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Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE Nº 04/2021 
2 mensagens

Verde Gestão de Serviços <licitacoescomercial2@gmail.com> 19 de abril de 2021 15:22
Para: licitacao.vitalbrazil@gmail.com

Prezada, boa tarde! 

Segue pedidos de esclarecimento referente ao pregão em epígrafe cujo objeto é a contratação de serviços
continuados de empresa especializada para terceirização de processos de negócio administrativo. 

QUESTIONAMENTO 1:   
Qual é a atual empresa prestadora dos serviços?

QUESTIONAMENTO 2: 
Na qualificação técnica que consta o edital da licitação solicita a apresentação da prova de requisitos de
sustentabilidade ambiental e prova de atendimento de requisitos em lei especial. Entendemos que tal solicitação foi
solicitada de modo equivocada, está correto nosso entendimento ? 

--  
Atenciosamente,

Setor Comercial
VERDE GESTÃO AMBIENTAL
Tel.: (21) 2756-0990 / (21) 97281-3202 
E-mail: licitacoescomercial2@gmail.com
https://www.verdegestaoambiental.com.br

Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com> 20 de abril de 2021 14:22
Para: Verde Gestão de Serviços <licitacoescomercial2@gmail.com>

Prezado, boa tarde. 

Em relação ao Pedido de Esclarecimento formulado por vossa senhoria, segue abaixo a resposta quantos aos
questionamentos: 

QUESTIONAMENTO 1:   
Qual é a atual empresa prestadora dos serviços?

Seres Serviço de Recrutamento e Seleção de Pessoal LTDA e MD Soluções e Terceirização de Serviços Gerais

QUESTIONAMENTO 2: 
Na qualificação técnica que consta o edital da licitação solicita a apresentação da prova de requisitos de
sustentabilidade ambiental e prova de atendimento de requisitos em lei especial. Entendemos que tal solicitação foi
solicitada de modo equivocada, está correto nosso entendimento ? 

12.4.1.3.  Prova de requisitos de sustentabilidade ambiental, conforme Termo de Referência;

Subitem 12.4.1.3. – Trata-se de subitem genérico, que serve apenas para assegurar qualquer requisito de
sustentabilidade que possa conter nos Anexos do Edital, ou seja, se não houver indicação expressa dos requisitos
em um dos anexos do Edital, o  item deverá ser desconsiderado, pois não será cobrado.

12.4.1.4. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

Subitem 12.4.1.4. – Trata-se de subitem genérico, que serve apenas para assegurar qualquer exigência de Lei
especial que possa conter nos Anexos do Edital, a redação do subitem menciona “quando for o caso”, ou seja, se
não houver indicação expressa da Lei especial a ser cumprida em um dos anexos do Edital, o item deverá ser
desconsiderado, pois não será cobrado.
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Portanto, a solicitação não está equivocada, uma vez que, as mesmas constam na minuta padrão de Edital da PGE-
RJ, que são utilizadas como modelos de referência na elaboração dos Editais do Instituto Vital Brazil – IVB.

  -- 
Att, 

Gerência de Licitações 
Instituto Vital Brazil 
Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, Niterói - RJ, Cep 24.230-410 
Tel (21) 2711-9236 ou (21) 2711-9223 ramal 172
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Att, 

Gerência de Licitações 
Instituto Vital Brazil 
Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, Niterói - RJ, Cep 24.230-410 
Tel (21) 2711-9236 ou (21) 2711-9223 ramal 172


