
QUESTIONAMENTO 01 

 

O Formulário 1 – “Experiência da empresa/entidade com relação aos serviços” (Anexo IA - 

Experiência da empresa/entidade com relação aos serviços) deverá ser apresentado apenas 

para os serviços a serem comprovados para a experiência da licitante, ou seja, o Formulário 1 

deverá acompanhar cada um dos Atestados/ Certidões de Acervo Técnico - CATs para a 

comprovação da experiência da licitante? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento CORRETO. 

A licitante deverá apresentar um formulário (Formulário 1) para cada serviço que queira 

apresentar, juntamente com os documentos comprobatórios da experiência. Não é necessário 

encaminhar o formulário (Formulário 1) para os serviços que a licitante não encaminhará os 

documentos comprobatórios da experiência, mesmo que ela tenha exercido tal atividade. 

Lembramos que será considerado o número máximo de 5 (cinco) atestados para pontuação, 

no qual o critério da análise dar-se-á pela ordem apresentada na sua proposta. Aqueles que 

ultrapassarem esse limite serão desconsiderados. 

Tais informações podem ser verificadas nos itens 20.3, 20.3.1 e 20.3.4 transcritos abaixo: 

 

20.3 - As licitantes na 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.  

b) A empresa/entidade deverá utilizar o Formulário 1 – “Experiência da empresa/entidade com 

relação aos serviços” (Anexo IA - Experiência da empresa/entidade com relação aos serviços) 

para cada serviço para o qual tenha sido legalmente contratada, devendo anexar junto ao 

Formulário 1 os documentos comprobatórios da experiência, que atendam o descrito no item 

“a” acima.  

20.3.1 - Para efeito da condição do item “a” acima, só serão aceitos atestados de capacidade 

técnica que comprovem:  

a) A prestação satisfatória dos serviços.  

b) O período da prestação dos serviços.  

c) O atestado apresentado deverá informar o quantitativo dos itens fornecidos. 

d) O Atestado deverá ser apresentado em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor 

devendo conter, no mínimo, as seguintes informações, que poderão ser utilizadas pelo IGAM 

para comprovação das informações:  

i) Razão Social, CNPJ e dados de contato do órgão (ou empresa) emissor;  

ii) Descrição do objeto contratado;  



iii) Prazo de execução do trabalho, e;  

iv) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado.  

20.3.4 - Reitera-se o número máximo de 5 (cinco) atestados a serem apresentados pela 

Licitante, cabendo-lhe a escolha dos mesmos, no qual o critério da análise dar-se-á pela ordem 

apresentada na sua proposta. Aqueles que ultrapassarem esse limite serão desconsiderados. 

 

 

Questionamento 2 

O Edital, no item 20.4 - a) do Anexo I - Termo de Referência: página 105, define que deverá ser 

identificado na primeira página: a ordem das Bacias Hidrográficas a serem apresentadas. 

A primeira página a que se refere o item está relacionada com a primeira página do 

Conhecimento do Problema? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento INCORRETO. 

A licitante deverá identificar a ordem das bacias hidrográficas a serem apresentadas na 

primeira página do caderno que constará as informações solicitadas para o quesito 

“Conhecimento do Problema, Metodologia e Proposta de Trabalho” (Item II). Esta página não 

está incluída nas 50 páginas disponíveis para o quesito “Conhecimento do Problema”, ou seja, 

não será contabilizada nesse quesito. 

A página com a identificação da ordem de abordagem das bacias hidrográficas deverá estar 

imediatamente antes do início do quesito “Conhecimento do Problema, Metodologia e 

Proposta de Trabalho”, podendo ser elaborado em forma de sumário, desde que esteja 

completamente claro e bem identificado. 

 

 

Questionamento 3 

De acordo com o Edital: Anexo I - Termo de Referência deverá ser 

apresentado, primeiramente, o Conhecimento do Problema para cada uma das Bacias 

Hidrográficas, posteriormente, a Metodologia para cada uma das Bacias Hidrográficas e, por 

fim, a Proposta de Trabalho para cada uma das Bacias Hidrográficas. Está correto o nosso 

entendimento? 

Resposta: 

Entendimento INCORRETO. 

