
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160 

CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2141-7479 

ESCLARECIMENTOS 
 
 
Prezados, primeiramente, agradecemos o interesse na participação na Seleção Pública. 
 
Gostaríamos de informá-los, de modo compilado, de todos os questionamentos e suas respectivas 
respostas. 
 
Este arquivo será atualizado diariamente caso surja um novo questionamento. 
 
Segue:  
1 - Admite-se que a Licitante se apresente na modalidade Consórcio? 
 
Consórcio somente será admitido caso seja composto única e exclusivamente por micro e pequenas 
empresas. 
 
2 - Dadas as restrições de deslocamento e eventuais "lockdown" por conta da pandemia Covid19, 
há possibilidade de entrega da documentação que não seja presencial? Há previsão de adiamento 
dos prazos em função das restrições sanitárias? 
 
A entrega da documentação também pode ser feita através do email compras@facc10.org.br. Em 
razão da grande quantidade de documentos solicitamos que seja criada uma pasta de 
compartilhamento em serviços como google drive e afins e permita o acesso. A principio não há 
previsão de adiamento. Caso seja declarado lockdown poderá haver adiamento, mas atualmente 
estamos cumprindo os protocolos de segurança impostos pelas Regra de Ouro da Prefeitura do Rio 
de Janeiro. 
 
3 - No item 2.1 do Edital, é citado que “fica expressamente  determinada a visita técnica para 
elaboração do projeto executivo”. Porém, não é exigido nos documentos da seleção nenhum 
modelo de termo de visita técnica, que comprove a execução dessa visita, nem foram fornecidos os 
contatos para se fazer essa visita técnica com prévio agendamento antes da abertura do certame. 
Desta forma, entendemos que a visita em referência não é obrigatória para a participação no 
processo de seleção, somente para a empresa contratada para a execução dos serviços. 
Perguntamos: Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer. 
 
Para agendamento da visita técnica basta enviar um email para compras@facc10.org.br e 
agendaremos a visita bem como forneceremos o termo. 
 
4 - No item 5.4 do Edital, é citado que não haverá cadastramento para os interessados, e que 
“contudo, todos os documentos referentes a habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
econômico-financeira, qualificação técnica e do cumprimento das exigências do Ministério do 
Trabalho com relação ao trabalho do menor deverão ser enviadas para 
selecaopublica@facc10.org.br”. 
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Porém, é exigido no item 6 a apresentação dos envelopes de habilitação em meio físico. 
 
 
Perguntamos: Será mantida essa exigência de envio dos documentos de habilitação citados no item 
5.4 por e-mail indicado sendo que os mesmos serão apresentados nos documentos de habilitação 
em meio físico? Caso positivo, qual o prazo para o envio prévio desses documentos por e-mail? 
Favor esclarecer. 
 
A entrega da documentação também pode ser feita através do email compras@facc10.org.br. Em 
razão da grande quantidade de documentos solicitamos que seja criada uma pasta de 
compartilhamento em serviços como google drive e afins e permita o acesso. O prazo é o mesmo. 
 
5 – Em relação ao item 6.7 do Edital, Qualificação Técnica, entendemos que a apresentação de um 
único atestado de um profissional do quadro permanente de serviços de características 
semelhantes ao objeto e obrigatoriamente acervado no CREA ou CAU atenderá a exigência de 
qualificação. 
Perguntamos: Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer 
 
Sim, entendimento correto. 
 
6 - No item 7 do Edital, subitem 8.2, é citado que “somente os proponentes com propostas 
classificadas participarão da fase de lances”. Entendemos que trata-se de um erro material, uma vez 
que tal modalidade de seleção não prevê etapa de lances (técnica e preço), e sim uma única 
proposta comercial apresentada em envelope lacrado. 
Perguntamos: Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer. 
 
Entendimento correto. 
 
7 - Ainda em relação ao item 10 do edital, a soma total dos itens pontuáveis está atingindo 80 pontos 
e não 100 pontos como indicado no item 10.2. 
Perguntamos: Serão revistos os critérios e pontuação do item 10.1 para que sejam atingidos os 100 
pontos? Favor esclarecer. 
 
