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Questionamento : 
 

1.     Entendemos que podem ser considerados para pontuação adicional da empresa o 

seguintes estudos: 

- Inventário hidrelétrico de rios e/ou bacias 

- Estudos de viabilidade de rios e/ou bacias 

- Plano Diretor de abastecimento de água 

 

Resposta: 
Entendimento INCORRETO. 

 

O Edital é claro ao definir que a bonificação adicional se refere à elaboração de Planos 

de Recursos Hídricos, sendo eles, de acordo com o item 20.3.5, Planos Diretores de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ou Planos Nacionais ou Estaduais de 

Recursos Hídricos. 
Ressaltamos que devem ser observados os itens 20.3.2, 20.3.3, 20.3.4 e 20.3.5 

transcritos abaixo: 

 

20.3.2 - Será considerado o máximo de 5 (cinco) atestados. Para cada atestado 

apresentado, será computado 1,6 (um vírgula seis) ponto, representando um máximo de 

8 (oito) pontos possíveis. Adicionalmente, dentre os 5 (cinco) atestados considerados, 

aqueles que se referirem à elaboração de Plano de Recursos Hídricos, receberão 0,5 

(meio) ponto de bonificação por atestado, até um máximo de 4 (quatro) atestados, 

representando um máximo de 2 (dois) pontos possíveis. 

 

20.3.3 - Ter-se-á assim, um máximo de 10 (dez) pontos assim computados: 

a) 5 (cinco) atestados de Planos, Estudos, Programas ou Projetos: 

1,6 X 5 = 8,0 pontos. 

b) 4 (quatro) atestados (dentre os 5 apresentados) relativos a Planos de Recursos 

Hídricos: 

4 X 0,5 = 2,0 pontos (bonificação). 

c) Total máximo = 10 (dez) pontos. 

 

20.3.4 - Reitera-se o número máximo de 5 (cinco) atestados a serem apresentados pela 

Licitante, cabendo-lhe a escolha dos mesmos, no qual o critério da análise dar-se-á pela 

ordem apresentada na sua proposta. Aqueles que ultrapassarem esse limite serão 

desconsiderados. 

 

20.3.5 - Entende-se por Planos de Recursos Hídricos: os Planos Diretores de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ou Planos Nacionais ou Estaduais de 

Recursos Hídricos. 
 

Questionamento : 
 

2.     Para comprovação da experiência e conhecimento específico da equipe chave 

entendemos que atestado emitido pelo empregador ou contratante é suficiente. 

 



Resposta: 
Entendimento CORRETO, DESDE QUE os atestados estejam em conformidade com o 

Edital, comprovando o tempo e a experiência exigida para cada membro da Equipe 

Chave. 

Ressaltamos que para a comprovação da experiência do COORDENADOR TÉCNICO 

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. 

A licitante deve seguir, para este procedimento, o quadro do item 20.5.4 e 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 : 
 

3.     Entendemos que somente os atestados do COORDENADOR GERAL DO 

TRABALHO deverão ser acervados pelo Conselho de Classe. 

 

Resposta: 
Entendimento CORRETO. 

Ressaltamos que para a comprovação da experiência do COORDENADOR TÉCNICO 

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. 



A licitante deve seguir, para este procedimento, o quadro do item 20.5.4 e 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 : 
 

4.     Entendemos que o edital trata do COORDENADOR TÉCNICO e 

COORDENADOR GERAL como sendo o mesmo profissional. 

 

Resposta: 
Entendimento CORRETO. 

 

Questionamento 5: 
 

5.     Entendemos que a comprovação da experiência da Equipe Chave poderá ser feita 

por uma ou mais experiências descritas para cada um dos profissionais, por 

exemplo: 

  

Especialista em Recursos Hídricos: com pelo menos 5 (cinco) anos de atividade 

profissional, com experiência (comprovada) em estudo e projetos de 

hidrologia, E/OU simulações, E/OU planejamento E/OU gestão de recursos 

hídricos. 

 

Resposta: 

Entendimento INCORRETO. 



A licitante, para a comprovação da experiência da Equipe Chave, deverá apresentar 

atestados que comprovem TODA a experiência exigida para cada membro, inclusive 

atentando-se para o tempo de experiência exigido. 

A licitante poderá apresentar quantos atestados forem necessários para comprovar a 

experiência exigida de cada membro da Equipe Chave. 

A licitante deve seguir, para este procedimento, os itens 20.5, 20.5.1, 20.5.2, 20.5.2.1, 

20.5.3 e 20.5.4 do Edital. 

 

 


