mas continuará nunca tendo realizado trabalhos de maior complexidade.

