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NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em atendimento ao pedido de esclarecimento (SEI 37113808) realizado pela
empresa HIDROBR CONSULTORIA LTDAS, frente ao Edital - Concorrência 01/2021 -
para contratação de consultoria especializada para a elaboração do Plano de
Segurança Hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PSH-RMBH) – Processo
SEI: 2430.01.0000384/2021-14, esta Comissão Especial de Licitação informa que:
Questionamento 1
O item 20.8.1. do Termo de Referência prevê que a Proposta de Preços
deve ser apresentada, obrigatoriamente, por meio dos formulários
anexos, o que inclui Resumo dos Custos por Etapa, Formulário –
Discriminação das Remunerações e Utilização da Equipe Técnica. Todavia,
o item 9 do edital prevê que a Proposta Comercial deve ser apresentada
conforme Anexo VII – Modelo de Carta Proposta de Preços. Também, o
item 9 do edital não prevê a inclusão do Resumo de Custos por etapa e
demais formulários no envelope da Proposta de Preços. Entende-se, para
se evitar interpretação dúbia quanto ao exigido no edital, e prevalecendo
o exigido no corpo do edital, que somente é necessário constar no
envelope da Proposta de Preços a proposta em si, conforme discriminado
no item e 9 e nos subitens que a delimitam;
Resposta: O Termo de Referência é parte integrante e vinculante do Edital,
possuindo, inclusive, a função de especificação do edital. Neste caso, não há
contradição entre o Edital e o Termo de Referência, sendo, portanto, documentos
complementares. Assim, todas as especificações do Termo de Referência e do Edital
devem ser entregues.
 
Questionamento 2
Apesar do edital não fazer menção, entende-se que o ANEXO IV -
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
deve se referir e ser assinado por todos os profissionais indicados como
responsáveis técnicos, ou seja, todos aqueles necessários ao
atendimento da qualificação técnico-profissional pedida no edital.
Entende-se que, na conveniência da Proponente, pode-se apresentar uma
declaração por profissional;
Resposta: O entendimento está correto, onde cada integrante da equipe-chave é
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responsável por sua área técnica. Neste caso, todos os integrantes da equipe-chave
deverão assinar a declaração, podendo ser apresentada uma por profissional. Em
caso de documento único, todos os integrantes devem assinar o mesmo documento
de declaração.
 
Questionamento 3
Diversos itens de habilitação, proposta técnica ou de preços precisam ser
assinados, e alguns deles precisam ter sua firma reconhecida. Quanto a
isso, considerando-se os meios mais modernos e seguros, entende-se que
serão aceitas por esta d. Comissão os documentos apresentados
contendo a assinatura digital das pessoas indicadas, sendo plenamente
validáveis pela via eletrônica, e sendo inclusive este o método de
assinatura previsto no edital para o contrato administrativo futuro. Este
tipo de assinatura, além de aceito, supre a necessidade de
reconhecimento de firma;
Resposta: Tendo em vista a Lei 13.726 de 8 de outubro de 2018, que racionaliza
atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação, os
documentos que exigem firma reconhecida podem ser apresentados com firma
reconhecida ou com assinatura digital.
 
Questionamento 4
Quanto ao item 8.7 do edital, entende-se que necessário repetir apenas a
documentação capaz de atribuir a pontuação desejada pela empresa, mas
que não é necessária a repetição de toda a documentação referente à
habilitação técnica da empresa, como documentos básicos relativos à
comprovação do vínculo profissional, etc.;
Resposta: O entendimento está correto, pois no Envelope 2 devem ser incluídos
apenas os documentos concernentes aos critérios de avaliação da proposta técnica.
Caso algum destes documentos também seja utilizado para fins de habilitação da
proponente, deve ser incluído também no envelope concernente. Para atribuição da
pontuação técnica, serão seguidos os critérios dispostos no item 20. PARÂMETROS E
CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS do Termo
de Referência e demais dispositivos do Edital.
 
