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CONVITE N° 40/2018 
 

PROCESSO Nº 19036/2018 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro do ano de 2018, às 16h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão 
Permanente de Licitações para responder ao pedido de esclarecimento enviado pela empresa RAIZ AMBIENTAL 
LTDA, referente à licitação em epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA FLORESTAL – CERRADOS - CEAT, no município de São Carlos.  
 
QUESTIONAMENTO 

Venho através deste e-mail pedir para esclarecer duas questões em relação ao edital do convite nº 40/2018 
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA FLORESTAL – 
CERRADOS - CEAT, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS”. A primeira dúvida se trata sobre o tamanho da 
área que é objeto desse edital, qual seria o tamanho total e a localização? A segunda dúvida é qual a 
finalidade do estudo? A norma da CETESB 167/2015-C determina a quantidade que a finalidade do projeto 
determina o número de monitoramentos e levantamentos a serem realizados em campo, o que elevaria ou 
diminuiria o custo. 
 

RESPOSTA 
O tamanho da área e a sua respectiva localização constam do anexo disponibilizado na página desta 
Administração, juntamente com o Edital. 
 
Quanto ao objetivo do estudo consta do Termo de Referência, conforme segue: 
 
OBJETO – Caracterização das áreas de cerrado dos terrenos do CEAT (Centro Empresarial de Alta 
Tecnologia de São Carlos), do ponto de vista da biodiversidade da composição da vegetação e seu estado 
sucessional. 
 
OBJETIVO – Elaboração do levantamento de campo e relatórios de caracterização da vegetação e 
inventário da fauna de terrenos do CEAT. 
 
Caso estas informações não sejam suficientes, por favor retorne seu questionamento que o remetemos á 
unidade responsável, para esclarecimentos. 
 
 
Este esclarecimento foi encaminhado ao licitante e será disponibilizado no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
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