
 

 

____________________________________________________________________________ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (N° do processo no SEI! : PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC) 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022  

 

 

EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 

 CONCORRÊNCIA nº 001/2022 
 

PREÂMBULO 
 

O ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio da AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS 
E CLIMA - APAC, inscrita no CNPJ sob o nº 11.915.612/0001-20, através de sua Comissão 
Especial de Licitação - CEL, instituída pela Portaria SAD nº 829, de 16/04/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco na edição do dia 17/04/2021, torna público que, em 
atendimento à solicitação contida no Processo SEI! n° 0031300015.004719/2021-41, originária 
da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas - GRBH, devidamente autorizada pela 
Diretora-Presidente desta Agência, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do 
tipo TÉCNICA E PREÇO, mediante o regime de execução indireta, visando à contratação de 
empresa para executar o objeto descrito no item 1 deste Edital, de acordo com a Lei nº 8.666, 
de 1993, e a Lei Complementar n° 123, de 2006, bem como a legislação correlata e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

As empresas interessadas poderão obter o Edital e seus anexos pela Internet, no site da APAC 
https://www.apac.pe.gov.br/, no link “Licitações”, e no Portal PE-Integrado - 
https://www.peintegrado.pe.gov.br. 

 
DATA E HORÁRIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES n°s 01, 02 e 03 E ABERTURA DO ENVELOPE 
DE n° 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): 13/09/2022, às 14h (quatorze horas). 

LOCAL EM QUE OCORRERÁ A SESSÃO PÚBLICA: Na sede da Agência Pernambucana de Águas e 
Clima - APAC, situada na Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000, em 
sala de reunião informada no Aviso de Licitação. 

Dados para contato 

Presidente da Comissão de Licitação: 
JÉSSICA SANTOS MESQUITA 

E-mail: cel@apac.pe.gov.br 

Fone: (81) 3183-1056/1051  

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente considerado o horário 
de  Brasília - DF. 

 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada 
para elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização das Bacias 
Hidrográficas de Pernambuco, partindo de diagnóstico ambiental, socioeconômico e 
institucional das bacias hidrográficas do Estado e o mapeamento da degradação das mesmas, 
com a definição das bacias prioritárias, estratégias de revitalização e elaboração de um portfólio 
de projetos de revitalização, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes 
nos Anexos deste Edital, e em atendimento à meta 1 do Plano de Trabalho do Convênio 
Plataforma + Brasil nº 906673/2020, firmado entre esta Agência e a Secretaria Nacional de 
Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional - SNSH/MDR, no contexto do 
Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. 
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1.2. Integram este Edital os seguintes anexos: 

 
Anexo I - Termo de Referência 

Anexo I do Termo de Referência - Planilha Orçamentária 
Anexo II do Termo de Referência - Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta 
Técnica 
Anexo III do Termo de Referência -  Relação de documentos e estudos a serem 
consultados, no mínimo. 

Anexo II - Modelo de carta de credenciamento 
Anexo III - Modelo de declaração de enquadramento como microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa 
Anexo IV - Modelo de declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores 
Anexo V - Modelo de declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
Anexo VI - Modelo de carta de proposta de preços 
Anexo VII - Minuta do contrato. 

 

2. DO VALOR ESTIMADO  

 
2.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 
826.693,74 (oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro 
centavos), com base na Resolução DNIT nº 11/2020 e cotações de preços, sendo este o preço 
máximo admissível nesta Licitação, conforme detalhado na Planilha Orçamentária (Anexo I do 
Termo de Referência), e conforme informado no quadro abaixo: 
 

Item 
Código  
e-fisco 

Descrição do Item Quant Unid. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 532727-0 

SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA 
AMBIENTAL - Do tipo Consultoria para 
Elaboração de Documento Base do 
Programa Estadual de Revitalização das 
Bacias Hidrográficas de Pernambuco. 