Questionamento 5
O edital não delimita como deverá ser comprovado o vínculo dos
profissionais ao quadro de colaboradores da empresa. Entende-se,
portanto, conforme orienta a melhor doutrina e jurisprudência, que tal
vínculo pode ser comprovado por qualquer meio, incluindo CTPS, contrato
de prestação de serviços, simples declaração, entre outros;
Resposta: Para fins de processo licitatório deverá ser demonstrado o compromisso
de que, em caso de vitória da proponente, o trabalho será realizado conforme
habilitação no referido processo. Dessa forma, poderão ser utilizados os
documentos citados no questionamento. Ressalta-se que, quando da assinatura do
contrato, a proponente vencedora deverá comprovar vínculo empregatício ou por
qualquer outra natureza jurídica, de acordo com a legislação vigente.
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Questionamento 6
O edital somente exige a apresentação de comprovação de registro do
acervo técnico em relação à Experiência e Conhecimento Específico da
Equipe Chave, de acordo com o previsto no item 20.5.2.1. Os demais itens
do acervo técnico exigidos pelo edital, entre acervo técnico-operacional e
acervo técnico-profissional (além da equipe chave), não demandam
comprovação de registro no conselho de classe respectivo. Este
entendimento está correto?
Resposta: Apenas a experiência da equipe-chave deverá ser demonstrada,
conforme o disposto no item 20.5.4 do Termo de Referência. Além desses
profissionais, a equipe técnica poderá incluir profissionais que possam apoiá-los na
execução de serviços especializados e técnicos para apoio à execução das diversas
atividades previstas, mas estes que excederem os integrantes designados para a
equipe-chave não terão seus atestados de capacidade técnica exigidos, inclusive,
para título de pontuação da proposta técnica.

a) Ainda em relação à exigência de comprovação do registro no
conselho de classe respectivo, registra-se que a presente licitação
exige a indicação de equipe multidisciplinar para atendimento dos
diversos itens técnicos pedidos pelo edital. Ocorre, todavia, que
determinadas profissões não estão vinculadas a Conselhos que
promovem o registro de atestados técnicos, como, por exemplo, de
biologia e comunicação social. Assim, entende-se que a comprovação
do registro do acervo técnico somente poderá ser exigida em relação
ao acervo técnico sujeito à registro, como aqueles sujeitos ao registro
no CREA ou CAU;
Resposta: Reitera-se o disposto no Termo de Referência, em que o no item
15.2. preza que os integrantes deverão apresentar Registro definitivo no
respectivo Conselho Profissional e Anotação de Responsabilidade Técnica
específica para este projeto, quando couber, bem como no caso de atestados
que sejam emitidos por empresas privadas de áreas que não possuam
Conselhos Profissionais. Reitera-se, no entanto, que caso o atestado seja emitido
por uma empresa das áreas que possuam Conselhos, estas deverão estar
registradas, como disposto no item 20.5.2.1 do Termo de Referência, assim
como os profissionais deverão possuir registros ativos.

 
Questionamento 7
Evitando-se subjetivismos, entende-se que ao prever em seu item 15 que
as Proponentes deverão comprovar aptidão técnica para o desempenho
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos ao objeto deste TR, o edital deixa de exigir comprovação de
quantitativos mínimos para qualquer item, tratando do seu objeto e da
respectiva comprovação técnica em termos de grandeza absoluta e
qualitativa;
Resposta: O item 15. APTIDÃO TÉCNICA DA PROPONENTE do Termo de Referência
dispões que:
“Para participar do certame, a licitante deverá comprovar aptidão técnica para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos ao objeto deste TR”, apresentando equipe técnica mínima como descrito,
além de, a comprovação da aptidão técnica, não estar dissociada das comprovações
exigidas na Proposta Técnica, como descrito no item 20.3 - As licitantes na
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comprovação do quesito “Experiência Específica da Consultora” (Item I) deverão
adotar os seguintes procedimentos: “a) A proponente deverá apresentar
documentos comprobatórios da experiência, tais como Atestados de Capacidade
Técnica Operacional comprovando que a concorrente tenha executado ou executa
serviço com características estritamente relacionadas ao objeto do presente Edital,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado”.
Neste sentido, não serão exigidas quantidades mínimas, contudo, os demais critérios
de pontuação relacionados no Termo de Referência serão, obrigatoriamente,
avaliados para comprovação da aptidão técnica.
 
Em observância ao Edital, informamos que as respostas aos pedidos de
impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte,
vinculando a Administração e os licitantes.

 
 

Comissão Especial de Licitação
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurélio Barbosa de
Vasconcelos, Servidor Público, em 27/10/2021, às 17:43, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Lidiane dos Remédios Dornelas,
Servidora, em 27/10/2021, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Diego Pessoa Santos,
Servidor(a) Público(a), em 27/10/2021, às 17:48, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Fernandes Roberto Maia,
Servidor, em 27/10/2021, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Clarice Gonçalves Santos do
Vale, Servidor(a) Público(a), em 27/10/2021, às 18:14, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37113832 e o código CRC 1F2BB067.

Referência: Processo nº 2430.01.0000384/2021-14 SEI nº 37113832
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