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 Brasília, 23 de setembro de 2016.   PRÉ-QUALIFICAÇÃO JOF-0139-29853/2016   Senhores(as):   Com referência à pré-qualificação em epígrafe, seguem respostas a questionamentos que deverão ser consideradas.    1. Somos uma empresa de produção de carvão vegetal que está se inscrevendo na pré-qualificação. Temos toda a documentação solicitada, exatamente por sermos uma empresa do setor.  Mas para este edital, estamos formando uma parceria com um centro universitário, o qual por sua própria natureza - instituição de ensino, não possui todos os documentos solicitados como licenças ambientais e comprovação de usar madeira reflorestada.  Como resolver esta questão, uma vez que o item 7 do e-mail enviado por vocês referente a perguntas mais frequentes informa que "todas as instituições integrantes da parceria devem apresentar os documentos solicitados no item 3 da pré-qualificação? Resposta: Conforme especificado na letra “c” do item 3 do edital de pré-qualificação, a instituição interessada em qualificar-se para participar do mecanismo de apoio do Projeto Siderurgia Sustentável deve: “Possuir licenciamento ou documentos que atestam a conformidade com a legislação ambiental até o momento de submissão da proposta ou dispensa de licenciamento ambiental vigente” (grifo nosso). Assim instituições interessadas em participar da pré-qualificação que não estejam listadas no Anexo 1 da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 237/1997, não precisam apresentar licenciamento ambiental, basta cópia da autorização de funcionamento.   No caso da comprovação requerida na letra “a” do item 3 do edital, ou seja, de uso de “madeira de reflorestamento sustentável ou de supressão legal de vegetação”, somente deve apresentá-la a organização que efetivamente faz uso de madeira para produção de carvão vegetal. Instituições interessadas na pré-qualificação que utilizam outro tipo de biomassa para produzir carvão vegetal, ou que fazem apenas pesquisa ou assessoria técnica, devem identificar essa característica em sua carta de interesse e no formulário de submissão de propostas (item 2, “CARACTERÍSTICA E ESTRATÉGIA DA EMPRESA”).      