1 Unidade R$ 826.693,74 R$ 826.693,74 

 
 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas decorrentes da presente licitação 
correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Unidade Orçamentária: 0313 - APAC 
Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000 
Natureza de Despesa: 3.3.90.00 / 4.4.90.00 
Fonte de Recursos: 0242004978 

 
3.2. No presente exercício, bem como no(s) seguinte(s), o(s) prévio(s) empenho(s) que 
abarcarão as despesas correrão à conta dos recursos próprios, observando o início de cada 
exercício financeiro, os quais serão alocadas por apostilamento. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO 
 
4.1. Poderão participar deste certame licitatório os interessados pessoas jurídicas cujo objeto 
social seja compatível com o objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos 
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constitutivos, e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
Edital. 
 
4.2. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), bem como as Cooperativas 
(COOP) enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, que pretenderem se beneficiar 
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 
2006, e no Decreto Estadual n° 45.140, de 2017, e alterações posteriores, deverão apresentar 
a respectiva declaração, conforme modelo ANEXO III do Edital, no envelope de n° 01. 
 

4.2.1. O enquadramento como ME e EPP, ou como cooperativas que a elas se equiparem, 
deve ser verificado a partir da análise dos balanços contábeis apresentados como documento 
de habilitação econômico-financeira, observando se o somatório dos valores das ordens 
bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do 
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

 
4.2.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolação do limite legal, a 
Comissão indeferirá, motivadamente, a aplicação do tratamento diferenciado em favor da 
licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem 
prejuízo da sua desclassificação do certame e da aplicação das penalidades incidentes. 
 
4.2.3. A não apresentação da declaração prevista no item 4.2 não impedirá a participação da 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no processo licitatório, porém será considerado 
que abdicou do exercício das referidas prerrogativas. 
 
4.2.4. O julgamento das propostas apresentadas por empresas enquadradas no presente 
item obedecerá ao procedimento previsto no item 14.9. 

 
4.3. Não poderão participar desta licitação: 
 

4.3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar 
com o órgão ou entidade licitante, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666, de 1993, durante 
o prazo da sanção aplicada; 
 
4.3.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
 
4.3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

 
4.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
4.3.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 

 
4.3.6. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de 
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 
8.429, de 1992, ou pessoa jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida 
mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória; 
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4.3.7. Empresas que encontram-se em em situação de falência, concurso de credores, 
dissolução, ou liquidação. 

 
4.4. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital. 
 
5. DO CONSÓRCIO 
 
5.1. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, atendidas as condições 
previstas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no presente Edital. 
 

5.2. No caso de consórcio com empresa estrangeira, a empresa líder, obrigatoriamente 
brasileira, será responsável por todas as providências que forem necessárias para atender a 
legislação nacional nos aspectos legais e de comércio exterior. 
 

5.3. A empresa líder deverá administrar o contrato e responsabilizar-se por todas as 
comunicações e informações do Consórcio. 
 
5.4. A apresentação dos documentos exigidos referente à habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, qualificação-técnica e qualificação econômico-financeira deverá ser feita por 
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 
 

5.5. O Termo de Compromisso público ou particular de constituição de Consórcio a ser 
apresentado à Administração Pública, em seu Envelope de n° 01, subscrito pelas consorciadas, 
deverá prever: 
 

5.5.1. Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada 
consorciada responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens fiscais, 
administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 
 

5.5.2. Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das consorciadas 
pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao eventual 
Contrato, até o final de sua execução; 
 

5.5.3. Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada 
ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do contratante, até a 
conclusão dos serviços contratados; 
 
5.5.4. Compromisso de que o prazo de duração do consórcio deverá ser igual ou maior do 
que o prazo de vigência da contratação decorrente desta licitação; 
 
5.5.5. Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em 
pessoa jurídica distinta da de seus membros, bem como não terá denominação própria ou 
diferente das suas consorciadas; 
 
5.5.6. Compromissos e a divisão do escopo na prestação de serviços entre cada uma das 
consorciadas, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o percentual de 
participação de cada uma em relação ao serviço previsto. 
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5.6. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitação, assim 
como de integrar mais de um consórcio. 
 
5.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 
constituição e o registro do consórcio, nos termos do art. 33 §2º da Lei 8666/93. 
 
6. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

6.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e dessa forma serão registradas na 
documentação relativa ao certame. 
 

