
 

 
Respostas a questionamentos de empresas 

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 0009/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
00048.2020.CEL.PE.0009.APAC. Contratação de empresa com comprovada experiência 
em Planos de Recursos Hídricos para a elaboração do Plano Hidroambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Goiana e do Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos 6 (PHA 
Goiana e GL6) 
 
 
Questionamento de empresa, recebido por e-mail em 17/02/2021: 
 
1 - No item 13.4, em Equipe Chave, está: “(...) Coordenador Geral - Graduação em 
Engenharia ou Geografia com experiência profissional maior ou igual a 10 anos e 
experiência comprovada em coordenação de elaboração de planos na área de recursos 
hídricos.”  
 
Questão 1.1: outros profissionais com CREA, como Geólogo, também atuam em planos 
de recursos hídricos. Sugere-se incluir na relação. 
Questão 1.2: a comprovação de experiência não especifica necessidade de 
apresentação de atestados de capacidade técnica com CAT/CREA. Sugere-se incluir na 
exigência.  
 
2 - No item 13.4, em Equipe Chave, está: “(...) Engenheiro ou Geógrafo Especialista em 
Hidrologia - Graduação em Engenharia ou Geografia com experiência profissional 
maior ou igual a 5 anos, pós-graduação na área de Hidrologia e experiência 
comprovada na elaboração de planos de recursos hídricos.”  
 
Questão 2.1: outros profissionais com CREA, como Geólogo, também atuam em 
hidrologia aplicada a planos de recursos hídricos. Sugere-se incluir na relação. 
Questão 2.2: a comprovação de experiência não especifica necessidade de 
apresentação de atestados de capacidade técnica com CAT/CREA. Sugere-se incluir na 
exigência. 
 
 
Resposta: 
 
Conforme análise da Gerência Demandante, Gerência de Planos e Sistema de 
Informações de Recursos Hídricos, será realizado ajuste no Termo de Referência, para 
acatar a inclusão de profissional com graduação em Geologia na Equipe Chave (item 
13.4 do TR), bem como especificação da necessidade de apresentação, pelos 
profissionais, de atestados de capacidade técnica com CAT/CREA. 
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Dessa forma, após ajuste no Termo de Referência e Edital, será publicado novo Aviso 
de Licitação, com reinício do prazo para recebimento de propostas pelas empresas 
interessadas. 
 
 
Em 19/02/2021 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
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Documento assinado eletronicamente por JESSICA SANTOS MESQUITA, Presidente e Pregoeira - CEL/APAC e 
matrícula 100501, em 19/02/2021, às 09:45.
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