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ESCLARECIMENTO N.º 01 
(Conforme previsto no item 6 do edital de Chamamento Público n.º 09/2021) 

Processo Administrativo n.º 242/2021 

 
 
Foi encaminhada mensagem eletrônica solicitando esclarecimentos acerca do Edital de 
Chamamento Público n.º 09/2021, que tem por objeto é convidar interessados para 
contribuir com estudos de viabilidade técnica, econômica financeira e jurídica, contendo os 
suficientes levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos e pareceres 
(estudos), modelagem institucional e demais insumos necessários à estruturação do 
projeto, com o objetivo de subsidiar a modelagem para a realização de investimentos e 
operação de estrutura de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
urbanos gerados no Município de União da, nos seguintes termos: 
 

1. De acordo com o estabelecido no item 3.2. do Edital de Chamamento Público para 
Manifestação de Interesse nº 09/2021, os estudos apresentados serão 
posteriormente analisados por uma Comissão designada pelo Município de União 
da Vitória, com a aprovação de um modelo que atenda às necessidades municipais 
em caráter de exclusividade de acordo com o art. 6º, inciso I do Decreto federal nº 
8.428/15, dentro das premissas aqui descritas. Entendemos que poderão ser 
autorizadas mais de uma empresa para elaboração dos estudos, os quais passarão 
por análise da comissão designada, de acordo com a qualidade técnica apresentada, 
sendo escolhido apenas um estudo, dentre todos os apresentados, para subsidiar a 
futura licitação e contratação do Município Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: ENTENDIMENTO CORRETO. 
  

2. Conforme estabelecido no item 5.11.3. do Edital de Chamamento Público para 
Manifestação de Interesse nº 09/2021, os Atestados de Capacidade Técnica, em 
relação ao advogado(a) apresentado (a), deverá estar averbado pela OAB. Ocorre 
que a OAB não averba atestados de Capacidade Técnica. Sendo assim, entendemos 
que a apresentação de declarações assinadas pelos clientes, que comprovem as 
qualificações técnicas dos profissionais, conforme instrumentos legais, vinculados 
ao interessado, atendem ao solicitado no item mencionado. Nosso entendimento 
está correto? 
 
RESPOSTA: NÃO. OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM RELAÇÃO AO 
ADVOGADO(A) APRESENTADO (A), DEVERÁ ESTAR AVERBADO PELA OAB. 

  
3. De acordo com o previsto no item 12.1. do Edital de Chamamento Público para 

Manifestação de Interesse nº 09/2021, os dispêndios com os Estudos aproveitados 
deverão ser justificados pelos interessados e serão objeto de ressarcimento aos 
respectivos autores pelo vencedor da licitação (Concorrência Futura), até o limite 
de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), nas condições definidas neste 
PMI. Entendemos que o valor de ressarcimento não será utilizado como critério de 
avaliação para a seleção dos estudos. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: ENTENDIMENTO CORRETO. 
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4. Conforme previsto no item 5.2. do Edital de Chamamento Público para Manifestação 
de Interesse nº 09/2021, o cadastramento nos moldes do Anexo II deverá ser 
entregue no Protocolo Geral do Município de União da Vitória com sede na Rua Dr. 
Cruz Machado, 205 - 3º e 4º Pavimentos. Entendemos que os documentos podem 
ser assinados com Certificação Digital, dado que esta possui validade jurídica assim 
como a assinatura registrada em cartório, nos termos da Medida Provisória n° 
2.200-2/2001. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: ENTENDIMENTO CORRETO. 
  

5. Conforme previsto no 5.11. do Edital de Chamamento Público para Manifestação de 
Interesse nº 09/2021, os interessados deverão entregar Documentos de Habilitação 
para comprovação de regularidade fiscal. Entendemos que esses documentos não 
necessitam de cópia autenticada. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: ENTENDIMENTO CORRETO, CASO HAJA AUTENTICIDADE ON-LINE. 
  

6. Entendemos que é permitido a subcontratação de empresas para elaboração dos 
estudos de PMI, desde que estas atendam aos requisitos de qualificação técnica e 
econômico-financeira previstos no Edital. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: ENTENDIMENTO CORRETO. 

  
7. Visando contribuir com às medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), as 
empresas interessadas nos Editais de PMI, desta Secretaria, com prazo em curso, 
poderão, excepcionalmente, encaminhar os documentos necessários para o e-mail 
estabelecido no edital. Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA: NÃO. OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SETOR DE 
PROTOCOLO GERAL DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA DR. CRUZ 
MACHADO, N.º 205, NO ANDAR TÉRREO.  

 
Diante do exposto, esclarecem-se os questionamentos apresentados. O inteiro teor do presente 
Pedido de Esclarecimento ao Edital de Chamamento Público n.º 09/2021 será disponibilizado 
no site da Prefeitura Municipal de União da Vitória, www.uniaodavitoria.pr.gov.br, menu 
Portal da Transparência – Licitações PMUVA, para ciência de todos os interessados. 
 
 

União da Vitória/PR, 09 de fevereiro de 2022 
 
 

............................................................................................................ 
BACHIR ABBAS 

Prefeito Municipal 
 