6.2. As sessões serão processadas em dias úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 
17 horas. 
 

6.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, 
estaduais, municipais e demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que 
influam no horário de funcionamento do órgão licitante. 
6.2.2.  Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo à Presidente informar, através 
de meios hábeis de comunicação, a data e horário para retomada da licitação. 
6.2.3.Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão 
restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação. 

 

7. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

7.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os termos do presente Edital de licitação 
por irregularidade, devendo protocolar o pedido junto à CEL/APAC até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura da sessão pública, devendo o órgão licitante julgar e 
responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo  da faculdade prevista no § 
1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 

 

7.2. Qualquer licitante poderá impugnar os termos do presente Edital, devendo formular o 
pedido até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública. 

 
7.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

 
7.4. As impugnações deverão ser apresentadas por mensagem eletrônica, nos prazos previstos 
nos itens 7.1 e 7.2 deste Edital, no endereço de e-mail indicado no preâmbulo do Edital, 
fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias. 

 
7.5. A decisão da Comissão de Licitação sobre o julgamento da impugnação será informada 
por mensagem eletrônica a todas as licitantes que tenham retirado o edital até a data da 
resposta, comunicando-lhes na sessão inaugural, com o devido registro em ata. 
 
7.6. Se, em decorrência da impugnação apresentada na forma dos itens 7.1 e 7.2, houver 
alteração do Edital, deve ser publicado novo aviso de licitação, reabrindo-se o prazo para 
apresentação das propostas, caso a alteração afete a formulação das propostas, nos termos 
do art. 21, §4º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
7.7. Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras 
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estabelecidas neste Edital ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 
 
7.8. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão de Licitação em até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, para o e-mail previsto 
no preâmbulo deste Edital, devendo a Comissão de Licitação apresentar as respostas 
correspondentes em até um dia útil antes da data da sessão pública, comunicando a todas as 
licitantes que tenham retirado o edital até aquela data, através da disponibilização no site 
https://www.apac.pe.gov.br/, no link “Licitações”, e no Painel de Licitações. 
 
7.9. Nas Impugnações e nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados 
deverão se identificar (CNPJ, nome empresarial e nome do representante que pediu 
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações 
para contato (telefone e e-mail). 
 
7.10. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal 
como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 
 
8. DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E AS 
PROPOSTAS 
 
8.1. Os documentos relativos à habilitação (envelope n° 01), à proposta técnica (envelope n° 
02) e à proposta de preços (envelope n° 03) deverão ser entregues separadamente, em 
envelopes lacrados, opacos e rubricados, com a identificação da empresa licitante, contendo 
as seguintes identificações em sua parte externa: 

 
ENVELOPE nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 
CONCORRÊNCIA nº 001/2022 
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do documento base do 
Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco. 

 

 
ENVELOPE nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA 
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 
CONCORRÊNCIA nº 001/2022 
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do documento base do 
Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco. 
 
 
ENVELOPE nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO 
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022  
CONCORRÊNCIA nº 001/2022 
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do documento base do 
Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco. 
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8.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até a data e horário 
estipulados no preâmbulo deste Edital para abertura da sessão pública inaugural, ficando sob 
a responsabilidade da licitante o recebimento tempestivo da documentação. 

 
8.2.1. Na hipótese prevista no item 8.2, os três envelopes lacrados deverão ser 
acondicionados em invólucro único, não devassável, endereçado diretamente à Comissão, 
com a seguinte identificação: 

 
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 
CONCORRÊNCIA nº 001/2022 
ENDEREÇO: AV. CRUZ CABUGÁ, nº 1.111 - SANTO AMARO - RECIFE/PE - CEP. 50040-000  
 

 
8.3. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não serão aceitos 
como proposta. 
 
8.4. Os documentos provenientes do exterior deverão ser redigidos na língua oficial do país de 
origem e traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, com reconhecimento 
de firmas por notário público, reconhecido pela autoridade consular brasileira do local. 
 
