
Concorrência 150155800037/2016 

Questionamento 05 
 

 
 
1- Um mesmo profissional pode cumprir mais de um perfil solicitado? 

 
Resposta: 

Não. A licitante deverá apresentar um profissional para cada perfil de 
especialista solicitado para a Equipe Chave, conforme edital. 
Atentando para os itens 20.5, 20.5.1, 20.5.2, 20.5.2.1 e 20.5.3 transcritos 

abaixo:  
 

20.5 - As licitantes na comprovação da “Experiência e Conhecimento 
Específico da Equipe Chave” (Item III) deverão adotar os seguintes 
procedimentos: 

20.5.1 - O proponente deverá anexar junto à Proposta Técnica todos os 
currículos, comprovantes de escolaridade (diploma), Atestados, Declarações 
e ou documentos permitidos pela legislação vigente, para fins de pontuação 
da Equipe Chave. 

20.5.2 – O Coordenador Geral deverá ter pelo menos 10 (dez) anos de 
atividade profissional, com experiência (comprovada) EM COORDENAÇÃO 
de equipes multidisciplinares, execução de estudos e planos de gestão de 

recursos hídricos. O proponente também deverá anexar junto à Proposta 
Técnica, para comprovar a experiência em coordenação do 

Coordenador Geral, o currículo e os atestados de coordenação de equipes 
multidisciplinares, execução de estudos e planos de gestão de recursos 
hídricos, sendo pelo menos um de coordenação de Plano de Recursos 

Hídricos de Bacia Hidrográfica ou algum plano temático, como Plano de 
Saneamento ou Inventário Hidrelétrico de Bacia Hidrográfica. 

20.5.2.1 – Os atestados deverão ser emitidos por órgão ou entidade pública 
ou empresas privadas devidamente registrados no respectivo Conselho de 
Classe da região onde os serviços foram executados, acompanhados das 
respectivas Certidões expedidas por este Conselho em nome do 

Coordenador Geral. 

20.5.3 - A Concorrente que não atender os itens 20.5.2 e 20.5.2.1 e 
não apresentar pontuação de 45 (quarenta e cinco) pontos 

referente à Equipe Chave, uma vez que é requerido no Termo de 
Referência disponibilidade da equipe chave para elaboração dos 

PDRHs e ECAs, não será classificada. 

 
 

Questionamento 2: 
2- Com respeito ao perfil de “Especialista em Arranjo Institucional e 

Políticas Públicas”, para efeitos de atestação de tempo de experiência, serão 



consideradas publicações de nomeação e exoneração em Portarias e Diários 

Oficiais? 
 

Resposta: 
As publicações de nomeação e exoneração em Portarias e Diários Oficiais 
serão consideradas apenas para a comprovação de tempo de serviço e não 

serão aceitos como comprovante de experiência. 
Para comprovar a experiência profissional dos membros da equipe chave a 

licitante deverá apresentar os os currículos, comprovantes de escolaridade 
(diploma), Atestados, Declarações e ou documentos permitidos pela 
legislação vigente, conforme estabelecido no item 20.5.1. Ressaltamos para 

esse procedimento os itens 20.5, 20.5.1, 20.5.2, 20.5.2.1 e 20.5.3 do 
Edital. 

 
 


