
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01 – P.E. N°009/2021 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA 
SOCIAL, CAPACITADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E 
ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS NAS 
COOPERATIVAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 
DE BELO HORIZONTE, NO ÂMBITO DA AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE 
COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA MUNICIPAL, CONFORME 
DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO 
EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS APÊNDICES, EM 
ESPECIAL O DOCUMENTO “ORIENTAÇÕES TÉCNICAS” – APÊNDICE I. 

DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS E APOIO - PORTARIA SLU Nº 013, DE 08 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.054.880/21-03 

---------------------------------------------------------------- 
À AMBIÊNCIA, 
REFERÊNCIA: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – E-MAIL ENVIADO EM 14 DE 

FEVEREIRO DE 2022. 

O Pregoeiro designado para conduzir os trabalhos do procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico n°009/2021, referente à contratação de empresa 
prestadora de serviços na área social, capacitada para a implementação das ações e 
atividades do projeto de trabalho social – PTS nas cooperativas integrantes do programa 
de coleta seletiva de belo horizonte, no âmbito da ampliação do programa de coleta 
seletiva solidária municipal, vem, em relação ao e-mail enviado em 14 de fevereiro de 
2022, no endereço eletrônico licita.slu@pbh.gov.br, apresentar as seguintes respostas: 

Pedido de esclarecimento enviado em 14 de fevereiro de 2022: 

 
1. “Confirme item 5 do edital de Pregão Eletrônico nº 009/2021 , apresenta-se pedido de 
Esclarecimento especificamente em em relação ao item 14.2.3 - Qualificação Técnica, 
em seu inciso B 
 
O citado item menciona quie deverá ser apresentado: "atestados de Capacidade Técnico-
profissional, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrados na entidade profissional competente, quando houver, de que o profissional 
comprovadamente integrante do quadro permanente da LICITANTE, com formação em 
Ciências Socioambientais ou Geografia ou Pedagogia ou Ciências Sociais / Sociologia e 
devidamente registrado na entidade profissional competente, quando a entidade 
disponibilizar o serviço, executou, na qualidade de responsável técnico, ou coordenador, 
ou supervisor, serviços compatíveis com o objeto licitado" 
 
Neste sentido, questiona-se: 
 
Seria também considerado válido profissional com formação em Engenharia Ambiental 
?” 
 
Resposta: Primeiramente cumpre-nos destacar que as disposições contidas no Edital de 
Pregão Eletrônico n°009/2021 e em seus anexos foram elaboradas em observância ao 
disposto na legislação vigente, bem como com integral respeito aos princípios basilares 



 

dos procedimentos licitatórios, em especial, da isonomia, da seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e do julgamento objetivo. 
 

Realizada consulta junto à Gerência de Educação para a Limpeza Urbana 
(GEELU/SLU), gerência demandante do certame in situ, esta exarou o seguinte Parecer 
(documento constante nos autos): 

“Não é considerado válida a formação em Engenharia Ambiental do 

profissional solicitado no item 14.2.3, inciso B, dada a incompatibilidade entre 

o perfil de formação profissional e a natureza do objeto contratado.” 

Pelo exposto, com respaldo na Manifestação Técnica, este Pregoeiro informa que 
Engenharia Ambiental não é uma formação considerada válida para fins de habilitação 
no presente certame, considerando que o rol das formações admitidas no subitem 14.2.3, 
alínea B, do edital 009/2021 é taxativo. 

 
 

Belo Horizonte - MG, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

PEDRO BARROUIN DA MATA 

PREGOEIRO 


