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PREGÃO ELETRÔNICO
 Nacional 

 0048.2020.CEL.PE.0009.APAC
 
 

COMUNICADO

Prezados, 

 

Seguem, em anexo, respostas a questionamentos de empresas, referentes ao Pregão Eletrônico n°
0009/2020 - CEL/APAC (elaboração de Plano Hidroambiental da bacia hidrográfica do rio Goiana e do
grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 6 (PHA Goiana e GL-6).

 

As respostas também se encontram disponíveis nos sites da APAC e Painel de Licitações do Estado.

 

Atenciosamente,

 

Jéssica Santos Mesquita

Presidente e Pregoeira - CEL/APAC

 

Acesse o PE - INTEGRADO (www.peintegrado.pe.gov.br/) e consulte os detalhes.

RECIFE, 08/03/2021 14:52:37

Atenciosamente 
 PE - INTEGRADO 

Você recebeu este e-mail porque está cadastrado no sistema de Compras e Licitações do Governo do Estado de Pernambuco - PE-Integrado (www.peintegrado.pe.gov.br). Caso deseje
cancelar o recebimento de e-mails, envie uma solicitação para suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, com o motivo do cancelamento e o número do CNPJ/CPF

http://www.peintegrado.pe.gov.br/
http://www.peintegrado.pe.gov.br/
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Paradigma Business Solution 
 

 



 

 
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) 
 

Questionamentos de empresa, recebido por e-mail em 26/02/2021: 
 
Conforme solicitação de esclarecimento da empresa: “Pelo princípio da isonomia dos 
participantes interessados no certame em apreço, pelo princípio de vínculo de edital 
ao objeto do certame licitatório, solicitamos a revisão dos seguintes itens do edital da 
licitação em apreço”:  

 

 
 



 

Resposta: 
 
Apesar de "bacia hidrográfica" ser uma definição ampla no que diz respeito à 
possibilidade de tamanho (área) do território abrangido, a elaboração de Planos de 
Recursos Hídricos de bacias hidrográficas de pequenos rios não é uma prática comum. 
A elaboração de um Plano de Recursos Hídricos para uma determinada bacia, já é por 
si só, um indicativo de que tal região tem algum nível de importância estratégica. 
Importância esta que pode não guardar relação com a área da bacia. Existem bacias de 
grande extensão que são completamente homogêneas em determinados aspectos, e 
outras que, apesar de menores, são estratégicas devido à densidade populacional ou 
outra característica específica. Desta forma entende-se que a área de uma bacia 
hidrográfica não guarda relação direta com a complexidade do Plano de Recursos 
Hídricos respectivo e não é métrica para avaliar a experiência das candidatas. 
 
Ainda sobre o mesmo item, quanto aos Estudos sobre recursos hídricos, concordamos 
com o argumentado pela candidata e informamos que o texto sublinhado pela 
candidata no item 13.3.2a será alterado para "a elaboração de planos de recursos 
hídricos ao nível mínimo de bacia hidrográfica como item de maior relevância técnica". 
De forma similar o texto do item 13.3.2, será alterado para: "Comprovação de aptidão 
para a execução de serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com 
o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade 
Técnica Operacional expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
que comprovem que a licitante tenha executado, a contento, serviços de natureza e 
vulto compatíveis com o objeto ora licitado, a saber, elaboração de planos de recursos 
hídricos ao nível mínimo de bacia hidrográfica.". 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Resposta: 
 
 
 A Tabela do item 13.3.4 será alterada para: 

Função Pré-requisitos 

Coordenador 

Geral 

Graduação em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, 

Engenharia Agrícola, Engenharia Sanitária, Geologia, Geografia ou áreas afins com 

experiência profissional maior ou igual a 10 anos* e experiência comprovada em 

coordenação de elaboração de planos na área de recursos hídricos. 

Especialista 

em 

Hidrologia 

Graduação em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica, 

Engenharia Agrícola, Engenharia Sanitária, Geologia, Geografia ou áreas afins com 

experiência profissional maior ou igual a 5 anos*, pós-graduação na área de Hidrologia 

e experiência comprovada na elaboração de estudos hidrológicos para planos de 

recursos hídricos. 