Ao elaborar o conteúdo solicitado para o quesito “Conhecimento do Problema, Metodologia e 

Proposta de Trabalho” (Item II), atentando-se para o que foi estabelecido do item 20.4 ao item 

20.4.6.3, a licitante deverá abordar uma bacia hidrográfica de cada vez, ou seja, apresentar os 

conteúdos dos itens “Conhecimento do Problema”, “Metodologia” e “Proposta de Trabalho”, 

em sequência, para uma determinada bacia hidrográfica. Ao terminar tais itens para a primeira 



bacia hidrográfica, deve-se apresentá-los, na mesma sequência anterior, para a próxima bacia 

hidrográfica a ser trabalhada. Este procedimento será seguido até que todas as bacias 

hidrográficas trabalhadas neste edital sejam contempladas. 

Questionamento 4 

O Edital, no item 20.4 - c) do Anexo I - Termo de Referência: página 105, define que ao 

término da caracterização de cada Bacia Hidrográfica deverão ser citadas todas as referências 

bibliográficas adotadas. Já o item 20.4.3.1 do Anexo I - Termo de Referência, descreve que as 

referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 20.4.3 devem 

ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. 

Desta forma, somente ao final do capítulo referente ao Conhecimento do Problema deverá 

compor apenas um item de Referências Bibliográficas para os conhecimentos das três 

bacias? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento INCORRETO. 

Ao elaborar o conteúdo dos quesitos “Conhecimento do Problema”, “Metodologia” e 

“Proposta de Trabalho” a licitante deverá se preocupar em apresentar todas as referências 

bibliográficas utilizadas em cada item e por bacia hidrográfica.  

Ou seja, ao terminar o conteúdo do “Conhecimento do Problema” (máximo de 50 páginas) da 

primeira bacia hidrográfica trabalhada a licitante deverá apresentar as referências 

bibliográficas utilizadas neste item (sem limite de páginas). Em seguida, a licitante apresentará 

o conteúdo da “Metodologia” (máximo de 50 páginas) e ao final as referências bibliográficas 

utilizadas neste item (sem limite de páginas). Logo depois, a licitante apresentará o conteúdo 

da “Proposta de Trabalho” (máximo de 15 páginas) e ao final as referências bibliográficas 

utilizadas neste item (sem limite de páginas). 

Finalizando os conteúdos e as referências bibliográficas dos quesitos “Conhecimento do 

Problema”, “Metodologia” e “Proposta de Trabalho” da primeira bacia hidrográfica trabalhada, 

a licitante deverá seguir o mesmo procedimento para a segunda bacia hidrográfica. Este 

procedimento será seguido até que todas as bacias hidrográficas trabalhadas neste edital 

sejam contempladas. 

 

Lembramos que este procedimento deve seguir o que foi estabelecido pelos os itens 20.4 – c), 

20.4.3.1, 20.4.4.1 e 20.4.5.2 transcritos abaixo: 

 

20.4 - As licitantes na elaboração do quesito “Conhecimento do Problema, Metodologia e 

Proposta de Trabalho” (Item II) deverão adotar os seguintes procedimentos: 

a) ... 

b) ... 

c) Ao termino da caracterização de cada bacia hidrográfica deverão ser citadas todas as 

referências bibliográficas adotadas. À proposta que não adotar esta metodologia será 



atribuída nota 0 (zero) no item II – “Conhecimento do Problema, Metodologia e Proposta de 

Trabalho”. 

 

20.4.3.1 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.3 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 50 (cinquenta) páginas estabelecidas por bacia e 

não possui limite de páginas. 

20.4.4.1 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.4 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 50 (cinquenta) páginas estabelecidas por bacia e 

não possui limite de páginas. 

20.4.5.2 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.5 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 15 (quinze) páginas estabelecidas por bacia e não 

possui limite de páginas. 

 

 

Questionamento 5 

O Edital, no item 20.4.4.1 do Anexo I - Termo de Referência, descreve que as referências 

bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 20.4.4 devem ser 

apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. 

Desta forma, somente ao final do capítulo referente às Metodologias deverá compor apenas 

um item de Referências Bibliográficas para as metodologias a serem utilizadas para as três 

bacias? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento INCORRETO. 

