
PERGUNTAS E RESPOSTAS 05 (NOVO) 

 

PERGUNTAS 
 

1 - Com relação ao item 15.1 Critérios para Pontuação Técnica alínea a) Experiência da 

Empresa onde cita: "Cada atestado de comprovação só poderá pontuar num único item 

dos critérios estabelecidos abaixo. A pontuação máxima deste item é de 40 pontos." 

Pergunta-se:  

 

O atestado apresentado para 1.1 Elaboração de Planos de Recursos Hídricos ou de 

Bacias Hidrográficas (estaduais ou federais) não pontuará para 1.2 Participação em 

estudos relacionados à gestão de recursos hídricos e 1.3 Elaboração de Planos Setoriais 

relacionados à gestão de recursos hídricos ao mesmo tempo? Ou seja, para pontuação da 

empresa de 40 pontos deverão ser apresentados 14 (quatorze) atestados técnicos 

diferentes? 

 

2 - Com relação ao item 15.1 Critérios para Pontuação Técnica alínea a) Experiência da 

Empresa,  Pergunta-se: O número mínimo de atestados solicitados nos itens 1.1, 1.2 e 

1.3 são critérios eliminatórios? ou seja, a empresa que não apresentar 1 (um) atestado 

para o subitem 1.1, 3 (três) atestados para o subitem 1.2 e 3 (três) atestados para o 

subitem 1.3 será desclassificada? 

 

3 - Com relação ao item 15.1 Critérios para Pontuação Técnica alínea a) Experiência da 

Empresa,  Pergunta-se: Qual entendimento dessa comissão para atestados 

de 1.2 Participação em estudos relacionados à gestão de recursos hídricos? Atestados de 

quais serviços serão computados? 

 

4 - Com relação ao item 15.1 Critérios para Pontuação Técnica alínea a) Experiência da 

Empresa,  em específico para 1.2 Participação em estudos relacionados à gestão de 

recursos hídricos pergunta-se:  

 

4.1 - Serão aceitos atestados de Elaboração de Plano diretor de abastecimento de água 

para atendimento desse quesito? 

 

4.2 - Serão aceitos atestados de Elaboração de Plano municipal de saneamento básico no 

setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais para atendimento desse quesito? 

 

4.3 - Serão aceitos atestados de Elaboração de Plano municipal de saneamento básico no 

setor de abastecimento de água para atendimento desse quesito? 

 

4.4 - Serão aceitos atestados de Estudos de Mananciais para abastecimento de água 

composto: avaliação das condições das bacias hidrográficas, avaliação da qualidade da 

água, estudos pluviométricos e fluviométricos, análise de impactos ambientais, 

demandas futuras e estudo das alternativas de concepção para atendimento desse 

quesito? 

 

4.5 - Serão aceitos atestados de estudos e projetos de barragens para atendimento desse 

quesito? 

 



4.6 - Serão aceitos atestados de Estudos de Mananciais para abastecimento de água 

composto: avaliação das condições das bacias hidrográficas, avaliação da qualidade da 

água, estudos pluviométricos e fluviométricos, análise de impactos ambientais, 

demandas futuras e estudo das alternativas de concepção para atendimento desse 

quesito? 

 

5 - Com relação ao item 15.1 Critérios para Pontuação Técnica alínea a) Experiência da 

Empresa,  em específico para 1.3 Elaboração de Planos Setoriais relacionados à gestão 

de recursos hídricos pergunta-se:  

 

5.1 - Serão aceitos atestados de Elaboração de Plano diretor de abastecimento de água 

para atendimento desse quesito? 

 

5.2 - Serão aceitos atestados de Elaboração de Plano municipal de saneamento básico no 

setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais para atendimento desse quesito? 

 

5.3 - Serão aceitos atestados de Elaboração de Plano municipal de saneamento básico no 

setor de abastecimento de água para atendimento desse quesito? 

 

5.4 - Serão aceitos atestados de Elaboração de Plano de prevenção de enchentes para 

atendimento desse quesito? 

 

6 - Com relação ao item 15.1 Critérios para Pontuação Técnica alínea a) Experiência da 

Empresa,  em específico para 1.1 Elaboração de Planos de Recursos Hídricos ou de 

Bacias Hidrográficas (estaduais ou federais) pergunta-se: Devido ao objeto de 

contratação ser a elaboração de planos de bacias hidrográficas, onde essas envolvem 

regiões de diversos Municípios e não em nível Estadual, entende-se que a redação 

correta seria: Elaboração de Planos de Recursos Hídricos (estaduais ou federais) 

ou Elaboração de Planos de Bacias Hidrográficas, está correto nosso entendimento? 