Mobilizador 

Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, com experiência profissional 

maior ou igual a 5 anos* e experiência comprovada em organização, mobilização social 

e moderação de eventos. 

 



 

 

 
 
 
Resposta: 
 
 
Como comentário a este Item, acrescenta-se ao detalhado no Item 1, sobre a 
relevância das dimensões das bacias hidrográficas, e ao Item 2, nas alterações feitas à 
Tabela de Pré-Requisitos, a ponderação de que o TR traz em seu Item 6.2 que "A 
comprovação do atendimento aos pré-requisitos relacionados para os membros da 
Equipe Chave, graduação e experiência, se dará por meio da apresentação dos 
respectivos documentos mencionados no item 6.1.3.". Comenta-se ainda que não há 
ganhos ao certame em se definir como pré-requisito para o Especialista de Hidrologia a 
experiência em "estudos hidrológicos de unidade de gerenciamento de recursos 
hídricos em vertente marítima", como proposto. 
 
O texto que detalha os pré-requisitos para o Especialista em Hidrologia será o descrito 
na Tabela do Item anterior. 



 

 
Em 01/03/2021 
Atenciosamente, 
 
Erik Cavalcanti e Silva 
Gerente de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos - APAC 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em 08/03/2021 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 



 

 
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) 
 
 
Questionamentos de empresa, recebido por e-mail em 02/03/2021 
 
 
Do Edital item 13.3.2: 
13.3.2. Comprovação de aptidão para a execução de serviços compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da 
apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que a licitante 
tenha executado, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto 
ora licitado, a saber, elaboração de planos ou estudos de recursos hídricos ao nível 
mínimo de bacia hidrográfica.  
Pergunta 1:  
Para comprovação da experiência da licitante, será aceito atestado técnico de Plano de 
Contingência de Bacias Hidrográficas?  
 
Do edital item 13.3.4:  

 
 
É exigido para a função de Coordenador Geral um profissional com experiência igual 
ou superior a 10 anos e experiência comprovada em coordenação de elaboração de 
planos na área de recursos hídricos, sendo assim, pergunta-se:  
Pergunta 2: 
Será aceito para comprovação de experiência a coordenação de estudos de recursos 
hídricos?  
 
 



 

Pergunta 3: 
O tempo mínimo exigido de 10 anos é contado de qual forma: somatória dos tempos 
de execução de trabalhos comprovados por atestados com ou sem sobreposição de 
tempo; contados a partir do primeiro trabalho na área, qual o entendimento da 
comissão? 
 
 
 

Respostas: 
 
Os questionamentos da empresa foram encaminhados pela Comissão Especial de 
Licitação-CEL desta APAC para apreciação, análise e resposta do setor demandante, 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos - GPSI, o qual, por 
meio do Gerente Erik Cavalcanti e Silva, enviou as seguintes respostas: 
 
 
Resposta à Pergunta 1: 
Os Planos de Recursos Hídricos possuem conteúdo mínimo detalhados pela Lei 9.433 
de 1997, este conteúdo mínimo diverge daquele encontrado nos Planos de 
Contingência. Dessa forma, este último não será aceito como comprovação de 
experiência. 
 
Resposta à Pergunta 2: 
O texto do TR será alterado, a experiência em estudos será removida. Será exigida 
experiência apenas em Planos de Recursos Hídricos. A experiência em estudos em 
recursos hídricos não será considerada. 
 
Resposta à Pergunta 3: 
O tempo de "experiência profissional" citado na Tabela é relativo à experiência do 
profissional em sua área de formação. A este pré-requisito acrescentou-se a 
necessidade de experiência em Planos de Recursos Hídricos (na coordenação para o 
Coordenador e na elaboração para o Especialista). Desta forma, como exemplo, um 
Engenheiro Civil que tenha atuado por um período ininterrupto total de 10 ou mais 
anos (ou vários períodos que somados resultem 10 ou mais anos) como Engenheiro 
Civil (em hidrologia ou não) e que possua a experiência de coordenação em pelo 
menos um Plano de Recursos Hídricos, está apto a ser o Coordenador do projeto em 
tela. 
Ainda, a experiência profissional é contada sem sobreposição de tempo, assim se o 
Engenheiro Civil do exemplo anterior participou de dois projetos paralelos que 
duraram um ano, considera-se que sua experiência é de um ano. 
 