Ao elaborar o conteúdo dos quesitos “Conhecimento do Problema”, “Metodologia” e 

“Proposta de Trabalho” a licitante deverá se preocupar em apresentar todas as referências 

bibliográficas utilizadas em cada item e por bacia hidrográfica.  

Ou seja, ao terminar o conteúdo do “Conhecimento do Problema” (máximo de 50 páginas) da 

primeira bacia hidrográfica trabalhada a licitante deverá apresentar as referências 

bibliográficas utilizadas neste item (sem limite de páginas). Em seguida, a licitante apresentará 

o conteúdo da “Metodologia” (máximo de 50 páginas) e ao final as referências bibliográficas 

utilizadas neste item (sem limite de páginas). Logo depois, a licitante apresentará o conteúdo 

da “Proposta de Trabalho” (máximo de 15 páginas) e ao final as referências bibliográficas 

utilizadas neste item (sem limite de páginas). 

Finalizando os conteúdos e as referências bibliográficas dos quesitos “Conhecimento do 

Problema”, “Metodologia” e “Proposta de Trabalho” da primeira bacia hidrográfica trabalhada, 

a licitante deverá seguir o mesmo procedimento para a segunda bacia hidrográfica. Este 



procedimento será seguido até que todas as bacias hidrográficas trabalhadas neste edital 

sejam contempladas. 

 

Lembramos que este procedimento deve seguir o que foi estabelecido pelos os itens 20.4 – c), 

20.4.3.1, 20.4.4.1 e 20.4.5.2 transcritos abaixo: 

 

20.4 - As licitantes na elaboração do quesito “Conhecimento do Problema, Metodologia e 

Proposta de Trabalho” (Item II) deverão adotar os seguintes procedimentos: 

a) ... 

b) ... 

c) Ao termino da caracterização de cada bacia hidrográfica deverão ser citadas todas as 

referências bibliográficas adotadas. À proposta que não adotar esta metodologia será 

atribuída nota 0 (zero) no item II – “Conhecimento do Problema, Metodologia e Proposta de 

Trabalho”. 

 

20.4.3.1 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.3 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 50 (cinquenta) páginas estabelecidas por bacia e 

não possui limite de páginas. 

20.4.4.1 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.4 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 50 (cinquenta) páginas estabelecidas por bacia e 

não possui limite de páginas. 

20.4.5.2 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.5 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 15 (quinze) páginas estabelecidas por bacia e não 

possui limite de páginas. 

 

 

Questionamento 6 

O Edital, no item 20.4.5.2 do Anexo I - Termo de Referência, descreve que as referências 

bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 20.4.5 devem ser 

apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. 

Desta forma, somente ao final do capítulo referente às Propostas de Trabalho deverá 

compor apenas um item de Referências Bibliográficas para as propostas a serem utilizadas 

para as três bacias? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento INCORRETO. 



Ao elaborar o conteúdo dos quesitos “Conhecimento do Problema”, “Metodologia” e 

“Proposta de Trabalho” a licitante deverá se preocupar em apresentar todas as referências 

bibliográficas utilizadas em cada item e por bacia hidrográfica.  

Ou seja, ao terminar o conteúdo do “Conhecimento do Problema” (máximo de 50 páginas) da 

primeira bacia hidrográfica trabalhada a licitante deverá apresentar as referências 

bibliográficas utilizadas neste item (sem limite de páginas). Em seguida, a licitante apresentará 

o conteúdo da “Metodologia” (máximo de 50 páginas) e ao final as referências bibliográficas 

utilizadas neste item (sem limite de páginas). Logo depois, a licitante apresentará o conteúdo 

da “Proposta de Trabalho” (máximo de 15 páginas) e ao final as referências bibliográficas 

utilizadas neste item (sem limite de páginas). 

Finalizando os conteúdos e as referências bibliográficas dos quesitos “Conhecimento do 

Problema”, “Metodologia” e “Proposta de Trabalho” da primeira bacia hidrográfica trabalhada, 

a licitante deverá seguir o mesmo procedimento para a segunda bacia hidrográfica. Este 

procedimento será seguido até que todas as bacias hidrográficas trabalhadas neste edital 

sejam contempladas. 