 

7 - O coordenador geral poderá ocupar simultaneamente a função de coordenador de 

produto?  

 

8 - Com relação a pontuação dos coordenadores de produtos em específico para o tempo 

de experiência solicitado, entende-se que o profissional poderá demostrar sua 

experiência em mais de uma área dentre as especialidade definidas no edital, está 

correto nosso entendimento?  

 

9 - A não apresentação de um dos oito coordenadores de produto tem caráter 

eliminatório?  

 

10 - Com relação ao item 15.1 Critérios para Pontuação Técnica, alínea b) Experiência 

do Coordenador Geral e c) Experiência dos Coordenadores de Produto e em específico 

para análise da Experiência profissional acima de 10 anos na área de gestão de recursos 

hídricos (subitem 2.4 da tabela 6 - coordenador geral) e para  Experiência profissional 

acima de 5 anos nas áreas das especialidades (subitem 3.4 da tabela 7 - coordenadores 

de produto)  Pergunta-se:  

 

10. 1 Para comprovação desse tempo de serviço poderá também ser feita através de CV 

+ carteira de trabalho? 



 

10. 2 Para comprovação desse tempo de serviço poderá também ser feita através de CV 

+ contrato social no caso de profissional sócio? 

 

10. 3 Para comprovação desse tempo de serviço poderá também ser feita através de CV 

+ atestados técnicos? 

 

10.4 N análise desses subitens, o edital define: "A comprovação de tempo de 

experiência na área poderá ser efetuada mediante apresentação de cópia da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS, de declaração do órgão ou de certidão de 

tempo de serviço. Esta comprovação deverá ser acompanhada de declaração do 

empregador referente aos requisitos para exercício do cargo, bem como para as datas 

(mês e ano) de início e fim da realização da atividade.", nesse contexto solicita 

esclarecimento sobre o entendimento dessa comissão no texto sublinhado acima? 

 

11 - Entende-se que os profissionais indicados na licitação não necessitam apresentar 

vínculo empregatício no momento da licitação, está correto? 

 

 

RESPOSTAS: 

 

1) Sim, para a pontuação máxima seriam necessários 14 atestados; 

2) O número mínimo de atestados é classificatório; 

3) No item 15 está descrito o que será considerado como áreas de Hidrologia ou 

Gestão dos Recursos Hídricos; 

4 e 5) (itens 4.1 a 4.6 e itens 5.1 a 5.4). No item 15.1 estão elencadas as áreas que 

serão consideradas na habilitação técnica. No item 15.1 letra “a” está descrito como 

deverão ser apresentados os atestados. É de responsabilidade de cada empresa 

apresentar a documentação que julga ser mais adequada ao cumprimento dos 

requisitos elencados no Projeto Básico. A aceitação ou não da documentação 

apresentada será feita durante a fase de habilitação técnica das empresas 

participantes no processo licitatório; 

6)   O termo Planos de Recursos Hídricos e Planos de Bacia Hidrográficas foram 

utilizados como sinônimos. Os Planos de Recursos Hídricos são elaborados por 

bacia hidrográfica, por Estado e para o País; 

7)   Sim, no entanto a equipe técnica entende que o cargo de Coordenador Geral, que 

será o responsável pela execução do PRH-Paranoá, demanda um grande 

envolvimento em todas as áreas de atuação, inclusive quanto ao desempenho dos 

coordenadores de produto (item 9.1 do Projeto Básico). Por sua vez, os 

Coordenadores de Produto têm atribuições e competências que deverão ser 

dedicadas exclusivamente às atividades necessárias para a elaboração dos produtos 

(item 9.2 do Projeto Básico); 

8)   Sim (item 15.1 letra “c” do Projeto Básico); 

9) Sim (item 9.2 do Projeto Básico); 

10) (itens 10.1 a 10.3) A forma de apresentação da documentação técnica está 

descrita no item 15.1 letra “c” do Projeto Básico; 

10.4) O empregador deverá listar todas as atribuições do cargo para o qual o 

profissional foi contratado; 

11) A comprovação de profissional no quadro permanente da empresa está descrita 

no item 15.1 letra “c” do Projeto Básico. 



 


