
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

A/C Débora Oliveira Queiroz 

Instituto Gesois 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO / EDITAL DA CONCORRÊNCIA N. 068/2016 - PROCESSO DE 

COMPRA N.91501560-68/2016.. 

OBJETO: Contratação de Serviço de Pesquisa para Elaboração de Plano Estadual de 

Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais (PESB-MG). 
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- Pedido de Esclarecimentos: 
, 

Pergunta 1: 

"1 — É possível anexar'ao atestado ou declaração uma cópia do contrato objeto da 
experiência, uma vez que no atestado não conste o numero do contrato"? 

- 
RESPOSTA: O princípio da vinculação ao instrumento vinculatório aduz que nele 

estão estabelecidas as regras do certame/e portanto, devem ser cumpridas em 

seus termos para que não ocorra prejuízo ao princípio constitucional da 

isonomia. 	 , • - 
Assim, deverão constar do atestado para comprovação de experiência os dados 

solicitados no edital ,de licitação — concorrência n21501560-68/2016, conforme 

transcrito abaixo. 	 . 	 • 

.."Os atestados e/ou declarações apresentados, 	para qualificação da 
Empresa Licitante, devem .conter os dados contratuais dos serviços 
(número, ano e contrato), especificação do serviço desenvolvido e 
responsabilidade da Empresa;" (página 66/104) 

"Os atestados 	deverão conter os dados contratuais dos serviços 
(número, ano e contrato), especificação do serviço desenvolvido e 
responsabilidade do profissional" (página 70/104) 

• . Pergunta 2: 	 . 

"2- O edital admite que seja apresentado atestado de órgão público na condição 
de servidor público ou celetista doárgão público. 	\L., 



Questão: Como deverá ser cumprido o requisito de que no atestado conste os 
dados do contrato, uma vez que o profissional que atuou nessas condições não o' , 
faz por Meio de contrato, mas sim como servidor? 
Além do que o órgão público na maioria das vezes não atua por meio de contrato, 
mas sim por dotação orçamentária. Desta forma os atestados ou declaração 
desses órgãos constam que o profissional exerceu a função no programa ou 
projeto cujo objeto é descrito." 

RESPOSTA: O princípio da vinculação ao instrumento vinculatório aduz que nele 

estão estabelecidos as regras do certame, e portanto, devem ser-cumpridas em 

seus termos para que não ocorra prejuízo ao princípio constitucional 'da 

isonomia. 

Assim,- deverão constar do atestado para comprovação de experiência os dados 

solicitados no edital de licitação — concorrência n21501560-68/2016, conforme 

transcrito abaixo. 

"Os atestados.  e/ou declarações 'apresentados, para qualificação da 
Empresa Licitante, devem conter os dados contratuais dos serviços 
(número, ano e contrato), especificação do serviço desenvolvido e 
responsabilidade da Empresa;" (página 66/104) 

• • 
"Os atestados deverão conter os dados contratuais dos serviços 
(número, ano e contrato), especificação do serviço desenvolvido e 
responsabilidade do profissional." (página 70/10:4) 

No caso específico de servidor público ou celetista do .órgão público, o 

profissional poderá apresentar atàtado emitido pelo órgão público, em que 

conste a comprovação da experiência técnica em programas, projetos, 

convênios, constando deste instrumento os dados contratuais destes 

programas, projetos, convênios, conforme especificado no edital de licitação — 

concorrência.n2 1501560 — 68/2016. 

Pergunta 3 

"3 - Qual a formação exigida para.  o analista de ,banco de dados, entende-se que 
analista de banco de dados seja função e não formação profissional." 

RESPOSTA: Neste perfil não foi exigida a formação acadêmica do profissional 

em um curso específico, sendo necessária a comprovação de experiência 

profissional de acordo com o item 6.2. Qualificação da Equipe Técnica, Tabela 

6.2.1. Equipe técnica e experiência a ser comprovada, conforme posto abaixo, 



r Alves Jabour. 
embro Efetivo 

, F rnando Silva de Paula 
Membro Efetivo 

experiência essa devidamente confirmada por meio de atestado. 

"Experiência em 	operação e gerenciamento de bancos - de dados 
. informatizados, 	softvvare 	básico 	e 	aplicativo, 	planilhas 	eletrônicas: 
Domínio de ferramentas do MS Office, comunicação de dados." (página 
67/104) 	 , 

Pergunta 4 	 • . 

"4 — Na qualificação da empresa os três itens de comprovação de experiência — A, 

B e C'— se os três itens estiverem claramente declarados em um único atestado, 
referente a Lin) projeto, ele poderá receber 15 pontos? no edital não define 
atestados distinto, desta forma com 5 atestados que contemplem as três 
experiências a empresa poderá atingir os 75 pontos?" 

