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Questionamento 03 
 

“REF: item 12.2 – Qualificação Técnica: 

Um especialista em Sistemas de Informação Geográfica e Sensoriamento 

Remoto: Pelo menos 5 (cinco) anos de atividade profissional, com 

experiência (comprovada) em geoprocessamento, interpretação de imagens 

de satélite, análise e modelagem de banco de dados geográficos, 

concepção, construção e implantação de sistemas SIG.” 

Considerando que tecnologia de geoprocessamento é uma das ferramentas 

utilizadas pelo Sistema de Informação Geográfica – SIG, e que o 

profissional que trabalha com o SIG, domina plenamente a tecnologia de 

geoprocessamento, apresentaremos profissional de nível superior, 

devidamente registrado no CRA, com Atestados Técnicos para as atividades 

de Sistema de Informações Geográficas e Geoprocessamento, nas 

atividades de Planos de Saneamento no município de Viamão, Guaíba, 

Montenegro; Plano de Gerenciamento de Resíduo de Franca e Plano de 

Bacia Hidrográfica do Taquari Antas e Bacia Hidrográfica do Gravataí, 

totalizando, na soma dos períodos de serviço que constam nos atestados, 

mais de 5 (cinco) anos. 

Tal solicitação encontra esteio na Lei 8.666/93, Art. 30.  A documentação 

relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - capacitação técnico-profissional: ... 

§ 3º  Será sempre admitida a comprovação de aptidão 

através de certidões ou atestados de obras ou serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior 

Está correto nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento CORRETO, DESDE QUE as atividades descritas nos atestados 

comprovem claramente a experiência profissional do especialista em 

Sistemas de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto com 

pelo o menos 5 (cinco) anos de atividade profissional, com experiência 

(comprovada) em geoprocessamento, interpretação de imagens de satélite, 

análise e modelagem de banco de dados geográficos, concepção, 

construção e implantação de sistemas SIG, conforme exigido no Edital. 

Ressaltamos que para este procedimento devem ser observados 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. 

 


