
 
ÀS: EMPRESAS INTERESSADAS 
Referência: Processo nº 1501558000149/2016. 
Objeto: Elaboração da revisão, complementação e consolidação do Plano 
Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba – 
SF3 

 

Questionamentos 

RESPOSTAS 

 

Questionamento 01: 

Quais são os critérios para avaliação da complexidade do projeto, referidos no item 
20.4.2.(iv) do ANEXO I? 

 
Resposta: A empresa participante deste certame, para fins de análise da Experiência 

Específica da Consultora, deverá “Apresentar documentos comprobatórios da 
experiência, tais como Atestados de Capacidade Técnica Operacional comprovando a 
execução pela mesma de serviços com características relacionadas ao objeto do 
presente Edital”. Conforme o item iv, do tópico 20.4.2:  

“ (...) Para cada atestado apresentado, será computado 4 (quatro) pontos, de acordo 
com a avaliação de complexidade do projeto, representando um máximo de 16 
(dezesseis) pontos possíveis. Dentre os 4 (quatro) atestados considerados, aqueles que 
se referirem à elaboração de Plano de Recursos Hídricos, receberão 1 (hum) ponto de 
bonificação por atestado, representando máximo de 4 (quatro) pontos.” 

Assim, será considerado apenas a apresentação dos atestados da comprovação de 
experiência para obtenção dos 4 pontos. Ressalta-se que serão aceitos no máximo 4 
atestados, e que “dentre os 4 (quatro) atestados considerados, aqueles que se 
referirem à elaboração de Plano de Recursos Hídricos, receberão 1 (hum) ponto de 
bonificação por atestado. ” 

Questionamento 02: 

Quais são os critérios para avaliação da listagem adicional de consultores, profissionais 
(sênior, médio e júnior) e técnicos dentro da empresa, que estarão disponíveis para 
apoio à execução do PDRH, mas que não fazem parte da equipe chave, referidos no 
item 20.4.3 (ii) do ANEXO I? 
 
Resposta: Conforme explicitado no tópico 20.4.3. Critério Experiência e Conhecimento 
Específico da Equipe Chave e indicação de equipe de apoio (II): 
 

“(ii) O valor total dessa etapa é de 40 pontos, sendo 38 pontos 
dedicados ás comprovações e atestados da equipe chave e 2 
pontos destinados à apresentação da listagem adicional de 
consultores, profissionais (sênior, médio e júnior) e técnicos 



dentro da empresa, que estarão disponíveis para apoio à 
execução do PDRH, mas que não fazem parte da equipe chave.” 
 

Sendo assim, a pontuação destinada à listagem adicional de consultores que não 
fazem parte da equipe chave será atribuída à empresa somente na qualidade de sua 
apresentação, na qual se obterá os 2 pontos quem apresentar a listagem. 

 