8.5. Cada PROPONENTE apresentará um só envelope de cada número, de acordo com as 
exigências deste Edital. 
 
8.6. O PROPONENTE arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
8.7. O conteúdo de cada envelope também deverá ser entregue de forma digitalizada (em 
formato pdf.) em mídia digital (pendrive ou CD/DVD) dentro de cada envelope a ser entregue, 
com o mesmo conteúdo dos documentos físicos, na data agendada para abertura da sessão 
pública.  
 

8.7.1. Caso a documentação e propostas não sejam entregues em mídia digital em cada 
envelope, poderá ser enviada separadamente por e-mail para o endereço 
cel@apac.pe.gov.br, após a sessão de abertura correspondente a cada fase, e apenas 
após solicitação da Presidente da Comissão de Licitação. Caso seja enviado por e-mail 
antes da solicitação da Presidente, o licitante será desclassificado. Cada e-mail 
encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25mb (vinte e cinco) megabytes. 

 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 
 
9.1. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar no Envelope n° 01 os documentos a seguir 
relacionados, relativos à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 
técnica e à qualificação econômico-financeira. O não atendimento de qualquer das condições 
aqui previstas provocará a inabilitação do Licitante. 
 

9.1.1. O licitante também deverá apresentar a documentação de habilitação digitalizada, em 
mídia digital, em formato pdf. (pendrive ou CD/DVD).  

  
9.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, a Presidente verificará o eventual descumprimento das 
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
 

9.2.1. Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo Estado de Pernambuco  
efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade ; e  
 
9.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU, CNJ, CEIS e CNEP) https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/ . 
 
9.2.3. Constatada a existência de sanção, a Presidente reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

 
9.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

9.3.1. Documento de identificação oficial, com foto, do responsável pelas assinaturas das 
propostas comerciais, das declarações constantes nos Anexos deste Edital e do contrato. 
 
9.3.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
9.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
9.3.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
9.3.6. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
9.3.7. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da 

Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no ANEXO IV a este Edital. 

 
9.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
9.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
 
9.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND, 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa; 
 
9.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
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FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica 
Federal; 
 
9.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de 
Certidão de Regularidade Fiscal - CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou 
sede da licitante. 
 

9.4.4.1. Caso a licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a 
CRF de Pernambuco; 

 
9.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de 
Certidão de 
Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da 
licitante. 
 
9.4.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com 
a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 
9.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
As empresas licitantes, na fase de habilitação da licitação, deverão comprovar a qualificação 
técnica por meio de: 

 
9.5.1. A empresa licitante deverá comprovar o registro no órgão de classe competente para a 
fiscalização do exercício, quando necessário, e comprovar aptidão para a execução de 
serviços similares e compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa, expedido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, com descrição das atividades realizadas, que 
comprove(m) que a empresa licitante tenha executado, a contento, os serviços a seguir 
discriminados: elaboração de planos e/ou programas nas áreas de recursos hídricos e meio 
ambiente, ao nível mínimo de bacia hidrográfica, que contemple o diagnóstico e mapeamento 
da degradação de bacias hidrográficas e revitalização dos recursos hídricos. 

 
9.5.1.1. A exigência mínima de elaboração de planos e/ou programas nas áreas de recursos 
hídricos e meio ambiente, ao nível mínimo de bacia hidrográfica, que contemple o 
diagnóstico e mapeamento da degradação de bacias hidrográficas e revitalização dos 
recursos hídricos se dá pela abrangência de um documento base de Programa de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas a nível estadual, bem como pelo conteúdo mínimo 
exigido, diferenciando de planos e programas em outras áreas específicas. 

 

9.5.1.2. A comprovação de acervo técnico poderá ser feita por meio de um ou mais atestados.  

 

9.5.1.3. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados. 

 

9.5.1.4. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pela própria licitante em seu nome. 

 

9.5.1.5. Para facilitar a análise da documentação, é recomendável que a licitante destaque, 
no(s) referido(s) atestado(s) ou certidão(ões), os serviços cuja experiência se pretende 
comprovar e o seu respectivo quantitativo. 
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9.5.1.6. Caso alguma certidão seja apresentada em favor de Consórcio do qual fez parte a 
licitante, deve ser juntada também declaração informando os serviços que efetivamente foram 
executados pela licitante, caso tais informações não estejam discriminadas na respectiva 
certidão. 

