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COMUNICADO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 013/2020 

 

Objeto: Contratação de Consultoria Técnica Especializada para o Desenvolvimento de Programa de 

Educação e Cultura Ambiental (PECAmb-São Carlos VIII) para o bairro São Carlos VIII, na cidade de 

São Carlos/SP em conformidade com as informações técnicas contidas no edital e seus respectivos 

anexos.  

 

A Comissão Permanente de Licitações informa que foram solicitados os seguintes 

esclarecimentos abaixo, os quais foram encaminhados para análise técnica pertinente: 

 

Pergunta 1: Para a habilitação técnica do licitante, está descrito no item 5.1.1.2.1.  que "A exigência 

quanto a formação acadêmica (mestrado ou doutorado) pode ser substituída pela experiencia 

profissional na aérea de educação ambiental com comprovação mínima de três anos com a 

apresentação de atestados de qualificação técnica." Porém, a tabela 1 "Critérios de pontuação" 

indica pontuação de 1,0 a 10,0 para pós-graduação e pontuação de 1,0 a 10,0 para atestados de 

comprovação técnica em educação ambiental de no mínimo 3 anos. Assim, lendo a tabela, 

compreende-se que as duas coisas serão avaliadas, por estarem em quadros diferentes e com 

pontuações próprias. Visto isso, gostaria de perguntar se a comprovação técnica agirá de fato como 

substituta da pós-graduação ou não para essa pontuação. 

Resposta 1: A comprovação técnica de no mínimo 3 (três) anos substituirá a pós graduação.  

 

Pergunta 2: Ainda sobre a habilitação técnica e pós-graduação, outra pergunta: em parênteses 

escreve-se (mestrado e doutorado). Serão aceitos documentos comprobatórios de pós-graduação 

para especialização (latu sensu) em educação ambiental? 
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Resposta 2:  Para a comprovação de formação acadêmica serão aceitos somente títulos de pós 

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), conforme edital. 

 

Pergunta 3:  O edital aponta "pelo menos um" profissional com tais qualificações. Serão pontuados 

todos os membros propostos para equipe ou 1 profissional que cumpra os pré-requisitos, 

estritamente? 

Resposta 3: Será considerada apta a equipe que tiver pelo menos um profissional que cumpra todos 

os pré-requisitos estritamente. 

 

Pergunta 4: Em relação ao orçamento dos custos envolvidos que precisará ser apresentado: Aponta-

se a composição da equipe em pelo menos 3 membros. Poderá haver membros se dedicando 

voluntariamente ou como contrapartida da instituição licitante, com seu custo de remuneração para 

o serviço zerado na proposta financeira apresentada? 

Resposta 4: Sim, pode haver membros voluntários ou como contrapartida da Instituição/Empresa 

licitante. 

 

Pergunta 5: Gostaria de esclarecimentos sobre o comunicado 02 postado na página, quando a 

comissão é questionada em se há necessidade ou não de vínculo empregatício com a empresa 

licitante e responde: "a comissão entender que a equipe a ser apresentada para a licitação deverá 

ter vínculo empregatício". Não localizei no edital informação sobre conformação de vínculo com a 

instituição para a equipe apresentada e gostaria de esclarecimentos e suas possíveis implicações 

para OSCIP. 

Resposta 5: A Comissão da FAI.UFSCar, retrata sua resposta anterior onde exigi que as empresas 

apresentem vínculo empregatício em cumprimento ao artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:  

“A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 
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Em resposta ao pedido de esclarecimento das implicações e participação de Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), cumpre registrar que é vedada a participação em 

procedimentos licitatórios, tendo em vista recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU nos 

termos do Acórdão n.º 746/2014, a saber: 

 

9.1. firmar entendimento no sentido de que é vedado às Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa 

condição, participarem de processos licitatórios promovidos pela 

Administração Pública Federal;  
 

Pergunta 6: Por último, é requisitada a apresentação de um plano de trabalho para a execução do 

serviço. Gostaria de saber se, em meio ao cenário sanitário atual, há procedimentos para realização 

das atividades propostos pela comissão de coordenação do projeto. Não encontrei orientações 

nesse sentido no edital. 

Resposta 6: Não há procedimentos propostos pela coordenação em relação a metodologia a ser 

aplicada no contexto da Pandemia. Contudo, a proposta a ser apresentada deverá considerar a 

limitação do contato presencial na Comunidade envolvida na pesquisa. 

 

São Carlos, 16 de setembro de 2020. 

 

.........VIA ORIGINAL ASSINADA........... 

Tatiane Aizza 

Compradora Suplente da Comissão de Seleção Pública 

FAI.UFSCar 


