
 
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 20.4.4 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, textualmente estabelece 
que: 
 

"(ii) No item “III.a - Conhecimento do Problema” as proponentes deverão 
apresentar um texto, constando uma descrição geral da bacia do rio 
Paraopeba, e posteriormente uma discussão sobre os problemas ligados ao 
planejamento e à gestão dos recursos hídricos identificados para a bacia, 
analisando-os quanto à abrangência, intensidade, agravantes e 
encaminhamentos possíveis. 
(iii) No item “III.b – Metodologia”, os proponentes deverão descrever as 
Diretrizes e estratégias metodológicas para cada etapa do trabalho, bem como 
a maneira em que a empresa pretende conduzir e inserir a participação dos 
usuários de água no desenvolvimento do Plano Diretor de Recursos Hídricos 
do rio Paraopeba. 
(iv) O item “III.c - Plano de Trabalho” deverá apresentar uma descrição 
detalhada das etapas e atividades a serem cumpridas, elaborando um “Plano 
de Trabalho”, com alocação da equipe técnica por atividade e recursos 
mobilizados, bem como um quadro representando o Cronograma Físico. 
(v) A formatação do texto dos tópicos acima descritos será feita da seguinte 
forma: 
a. Cada item (III – a e b) será apresentado relatório com no máximo a 50 
(cinquenta) páginas, tamanho A4, fonte Arial 11. Caso ocorra excedente no 
número de páginas, a proponente será punida com perda de 10 % da 
pontuação definida para esse quesito” (grifo nosso). 
 

A redação do item (v) a., ao afirmar que "cada item (III – a e b) será apresentado 
relatório com no máximo a 50 (cinquenta) páginas”, permite duas interpretações: 
 
(A) Serão permitidas no máximo 50 (cinquenta) páginas para o item III.a - 
Conhecimento do Problema e no máximo 50 (cinquenta) páginas para o item III.b – 
Metodologia; 
(B) Serão permitidas no máximo 50 (cinquenta) páginas para o conjunto dos itens (III - 
a e b), ou seja, o Conhecimento do Problema e a Metodologia deverão, em seu 
conjunto, apresentar no máximo 50 (cinquenta) páginas. 
 
Solicitamos esclarecer qual a interpretação correta, (A) ou (B). 

 
 

Resposta: Interpretação correta: A. 