 
 
Em 02/03/2021, 
Atenciosamente, 
Erik Cavalcanti e Silva 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos 
 
 



 

Conclusão: 
 
Diante do exposto, a Gerência demandante irá realizar ajustes no Termo de 
Referência, e consequentemente será ajustado o Edital de Licitação, que será 
novamente publicado, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para envio de 
propostas pelas empresas interessadas. 
 
 
Em 08/03/2021 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 



 

 
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 03/03/2021: 
 
 
Do edital item 13.3.4:  

 
Conforme quadro acima, extraído do edital em epigrafe, para fins de atendimento para 
a função de Especialista em Hidrologia pede-se um profissional com Engenharia Civil, 
Geologia ou Geografia.  
 
Considerando que o engenheiro agrônomo possui atribuições perante o CREA para o 
desempenho destas atividades, serão aceitos além das modalidades já colocadas, a 
inclusão do Engenheiro Agrônomo com especialização na área de hidrologia e acervo 
técnico de planos de recursos hídricos? 
 
 
 

Resposta: 
 
O questionamento da empresa foi encaminhado pela Comissão Especial de Licitação-
CEL desta APAC para apreciação, análise e resposta do setor demandante, Gerência de 
Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos - GPSI, o qual, por meio do 
Gerente Erik Cavalcanti e Silva, enviou a seguinte resposta: 
 
 
“De acordo com o observado pela empresa, os Termos de Referência serão adequados 
para incorporar a formação profissional sugerida. 
 
 



 

Em 05/03/2021, 
 
Atenciosamente, 
Erik Cavalcanti e Silva 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos” 
 
 
Conclusão: 
 
Diante do exposto, a Gerência demandante irá realizar ajustes no Termo de 
Referência, e consequentemente será ajustado o Edital de Licitação, que será 
novamente publicado, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para envio de 
propostas pelas empresas interessadas. 
 
 
Em 08/03/2021 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
 
 
 
 



 

 
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 04/03/2021 
 
1 - No item 6.2 do edital consta os pré-requisitos para os cargos de Coordenador Geral 
e Especialista em Hidrologia:  
 

Coordenador Geral: Graduação em Engenharia Civil, Geologia 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.  
Especialista em Hidrologia: Graduação em Engenharia Civil, Geologia 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.  

 
Segundo Legislação do CONFEA e dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, 
o profissional da área de Agronomia tem atribuição para desenvolver planos e projetos 
relativos aos recursos hídricos. Dessa forma, entende-se que um profissional com 
formação em Engenharia Agronômica e pós-graduação em recursos hídricos está 
habilitado para responder pelo cargo de Coordenador Geral ou de Especialista em 
Hidrologia. Está correto o nosso entendimento? 
 
 

Resposta: 
 
O questionamento da empresa foi encaminhado pela Comissão Especial de Licitação -
CEL desta APAC para apreciação, análise e resposta do setor demandante, Gerência de 
Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos - GPSI, o qual, por meio do 
Gerente Erik Cavalcanti e Silva, concordou com o entendimento da empresa, enviando 
a seguinte resposta: 
 
“De acordo com o observado pela Água & Solo Estudos e Projetos. 
Os Termos de Referência serão adequados para incorporar a formação profissional 
sugerida. 
 
Em 05/03/2021, 
Atenciosamente, 
Erik Cavalcanti e Silva 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos” 



 

 
 
Conclusão: 
 
Diante do exposto, a Gerência demandante irá realizar ajustes no Termo de 
Referência, e consequentemente será ajustado o Edital de Licitação, que será 
novamente publicado, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para envio de 
propostas pelas empresas interessadas. 
 
 
Em 05/03/2021 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 



 

 
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 05/03/2021 
 
Vocês podem nos enviar a Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços 
(em excel/word) para a licitação nº 0009/2020? 
 
 
 

Resposta: 
 
Segue documento solicitado. 
 