 

9.5.1.7. Se a certidão e/ou atestado não for emitida(o) pelo CONTRATANTE principal do 
serviço (pessoa jurídica de direito público ou privado), deverá ser juntada à documentação 
pelo menos um dos seguintes documentos: 

 

a. Declaração formal do CONTRATANTE principal confirmando que a licitante participou da 
execução do serviço objeto do contrato; 

b. Autorização da subcontratação pelo CONTRATANTE principal, em que conste o nome da 
licitante subcontratada para o qual se está emitindo o atestado; 

c. Contrato firmado entre o contratado principal e a licitante subcontratada, devidamente 
registrado no respectivo conselho de classe. 

 
9.5.2. Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro, na data de 
apresentação da proposta, no mínimo os profissionais a seguir relacionados, que deverão 
possuir os pré-requisitos relacionados a seguir: 
 
9.5.3. Equipe 

 
9.5.3.1. Equipe-Chave 

 

9.5.3.1.1. A Equipe chave requerida para execução do referido estudo deverá incluir 
profissionais com reconhecida competência e qualificação técnica, comprovadas por meio de 
currículo documentado (títulos devidamente reconhecidos por autoridades competentes, 
anotação de responsabilidade técnica - ART e que sejam detentores de atestados de 
capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica pública ou privada), sendo os atestados 
devidamente registrado(s) no respectivo conselho de classe da região onde os serviços foram 
executados, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, quando couber, que comprove(m) 
ter(em) o(s) profissional(is) executado serviços de elaboração de planos e/ou programas e 
projetos nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente. A documentação apresentada para 
comprovação da qualificação técnica da Equipe Chave passará por avaliação segundo 
Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica (Anexo II). 

 

9.5.3.1.2. A Equipe-Chave deve contar, no mínimo, com os seguintes profissionais de nível 
superior:  

 

a) 01 (um) Engenheiro ambiental, biólogo, engenheiro florestal ou profissional de áreas afins 
(Sênior), com mais de 10 anos de experiência em elaboração de planos, programas, estudos 
e/ou diagnósticos nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente; 

b) 01 (um) Engenheiro Florestal, engenheiro agronômico, agrônomo ou biólogo ou 
profissional de áreas afins (Pleno) com mais de 5 anos de experiência em conservação e 
restauração dos recursos hídricos e florestais; 

c) 01 (um) Engenheiro Civil, ambiental ou agrícola ou profissional de áreas afins (Pleno), 
com mais de 5 anos de experiência em qualidade de água e saneamento; 

d) 01 (um) Engenheiro ou Geógrafo ou profissional de áreas afins (Pleno), com mais de 5 
anos de experiência na área de Hidrologia;  
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e) 01 (um) Economista, geógrafo, sociólogo ou profissional de áreas afins (Pleno): com mais 
de 5 anos de experiência em políticas públicas, tendências de desenvolvimento, avaliação e 
cenários socioeconômicos; 

f) 01 (um) Hidrogeólogo: Profissional com graduação em Geologia ou áreas afins e pós-
graduação em Hidrogeologia com mais de 5 anos de experiência profissional. 

 
9.5.3.2. Equipe de apoio 
 
9.5.3.2.1. A Equipe de apoio a ser apresentada pela licitante para execução do referido estudo 
deverá incluir profissionais com reconhecida competência e qualificação técnica, 
comprovadas por meio de currículo documentado através de títulos devidamente 
reconhecidos por autoridades competentes, atestados de capacidade técnica fornecidos por 
pessoa jurídica pública ou privada e anotação de responsabilidade técnica - ART, quando 
couber, sendo os atestados devidamente registrado(s) no respectivo conselho de classe da 
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) 
de Acervo Técnico - CAT, quando couber. A documentação apresentada para comprovação 
da qualificação técnica da Equipe de Apoio passará por avaliação segundo Critérios e 
Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica (Anexo II). 