 

Lembramos que este procedimento deve seguir o que foi estabelecido pelos os itens 20.4 – c), 

20.4.3.1, 20.4.4.1 e 20.4.5.2 transcritos abaixo: 

 

20.4 - As licitantes na elaboração do quesito “Conhecimento do Problema, Metodologia e 

Proposta de Trabalho” (Item II) deverão adotar os seguintes procedimentos: 

a) ... 

b) ... 

c) Ao termino da caracterização de cada bacia hidrográfica deverão ser citadas todas as 

referências bibliográficas adotadas. À proposta que não adotar esta metodologia será 

atribuída nota 0 (zero) no item II – “Conhecimento do Problema, Metodologia e Proposta de 

Trabalho”. 

 

20.4.3.1 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.3 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 50 (cinquenta) páginas estabelecidas por bacia e 

não possui limite de páginas. 

20.4.4.1 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.4 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 50 (cinquenta) páginas estabelecidas por bacia e 

não possui limite de páginas. 

20.4.5.2 – As referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do que se pede no item 

20.4.5 devem ser apresentadas em um tópico específico ao final de todo o texto. Este 

conteúdo não será contabilizado dentro das 15 (quinze) páginas estabelecidas por bacia e não 

possui limite de páginas. 



 

 

 

Questionamento 7 

O Edital, no item 20.4.5.1 do Anexo I - Termo de Referência, descreve que ao subitem 20.4.5 

(quesito Proposta de Trabalho) será permitido um acréscimo de 5 (cinco) páginas, desde que 

sejam apresentadas sob a forma de Planilhas ou tabelas e que essas sejam ausentes de textos 

explicativos. 

No entanto, para a adequada apresentação e melhor ilustrar o desenvolvimento da Proposta 

de Trabalho, entende-se que poderão ser acrescidas 5 (cinco) páginas, desde que sejam 

apresentadas também sob a forma de FIGURAS, e que essas sejam ausentes de textos 

explicativos. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento CORRETO. 

A licitante poderá acrescer 5 (cinco) páginas ao item 20.4.5.1, desde que sejam apresentadas 

sob a forma de planilhas, tabelas ou figuras e que essas sejam ausentes de textos explicativos. 

 

 

Questionamento 8 

O Edital, no item 20.4.3 do Anexo I - Termo de Referência, para o quesito “Conhecimento do 

Problema”, descreve que item não poderá exceder a 50 (cinquenta) páginas por 

bacia, tamanho A4, fonte Arial 11. No entanto, para melhor ilustrar o Conhecimento do 

Problema, entende-se que poderão ser anexadas páginas em tamanho A3, especificamente 

para ilustrações, mapas e quadros. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento CORRETO. 

Ao tratar do quesito “Conhecimento do Problema” atendendo ao que se pede no item 20.4.3, 

a licitante poderá anexar páginas em tamanho A3, especificamente para ilustrações, mapas e 

quadros, desde que essas sejam ausentes de textos explicativos e não excedam o máximo de 

50 (cinquenta) páginas por bacia permitidas para a apresentação do conteúdo. 

 

 

Questionamento 9 

O Edital, no item 20.4.4 do Anexo I - Termo de Referência, para o quesito “Metodologia”, 

descreve que este item não poderá exceder a 50 (cinquenta) páginas por bacia, tamanho A4, 

fonte Arial 11. No entanto, para melhor ilustrar a Metodologia, entende-se que poderão ser 



anexadas páginas em tamanho A3, especificamente para ilustrações, mapas e quadros. Está 

correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento CORRETO. 

Ao tratar do quesito “Metodologia” atendendo ao que se pede no item 20.4.4, a licitante 

poderá anexar páginas em tamanho A3, especificamente para ilustrações, mapas e quadros, 

desde que essas sejam ausentes de textos explicativos e não excedam o máximo de 50 

(cinquenta) páginas por bacia permitidas para a apresentação do conteúdo. 

 

 

Questionamento 10 

O Edital, no item 20.4.5 do Anexo I - Termo de Referência, para o quesito “Proposta de 

Trabalho”, descreve que este item não poderá exceder a 15 (quinze) páginas por bacia, 

tamanho A4, fonte Arial 11. No entanto, para melhor ilustrar a Proposta de Trabalho, entende-

se que poderão ser anexadas páginas em tamanho A3, especificamente para ilustrações, 

quadros, cronogramas e diagramas de programação. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento CORRETO. 

