
Concorrência 150155800037/2016 

Questionamento 07 
 

Solicitamos esclarecimentos em relação a Proposta de trabalho no quesito VI – Plano de 

qualidade para elaboração de cada PDRH e ECA no item 20.4.6 da página 107 do 

referido edital de licitação. A proponente terá que construir um plano de qualidade ou 

esse quesito será avaliado dentro do item no todo? 

 

 

Resposta: 

A licitante deverá elaborar os Planos de Qualidade conforme estabelecido no Edital. 

As informações e pontuações referentes a este item devem ser observadas no Edital, 

ressaltamos os itens 20.4.6, 20.4.6.1, 20.4.6.2 e 20.4.6.3 transcrito abaixo: 

 

20.4.6 – Os quesitos do Item II – “Conhecimento do Problema”, “Metodologia” e 

“Proposta de Trabalho” dividem-se em subcritérios, que serão avaliados 

separadamente e por Bacia, sendo atribuídos percentuais diferenciados para cada um 

dos subcritérios, conforme explicitado abaixo: 

 

Conhecimento do Problema Percentuais 

(I) Conhecimento de cada Bacia Hidrográfica 30 

(II) Descrição do Entendimento do Problema 40 

(III) Objetividade e síntese 30 

Metodologia   

(I) Diretrizes e estratégias metodológicas para a elaboração dos 

PDRHs e ECAs de cada Bacia Hidrográfica 60 

(II) Descrição metodológica da participação pública no 

desenvolvimento dos PDRHs e ECAs de cada Bacia Hidrográfica 

  

40 

Proposta de Trabalho   

(I) Detalhamento das Atividades 30 

(II) Programa de trabalho – alocação da equipe técnica por atividade e 

recursos mobilizados 

  

30 

(III) Cronograma físico de elaboração dos PDRHs e dos ECAs 20 

(IV) Plano de Qualidade para Elaboração de cada PDRH e para cada 

ECA. 

  

20 

 

20.4.6.1 - Para cada Bacia Hidrográfica serão atribuídas notas até os limites dos 

percentuais máximos definidos no item 2.4.6. Os percentuais recebidos para cada 

critério serão somados e multiplicados pelo seu respectivo fator de peso, conforme a 

seguinte fórmula: 

• Nota do “Conhecimento do Problema” (NCP): 

NCP = (percentual I + percentual II + percentual III) x 10 

• Nota da “Metodologia” (NM): 

NM = (percentual I + percentual II) x 25 

• Nota da “Proposta de Trabalho” (NPT): 

NPT = (percentual I + percentual II + percentual III + percentual IV) x 10 

 



20.4.6.2 - A soma da Nota do “Conhecimento do Problema” (NCP), da Nota da 

“Metodologia” (NM) e da Nota da “Proposta de Trabalho” (NPT) será a nota final de 

cada Bacia Hidrográfica para o quesito Conhecimento do Problema, Metodologia e 

Proposta de Trabalho, conforme fórmula abaixo: 

NFCMP = NCP + NM + NPT 

Em que NFCMP é a Nota Final por Bacia Hidrográfica do quesito “Conhecimento do 

Problema”, “Metodologia” e “Proposta de Trabalho”, sendo 45 pontos o máximo a ser 

obtido por cada Bacia Hidrográfica. 

 

20.4.6.3 - Em seguida, será feita uma média com as três notas finais, obtendo-se a 

pontuação final da empresa participante para o item II - Conhecimento do Problema, 

Metodologia e Proposta de Trabalho. 

ICMP = NFCMP Rio Mucuri + NFCMP Rio São Mateus + NFCMP Rios do Leste 

Em que ICMP é a pontuação final para o item II – “Conhecimento do Problema, 

Metodologia e Proposta de Trabalho”, sendo 45 (quarenta e cinco) pontos o máximo a 

ser obtido por cada Bacia Hidrográfica. 

 

 