 

9.5.3.2.2. São sugeridos os seguintes profissionais para a equipe de apoio: 

 

a) 01 (um) Engenheiro cartógrafo, engenheiro agrimensor ou geógrafo, ou profissional de 
áreas afins com especialidade de mais de 5 anos de experiência em Geoprocessamento e 
ordenamento territorial; 

b) 01 (um) Profissional na área de comunicação ou designer ou profissional de áreas afins 
com no mínimo 2 anos de experiência na área de comunicação visual ou design; 

c) 01 (um) Profissional de Ciências Humanas ou Sociais ou profissional de áreas afins: 
Profissional com graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, experiência em 
organização, mobilização social e educação ambiental, moderação de eventos, e no mínimo 
2 anos de experiência profissional nestas áreas; 

d) 01 (um) Técnico em cartografia/geoprocessamento ou tecnólogo em geoprocessamento, 
ou profissional de áreas afins, com no mínimo 2 anos de experiência profissional em 
geoprocessamento. 

 

9.5.3.2.3. Os profissionais da equipe chave serão os responsáveis pela elaboração dos 
Relatórios Técnicos e orientarão a equipe de apoio, composta por profissionais reunidos pela 
CONTRATADA, a fim de desenvolver o trabalho em conjunto. Esta equipe de apoio terá 
caráter multidisciplinar e será composta por profissionais graduados, especialistas e técnicos, 
com conhecimento nas áreas objeto dos respectivos Relatórios e será dimensionada de 
acordo com o estimado pela CONTRATADA. A atuação de cada profissional deverá ser 
justificada na Proposta Técnica, onde serão detalhados em que etapas e por quanto tempo 
cada profissional atuará. 

 

9.5.3.2.4. A PROPONENTE e a equipe chave terão seus currículos avaliados conforme 
ANEXO II do Termo de Referência.  

 

9.5.3.2.5 Tais pré-requisitos, exigidos para os profissionais, decorrem da complexidade 
inerente à elaboração do documento base para o Programa Estadual de Revitalização de 
Bacias Hidrográficas, com seu conteúdo multidisciplinar, diagnósticos de temas distintos 
(social, econômico, ambiental e hídrico), prognósticos de cenários futuros possíveis e 
proposição de ações. A elaboração das partes deve sempre ser conduzida sem perder a visão 
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do todo. A coordenação deverá garantir a integração e resultar na sinergia desejada entre os 
temas. Desta forma, é indispensável que a experiência profissional dos membros da Equipe-
Chave e para os profissionais sugeridos para a Equipe de Apoio esteja em consonância com 
as dimensões da tarefa, fornecendo os subsídios necessários para antever eventuais 
obstáculos e aplicar soluções com base no conhecimento adquirido. 

 

9.5.3.2.6. O tempo de experiência exigido para os profissionais da Equipe-Chave e para os 
profissionais sugeridos para a equipe de apoio está em consonância com a Resolução DNIT 
nº 11/2020, estando relacionado com a complexidade da função a ser exercida e o padrão 
remuneratório estabelecido. Todos os profissionais da Equipe-Chave deverão comprovar 
registro no respectivo órgão de classe, bem como os profissionais selecionados pela 
CONTRATADA para compor a equipe de apoio deverão comprovar o registro no respectivo 
órgão de classe, quando couber. 

 

9.5.3.2.7. A comprovação do vínculo dos profissionais com a empresa licitante será feita 
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:  

 

a) Ficha ou Livro de Registro de Empregados; Contrato de Trabalho firmado ou Carteira 
Profissional, no caso de empregado da licitante vencedora; 

b) Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivados no registro 
próprio, se o(s) profissional(is) for(em) sócio(s) da licitante vencedora; 

c) Contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, na forma da lei civil, e com 
firmas reconhecidas; ou 

d) Declaração de compromisso de vinculação contratual futura com a empresa licitante, 
escrita e assinada pelo profissional que se compromete pela execução do respectivo serviço, 
caso a licitante seja declarada vencedora do certame. 

 

9.5.3.2.8. No decorrer da execução dos serviços, qualquer profissional da Equipe-Chave ou 
Equipe de Apoio indicado pelo licitante poderá ser substituído por profissional com experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela APAC, nos termos do 
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666/1993. 