Ao tratar do quesito “Proposta de Trabalho” atendendo ao que se pede no item 20.4.5, a 

licitante poderá anexar páginas em tamanho A3, especificamente para ilustrações, mapas e 

quadros, desde que essas sejam ausentes de textos explicativos e não excedam o máximo de 

15 (quinze) páginas por bacia permitidas para a apresentação do conteúdo. 

 

 

Questionamento 11 

O Edital, no item 20.5.3 do Anexo I - Termo de Referência, para o quesito “Experiência e 

Conhecimento Específico da Equipe Chave” (Item III) descreve que 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. No 

entanto, de acordo com o item 20.2.2.3 - Critérios para julgamento dos quesitos das propostas 

técnicas, a pontuação máxima para o Item III é de 45 pontos. Diante do exposto, entendemos 

haver algum equívoco com a redação do item 20.5.3. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento INCORRETO. 

A licitante deverá apresentar proposta contendo todos os membros da Equipe Chave 

solicitada, assim como está previsto no item 20.5.3, que prevê que 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. 

Ou seja, é uma solicitação desse Edital que a licitante apresente uma Equipe Chave com todos 

os membros indicados nos itens 20.5.2 e 20.5.4, visto que eles serão necessários para a 

elaboração dos PDRHS e ECAs. Desta forma, a licitante que apresentar todos os membros da 

Equipe Chave solicitados pelo Edital receberá 45 pontos no quesito “Experiência e 

Conhecimento Específico da Equipe Chave” (Item III). Já a licitante que deixar de apresentar 

um ou mais membros da Equipe Chave solicitada pelo Edital ou não atender ao que se pede 

nos itens 20.5.2 e 20.5.2.1 receberá 0 pontos no quesito “Experiência e Conhecimento 

Específico da Equipe Chave” (Item III) e será desclassificada. 

 

Lembramos que este assunto deve seguir o que foi estabelecido pelos os itens 20.2.2.3, 20.5.2, 

20.5.2.1, 20.5.3, 20.5.4 e 20.5.5 transcritos abaixo: 

 

20.2.2.3 - Critérios para julgamento dos quesitos das propostas técnicas: 

Item Critérios de avaliação da Proposta Técnica Pontos 

Máximos 

I Experiência Específica da Consultora 10 

II Conhecimento do Problema, Metodologia e Proposta de Trabalho 45 

III Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave 45 

 Total de Pontos 100 

 

 

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.  

 

20.5.4 - A equipe técnica será avaliada e pontuada conforme indicado abaixo: 

Descrição da Equipe Chave Pontuação 

Um COORDENADOR TÉCNICO, profissional sênior, com no mínimo 10 (dez) anos de 

atividade profissional, com ampla experiência (comprovada) na coordenação de equipes 

multidisciplinares, execução de estudos e planos de gestão de recursos hídricos, tendo 

coordenado pelo menos um Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica ou algum 

plano temático, como Plano de Saneamento ou Inventário Hidrelétrico de Bacia 

Hidrográfica. 
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Especialista em Sistemas de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto: com 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 geográfico, concepção, construção e implantação de SIG. 

Especialista em Engenharia Sanitária: com pelo menos 5 (cinco) anos de atividade 

profissional, com experiência (comprovada) em modelagem de qualidade de água, 

elaboração de projetos de saneamento, dimensionamento e orçamento de sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Especialista em Recursos Hídricos: com pelo menos 5 (cinco) anos de atividade 

profissional, com experiência (comprovada) em estudo e projetos de hidrologia, 

simulações, planejamento e gestão de recursos hídricos. 

Especialista em Hidrogeologia: com pelo menos 5 (cinco) anos de atividade profissional, 

com experiência (comprovada) em estudos e projetos de hidrogeologia e águas 

subterrâneas. 

Um especialista em monitoramento e modelagem de qualidade de água de sistemas 

fluviais e reservatórios, com pelo menos 5 (cinco) anos de atividade profissional e 

experiência (comprovada). 

Um especialista em Meio Ambiente, com pelo menos 5 (cinco) anos de atividade 

profissional e experiência comprovada em: irrigação, sedimentação, erosão, práticas 

conservacionistas de controle da erosão e em estudos de impacto ambiental em projetos de 

desenvolvimento regional. 

