
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: 

 
O Item 5 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, informa que o Plano Diretor de 
Águas da bacia Paraopeba foi entregue ao IGAM em novembro de 2012. Com o intuito 
de proporcionar a justa e adequada avaliação dos serviços de revisão e atualização a 
serem prestados no âmbito da presente contratação, bem como de subsidiar a 
composição de custos realistas e aderentes ao escopo a ser fornecido, solicitamos a 
esta Comissão Especial de Licitação disponibilizar às empresas licitantes todos os 
documentos e estudos referentes ao referido Plano Diretor elaborado em 2012. 
  
Questionamento 02: 

 
O Item 8.3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, informa que o Relatório Executivo 
do Plano Diretor de Águas da bacia Paraopeba foi submetido à análise do IGAM pelo 
CIBAPAR em 23/11/12, tendo sido também produzidos os seguintes documentos 
referentes à avaliação dos relatórios entregues pelo Comitê, os quais deverão ser 
considerados pela CONTRATADA para realizar as atualizações necessárias dentro do 
PDRH Paraopeba: 

1. Nota Técnica da Gerência de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos – 
GECOB N°. 02/2012. 
2. Nota Técnica da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento 
das Águas /Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Hídricos – 
DPMA/GPDRH N°. 001/2013; 
3. Nota Técnica da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento 
das Águas /Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos Hídricos –
DPMA/GPDRH N°. 005/2013; 
4. Parecer Técnico 001/2013, produzido pela Gerência de Planos de Recursos 
Hídricos e Enquadramento dos Corpos de Água - GPRHE, de 08 de janeiro de 
2013; 
5. Parecer Técnico 018/2013, produzido pela Gerência de Planos de Recursos 
Hídricos e Enquadramento dos Corpos de Água - GPRHE; 
6. Nota Técnica da Gerência de Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento 
de Corpos de Água – GPRHE N°. 02/2014. 

Com o intuito de proporcionar a justa e adequada avaliação dos serviços de revisão e 
atualização a serem prestados no âmbito da presente contratação, bem como de 
subsidiar a composição de custos realistas e aderentes ao escopo a ser fornecido, 
solicitamos a esta Comissão Especial de Licitação disponibilizar às empresas licitantes 
todos os documentos listados acima, os quais encontram-se devidamente citados no 
Termo de Referência. 

 

Resposta: Os documentos relacionados aos ítens 5 e 8.3 do Termo de 
Referência estão disponíveis nos links: 

 



 
 
 
https://www.dropbox.com/s/uehfucx4f2fu3y3/TOMO%20I.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/bltv1onlm9zmd43/TOMO%20II.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/alaz2vdmrgutxko/TOMO%20III.pdf?dl=0 
 
 
https://www.dropbox.com/s/7e8m6rxlgna825v/NOTASTECNICAS_IGAM_PARAOPEBA.zip?dl=
0 
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