 

9.5.3.2.9. A empresa licitante deverá apresentar Declaração formal, por escrito, informando 
que disporá, por ocasião de futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. 

 

9.5.3.2.10. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento realizar diligências nos locais e 
instituições para averiguação da veracidade das informações prestadas.  

 
9.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

9.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor 

ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de 

empresas em recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que 

ateste que as empresas tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em 

juízo 

 
9.6.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 
distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu 
domicílio; 
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9.6.2.1. A certidão descrita no item 9.6.2 (referente ao PJe) somente é exigível quando a 
certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante 
(item 9.6.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais 
eletrônicos. 
 
9.6.2.2. Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos 
eletrônicos (PJe), é necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de 
recuperação homologado em juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar 
do procedimento licitatório. 

 
 

9.6.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral - 
LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, 
acompanhados das respectivas memórias de cálculo: 

 
 

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 
LG= ≥ 1 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

 
SG =                 Ativo Total 
          ____________________________________ ≥1 
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 

 

Ativo Circulante 
LC=  ≥ 1 

Passivo Circulante 
 

 

9.6.3.1. Para fins de comprovação dos índices contábeis, a licitante deverá apresentar 
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis 
e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento). 

 
9.6.3.2. Os balanços e demonstrações devem conter os registros ou autenticação no órgão 
competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo 
profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC, e vir 
acompanhados dos termos de abertura e de encerramento. 
 
9.6.3.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 
do Exercício por balancetes ou balanços provisórios. 
 
9.6.3.4. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3 
(três) meses da data da sessão pública de abertura desta licitação, o Balanço Patrimonial 
poderá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 
 
9.6.3.5. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o referido balanço, inclusive com os 
termos de abertura e encerramento. 
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9.6.3.6. Para as empresas abrangidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, 
o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis 
devem ser apresentados nos termos da legislação correspondente, acompanhado do termo 
de abertura e encerramento, bem como do respectivo recibo de transmissão gerado pelo 
referido sistema de escrituração. 

 
9.7. Documentos complementares: 
 

9.7.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo ANEXO V a este Edital 
(artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993), a ser apresentado fora dos envelopes, junto com a 
Carta de Credenciamento; 

 
9.8. Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação 
 

9.8.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor integrante da Comissão de Licitação. 

 

9.8.2. A autenticação de cópias, para efeito de atendimento ao disposto no item 9.8.1, poderá 
ocorrer mediante a apresentação do documento original, no endereço indicado no preâmbulo 
deste Edital, até o segundo dia útil que anteceder a data marcada para a sessão de abertura 
da licitação, ressalvando que esta autenticação dependerá de disponibilidade de tempo para 
tal por parte do referido servidor, conforme previamente agendado pelo e-mail da Comissão 
de Licitação informado no preâmbulo. 

 
9.8.3. Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, rasuras, 
entrelinhas ou o uso de corretivo. 
 
9.8.4. Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via Internet, os mesmos poderão 
ser apresentados através de cópias, sendo sua autenticidade verificada pela Comissão de 
Licitação em pesquisa na Internet. 
 
9.8.5. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão considerados 
válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão de prazo diverso 
em lei ou em norma infralegal, ficando o licitante responsável por juntar a respectiva 
comprovação. 
 
9.8.6. Os documentos de habilitação devem ser apresentados em uma única via, com todas 
as folhas rubricadas e numeradas, com um termo de encerramento anexo, indicando, ainda, 
o número de folhas, a titulação do conteúdo, o nome da licitante, número da licitação e da 
modalidade e o objeto da licitação. 
 
9.8.7. O Certificado de Registro de Fornecedores - CADFOR/PE, emitido pela Gerência de 
Cadastro de Fornecedores, Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do Estado 
de Pernambuco substitui os documentos de habilitação enumerados nos itens 9.4 
(regularidade fiscal e trabalhista) e 9.6.1 (certidão negativa de falência ou recuperação 
judicial) deste Edital quanto às informações disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria 
Executiva de Administração no sítio www.sad.pe.gov.br/seadm, assegurado às demais 
licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. 
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9.8.8. O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou cooperativa enquadrada 
no artigo 
34 da Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 
9.8.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista por parte 
de licitante  Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou cooperativa, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
administração, para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.8.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 
9.8.11. Será inabilitada a licitante que apresentar declaração ou documentação falsa ou deixar 
de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as 
exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal das 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas, nos termos da lei 
Complementar n° 123/2006. 

