
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: 

Quanto a experiência profissional solicitada no item 13, para comprovar a 
experiência de 10 anos de atividade profissional do coordenador, por exemplo 
basta um atestado emitido em 2007? E isso vale para todos os outros 
profissionais? 

 

Resposta: Entendimento Incorreto. Nos termos do referido Edital, o “item 20.4.3 

- Critério Experiência e Conhecimento Específico da Equipe Chave e indicação de 

equipe de apoio (II)” descreve: “(iii) O Coordenador Técnico 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 Planos de 
Saneamento ou Inventário Hidrelétrico de Bacia Hidrográfica”.  

Além disso, o referido item especifica que “(iv) 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 TÉCNICO.” 

Sendo assim, é preciso que os atestados do Coordenador Técnico sejam 
registrados em Conselho de Classe comprovando suas atividades profissionais 
ao longo de, no mínimo, 10 anos, permitindo que a Comissão de Licitação 
conheça sua atuação profissional durante todo o período. Para os demais 
profissionais, é preciso seguir as especificações do edital. 

 

Questionamento 02: 

Para os profissionais denominados: Especialista em Sistemas de Informação 
Geográfica, Especialista em Saneamento, Especialista em Hidrologia, 
Especialista em Meio Ambiente, Especialista em Comunicação, Especialista 
em Arranjo Institucional, Especialista em Qualidade de Água:  

A proponente entende que os profissionais devem possuir especialização (pós-
graduação, mestrado, ou doutorado) para que comprovem ser “Especialista” 
para cada item, está correto nosso entendimento? Se sim, basta que o 
profissional comprove, através de diploma, título de tese da dissertação ou 
histórico escolar, sua especialização ao que for solicitado? 



Resposta: Entendimento Incorreto. A denominação de Especialista não está 
vinculada à apresentação de titulação acadêmica em pós-graduação, no 
entanto, aqueles que apresentarem serão pontuados conforme Quadro 7: 

 

 

Questionamento 03: 

Exceto Coordenador, os outros profissionais que pontuam para a equipe 
técnica, basta apresentar atestados, declarações ou documentos 
comprobatórios da experiência, sem a exigência de acervo técnico no conselho 
responsável para atribuição de pontos? 

 

Resposta: Entendimento Correto. A exigência de Acervo Técnico registrado 
em Conselho de Classe aplica-se apenas ao Coordenador Técnico, conforme, 
especificado no edital no item 20.4.3: “(iv) 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 TÉCNICO”. 

 

Questionamento 04: 

 

Ainda quanto a questão 1, o profissional que seja necessário 5 (cinco) anos de 

experiência e que tenha trabalhos comprovados anteriores a 2012, já 

comprovam o solicitado? 

Resposta: Entendimento Correto. É requisitado que cada profissional 

apresente um tempo mínimo de experiência profissional. Ressalta-se ainda, a 

necessidade de apresentar todos os documentos que permitam a Comissão de 

Licitação avaliar sua atuação profissional durante o período de experiência. 

 