RESPOSTA: A empresa poderá comprovar experiência dos três itens (A, 13, C) em .. 

um único atestado, sendo pontuada com no máximo 15 pontos, desde que as 

comprovações 	de 	experiência 	estejam 	expressamente 	declaradas 	e 	os 
_ 

componentes exigidos em cada um dos itens Sejam passíveis de serem 

identificados e estejam atendidos em sua totalidade. 

No caso de .a empresa apresentar cinco atestados; regrados por contratos 

- 'distintos, que constem a comprovaçào da experiência para os três itens (A, B, C) 

em cada um dos atestados, será alcançada a pontuaçã máxima de 75 pontos„ 

desde que as comprovações de experiência estejam expressamente declaradas 

e os componentes exigidos em cada urri dos itens sejam passíveis de serem 

, identificados e estejam atendidos em sua totalidade. 

. . 	 . 

Atenciosamente, 

Adils n Pereira de Carvalho 
Presidente 

. 	Christiny Schu 	Amaral 
Membro Ef Ivo" 

Heuder Pa le Batista 
Membro Efetivo 



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

EDITAL DE LICITAÇÃO — CONCORRÊNCIA N-e 1501560— 68/2016 

Objeto: Contratação de serviço de pesquisa para elaboração do Plano Estadual de 

Saneamento Básico no Estado de Minas Gerais (PESB-MG) 

Solicito o seguinte esclarecimento a respeito da Concorrência n. 2  1501560 - 68/2016, 

que tem. como objeto' a contratação a elaboração •do Plano Estadual de Saneamento 

Básico no Estado de Minas Gerais (PESB-MG). 

. 1. "Com relação a tabela 6.2.1. Equipe técnica (perfil técnico e experiência 

• desejada) 

Perfil profissional — Perfil 1 —Analista de banco de dados" 

à) Perguntamos: Esse profissional poderá .ser formando em Tecnologia da 

Informação? Senão qual a formação exigida? • 

RESPOSTA: Neste perfil não foi exigida a formação acadêmica do profissional 

em um curso especifico, sendo necessária a comprovação de experiência 

profissional de acordo com o item 6.2. Qualificação da Equipe Técnica, Tabela 

6.2.1. Equipe técnica e experiência a ser comprovada, conforme posto abaixo, 

experiência essa devidarn.ente`confirmada por meio de atestado, 

"Experiência em operação e gerenciamento de bancos de dados 
informatizados, software básico e aplicativo, planilhas eletrônicas. 
Domínio de ferramentas do MS Office, comunicação de dados." (página 

• 
	67/104) 

-2. Com  relação .a Pontuação Técnica item 7.1.1 — "A referida,  gradação da 

pontuação da Empresa será calculada por' meio da séguinte fórmula de cálculo: 

Nota da Empresa = A + B + C 

Sendo: A = Desenvolvimento de estudos e pesquisas em saneamento básico e temas.  
relacionados à formulação de políticas públicas com interfaces nas seguintes áreas: 

desenvolvimento urbano, saneamento básico,. saúde, desenvolvimento social e 

econômico e meio ambiente e recursos' hídricos e/ou Experiência comprovada no 

desenvolvimento de projetos, realização de pesquisas e estudos e assessoramento na • 

formulação de políticas públicas relativamente a processos que envolvam a.  
participação de vários atores intervenientes, preferencialmente nas áreas de 

saneamento e afins. Pontuação por atestado = 5 pontos. Pontuação máxima = 25 
pontos; 



embro Efetivo 
*.lra‘fi? AlVes iabour Christinv Schu 	aluai • 

Membro E tivo 

B = Experiência envolvendo composição e consolidação de base Cie dados de sistemas 

de informações, desenvolvimento de análises críticas e projeções de cenários. 

Pontuação por atestado =5 pontos. Pontuaçào máxima = 25 pontos; '. 

C = Experiência no desenvolvimento de estudos estatísticos, demográficos e 

socioeconômicos, sendo' desejável que .envolva a avaliação de 'desempenho de 
políticas e programas e o seu impacto. Pontuação por atestado =5 pontos. Pontuação 

máxima = 25 pontos. 

b) Perguntamos: Caso o mesmo atestado atenda ás exigências dos itens A, B e 

C poderá ser apresentado mais de uma vez? , 

RESPOSTA: A empresa poderá comprovar experiência dos três itens (A, B, C) 

em um único atestado, sendo pontuada com no máximo 15 pontos, desde 

que as comprovações de experiência estejam expressamente dedaradas e os 

'componentes exigidos em cada um dos iténs sejam passíveis de serem 

idéntificados e estejam atendidos em sua totalidade. 

Atenciosamente, 

.Adil e n Pereira de Carvalho 
Presidente 

Ail/tory; 

 

 

adu -12  
Fernando Silva de Paula ' 

Membro Efetivo 
Heuder Pa le Batista 

Membro Efetivo 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