Em 05/03/2021, 
Atenciosamente, 
Erik Cavalcanti e Silva 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos 
 
 
Conclusão: 
A Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços do Pregão Eletrônico nº 
0009/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00048.2020.CEL.PE.0009.APAC será 
disponibilizada, em formato excel, nos sites da APAC, Painel de Licitações do Estado e 
enviada por e-mail via Sistema PE-Integrado às empresas interessadas. 
 
Em 08/03/2021 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 



 

 
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) 
 
 
Questionamentos de empresa, recebido por e-mail em 05/03/2021: 
 
No que se refere ao item 13.3.4: 
A empresa licitante deverá disponibilizar, no mínimo, a seguinte equipe técnica 
(Equipe Chave) para executar os serviços: 
Coordenador Geral - Graduação em Engenharia Civil, Geologia 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. 
Especialista em Hidrologia - Graduação em Engenharia Civil, Geologia 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. 
Mobilizador - Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, com experiência 
profissional maior ou igual a 5 anos e experiência comprovada em organização, 
mobilização social e moderação de eventos. 
  
Apresentamos os seguintes questionamentos: 
 

1. Entendemos que na Função de Coordenador Geral, o profissional Engenheiro 
Cartógrafo possui a mesma atribuição técnica que o profissional de Geografia, 
conforme o Artigo 6° da RESOLUçãO Nº 218, DE 29 JUN 1973: “Art. 6º - 
Compete ao ENGENHEIRO CARTóGRAFO ou ao ENGENHEIRO DE GEODéSIA E 
TOPOGRAFIA ou ao ENGENHEIRO GEóGRAFO: 
I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 
referentes a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e 
aerofotogramétricos; elaboração de cartas geográficas; seus serviços afins e 
correlatos.” 

  
2. Na função de Especialista em Hidrologia, o profissional da área de Engenharia 

Ambiental consegue atender ao solicitado, visto que pertence a mesma 
modalidade da Engenharia Civil, conforme o Artigo 4° da Resolução do Confea 
Nº 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000: “Art. 4º Os engenheiros ambientais 
integrarão o grupo ou categoria da Engenharia, Modalidade Civil, prevista no 
art. 8º da Resolução 335, de 27 de outubro de 1989.” 

  
3. No que se refere ao profissional Mobilizador, graduado em Ciências Humanas 

ou Sociais, com experiência profissional maior ou igual a 5 anos e experiência 
comprovada em organização, mobilização social e moderação de eventos, a 
comprovação poderá ser por apresentação de currículo e/ou Diploma? 



 

  
Solicitamos por gentileza, inclusão do Engenheiro Cartógrafo na função de 
Coordenador Geral e do Engenheiro Ambiental na função de Especialista de Hidrologia 
no item supracitado acima. 
  
Ficamos no aguardo. 
 
 
 

Respostas: 
 
Os questionamentos da empresa foram encaminhados pela Comissão Especial de 
Licitação-CEL desta APAC para apreciação, análise e resposta do setor demandante, 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos - GPSI, o qual, por 
meio do Gerente Erik Cavalcanti e Silva, enviou as seguintes respostas: 
 
1 - A Resolução citada equipara as funções do Engenheiro Cartógrafo às do Engenheiro 
Geógrafo, e não à do Geógrafo. 
As atribuições do Geógrafo que permitem o pleito do profissional à função de 
Coordenador são as detalhadas na Lei 6.664 de 1979. 
 
2 - Os Termos de Referência serão modificados com a inclusão da Engenharia 
Ambiental no rol de formações possíveis, tanto para a Coordenação como para o 
Especialista em Hidrologia. 
 
3 - Os Termos de Referência serão modificados para incluir o modo de comprovação 
da formação dos profissionais. 
 
 
 
Em 08/03/2021, 
 
Atenciosamente, 
Erik Cavalcanti e Silva 
Gerência de Planos e Sistema de Informações de Recursos Hídricos 
 
 
Conclusão: 
 
Diante do exposto, será publicado Aviso de Adiamento de Licitação, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido para envio de propostas pelas empresas interessadas, 
em virtude de alterações no Termo de Referência e Edital. 
 
 
Em 08/03/2021 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
 
 