Sim. A tabela de pontuação será revista. 
 
8 - O anexo Termo de Referência – Projeto Básico, apresenta no item 13 e respectivos subitens 
exigências para habilitação técnica  e de nota de capacitação técnica dos profissionais que conflitam 
com as exigências dispostas no Edital, bem como diferente ponderação entre a nota técnica e a de 
preço (NF=0,3XNT+0,7XNP). Entendemos que são válidas e deverão ser seguidas apenas as 
condições de qualificação técnica e critérios de pontuação e nota final do Edital. 
 
  
 
Perguntamos: Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer. 
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Entendimento correto. 
 
9 - O item 14.6 do Anexo Termo de Referência cita uma planilha de custo, que seria detalhada a 
seguir, mas não foi incluída nenhuma planilha detalhada de composição de custos, nem nos anexos. 
Perguntamos: Será disponibilizada a planilha detalhada de composição de custos citada no Termo 
de Referência? Favor esclarecer. 
 
Prezados, não teremos planilha de custos. Retiraremos esse item. 
 
10 - Item 6.6.1 do Edital: Não está claro quanto à garantia contratual. O edital cita “comprovação a 
ser apresentada junto aos documentos de habilitação”. Porém, o TR, Item18.2, estabelece que a 
“garantia” será apresentada através do comprovante da (Caução, dinheiro etc) no prazo máximo de 
10 dias contados da assinatura do contrato. 
 
Entendemos que o correto e mais adequado a este tipo de licitação seria a comprovação junto à 
assinatura do contrato. 
Perguntamos:  

a) Em qual momento a licitante deverá apresentar a comprovação do pagamento da garantia 
(5%) do valor do contrato? 

 
A comprovação será feita na assinatura do contrato. 
 
11 - O Item 6.7 do edital estabelece que os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica  
deverão pertencer ao "quadro permanente da empresa”…. Porém o Item 13.1.4 do TR permite que 
o profissional possa ter “cópia de contrato de prestação de serviços”. 
Entendemos, também que para este tipo de licitação, conforme prevê as Súmulas do TCU, ser 
possível a apresentação do quadro técnico com documento de "contratação futura”, caso a empresa 
seja vencedora. É o mais coerente (contratação futura), posto que para a licitante colocar 5, 6 ou 
mais profissionais no seu quadro técnico permanente apenas para atender a uma possível 
contratação futura seria inviável financeiramente para elaboração de projetos, principalmente para 
Micro Empresas e EPP. 
 
Perguntamos: 
b) Pode a licitante apresentar contrato para prestação futura de serviço, com profissionais que 
disponham de “Acervo Técnico” que os mesmos serão aceitos sem risco de inabilitação no 
processo? 
 
Sim, pode a licitante apresentar contrato para prestação futura de serviço, com profissionais que 
disponham de “Acervo Técnico” que os mesmos serão aceitos sem risco de inabilitação no processo. 
 
André Felippe Trajano da Silva 
OAB/RJ 199.056 
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Assinaturas

Andre Felippe Trajano da Silva
Assinou como procurador

Log

15 mar 2021, 16:20:53 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número aecf6465-3702-439c-bf61-e7533f22eb6a. Data

limite para assinatura do documento: 14 de abril de 2021 (09:40). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

15 mar 2021, 16:21:12 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

andre.trajano@facc10.org.br, para assinar como procurador, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Andre Felippe Trajano da Silva e CPF 124.370.537-00.

15 mar 2021, 16:21:22 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 14

de abril de 2021 (09:40).

15 mar 2021, 16:21:47 Andre Felippe Trajano da Silva assinou como procurador. Pontos de autenticação: email

andre.trajano@facc10.org.br (via token). CPF informado: 124.370.537-00. IP: 191.162.175.38.

Componente de assinatura versão 1.102.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

15 mar 2021, 16:21:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

aecf6465-3702-439c-bf61-e7533f22eb6a.

Hash do documento original (SHA256): d312a939d82e5c79fa191a9bd9f02e81b17208412db3e577e89aba142716fe82

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número aecf6465-3702-439c-bf61-e7533f22eb6a, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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