Um Biólogo: com pelo menos 5 (cinco) anos de atividade profissional com experiência 

(comprovada) em estudo e projetos relacionados à biota aquática (peixes e 

macroinvertebrados). 

Um especialista da área de ciências humanas ou sociais em organização e mobilização 

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

(comprovada). 

Um especialista em mapeamento de cobertura vegetal com atividade profissional e 

experiência (comprovada) de pelo menos 5 (cinco) anos em projetos de caracterização 



florística e fitofisionômica. 

Um especialista em Arranjo Institucional e Políticas Públicas: com pelo menos 5 (cinco) 

anos de atividade profissional, com experiência (comprovada) em planejamento 

estratégico e institucional, orçamentos públicos e Economia e Desenvolvimento Regional 

e na elaboração de Planos de Recursos Hídricos, de Saneamento Ambiental ou Municipal. 

 

20.5.5 - Além desses profissionais, a equipe técnica deverá incluir consultores que possam 

apoiá-los na execução de serviços especializados e, ainda, profissionais (sênior, médio e júnior) 

e técnicos para apoio à execução das diversas atividades previstas. 

 

 

Questionamento 12 

O Edital, no item 20.5.4, descreve que a equipe técnica será avaliada e pontuada conforme 

indicado no quadro existente, cuja pontuação total é de 45 pontos. No entanto, não consta a 

forma de pontuação individual da Equipe Chave, tampouco se há número máximo de 

atestados a serem apresentados para a mesma. Diante do exposto, entendemos haver 

necessidade de complementação das informações do Edital quanto à forma de pontuação da 

Equipe Chave. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 

Entendimento INCORRETO. 

A licitante deverá apresentar proposta contendo todos os membros da Equipe Chave 

solicitada, assim como está previsto no item 20.5.3, que prevê que 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. 

Ou seja, é uma solicitação desse Edital que a licitante apresente uma Equipe Chave com todos 

os membros indicados nos itens 20.5.2 e 20.5.4, visto que eles serão necessários para a 

elaboração dos PDRHS e ECAs. Desta forma, a licitante que apresentar todos os membros da 

Equipe Chave solicitados pelo Edital receberá 45 pontos no quesito “Experiência e 

Conhecimento Específico da Equipe Chave” (Item III). Já a licitante que deixar de apresentar 

um ou mais membros da Equipe Chave solicitada pelo Edital ou não atender ao que se pede 

nos itens 20.5.2 e 20.5.2.1 receberá 0 pontos no quesito “Experiência e Conhecimento 

Específico da Equipe Chave” (Item III) e será desclassificada. Ou seja, não existe pontuação 

individual da Equipe Chave, uma vez que a licitante deverá apresentar todos os membros da 

Equipe Chave ou caso contrário será desclassificada. 

 

Referente a comprovação da experiência da Equipe Chave:  

A comprovação da experiência do Coordenador Geral deve seguir o que foi estabelecido nos 

itens 20.5.2 e 20.5.2.1 transcritos abaixo: 



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.  

 

A comprovação da experiência dos demais membros da Equipe Chave deve seguir o que foi 

estabelecido no item 20.5.4, que determina individualmente o tempo mínimo de atividade e 

experiência profissional que cada membro da Equipe Chave deve possuir. Ou seja, a licitante 

deverá apresentar a documentação pertinente que seja pelo menos suficiente para comprovar 

a experiência profissional exigida.  

A documentação enviada pela licitante para comprovar a experiência profissional de cada 

membro da Equipe Chave será analisada pela Comissão de Licitação até que se tenha a 

comprovação do período de experiência mínimo exigido para cada profissional da Equipe 

Chave, a documentação que exceder a comprovação exigida não terá peso sobre a pontuação 

da licitante, uma vez que a mesma já atendeu ao critério determinado.  

No caso em que a documentação enviada pela licitante para comprovar a experiência 

profissional de cada membro da Equipe Chave não seja suficiente para comprovar o período 

de experiência mínimo exigido para cada profissional da Equipe Chave, a licitante receberá 0 

pontos no quesito “Experiência e Conhecimento Específico da Equipe Chave” (Item III) e será 

desclassificada. 

 

 