 
9.8.12. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
 
9.8.13. Em caso de participação de licitantes estrangeiras em funcionamento no país, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante a apresentação de documentos 
equivalentes, inicialmente apresentados em  tradução livre. 

 
9.8.13.1. Caso seja vencedora a licitante estrangeira, com condição para assinatura do 
contrato, deverão os documentos apresentados ser traduzidos por tradutor juramentado e 
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
 
9.8.13.2. A autenticação em cartório será dispensada quando se tratar de documento público 
e o respectivo país for signatário da Convenção de Haia, sendo, neste caso, necessário 
apenas o apostilamento do documento em cartório. 

 
10. DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE n° 02) 
 
10.1. Da apresentação da Proposta Técnica 
 

10.1.1. A empresa licitante deverá apresentar, em sua Proposta Técnica, os seguintes 
documentos: 

 
a) Plano de Trabalho Detalhado (PTD), conforme especificações contidas no item 8.1 do 
Termo de Referência. 
b) Apresentar toda documentação que atenda às exigências e critérios estabelecidos no 
ANEXO II do Termo de Referência (Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta 
Técnica), para julgamento pela equipe técnica da Gerência de Revitalização de Bacias 
Hidrográficas (GRBH) da APAC. 
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10.1.2. A Proposta Técnica deverá ser elaborada e apresentada em 02 (duas) vias 
impressas, sendo uma original e a outra cópia do original, em acordo às exigências e critérios 
estabelecidos no Termo de Referência (TR), de modo a permitir, objetivamente, a aplicação 
do ANEXO II do TR (Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica) para 
julgamento;  
 
10.1.3. A Proposta Técnica deverá ser apresentada também em 01 (uma) via digital, em 
formato pdf. (em pendrive ou CD/DVD) com identificação clara do PROPONENTE, contendo 
a Proposta Técnica completa e seus Anexos digitalizados.  
 
10.1.4. A Proposta Técnica deverá ser datada e assinada pelo Responsável Técnico das 
correspondentes licitantes, com a indicação do número de seu respectivo registro no órgão 
de Classe, quando cabível;  
 
10.1.5. Qualquer cópia de documento que instrua a proposta técnica deverá estar 
devidamente autenticada. 
 
10.1.6. A Proposta Técnica deverá ser apresentada em papel com identificação clara do 
PROPONENTE, digitada com clareza, datada, assinada, sem rasuras, borrões, emendas, 
acréscimos, entrelinhas nem ressalvas e com todas as folhas devidamente numeradas, 
carimbadas e rubricadas pelo representante legal do PROPONENTE ou procurador 
especialmente constituído, tendo firma reconhecida da assinatura do emitente. 
 
10.1.7. A documentação apresentada para fins de comprovação da habilitação não será 
considerada para fins de pontuação na Proposta Técnica. O PROPONENTE que desejar 
que tal documentação seja considerada, deverá fazê-la constar novamente no ENVELOPE 
nº 02. 
 
10.1.8. Será desclassificada a Proposta Técnica que:  

 
i. Apresente-se em desacordo à forma exigida neste Edital;  
ii. Contenha, explícita ou implicitamente, qualquer contradição com o disposto neste Edital 

ou quaisquer imposições ou condições aqui não previstas;  
iii. Que desrespeite as qualificações exigidas neste Edital e seus anexos;   
iv. Apresente qualquer menção quanto aos valores contidos na Proposta Comercial; 
v. Não atinja a pontuação mínima de 70 (setenta) pontos. 

 
10.2. Julgamento da Proposta Técnica 
 

10.2.1. As Propostas Técnicas serão analisadas por uma Comissão Técnica da Gerência de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas - GRBH, que considerará critérios, subcritérios e 
sistema de pontuação na forma descriminada na Tabela constante do Anexo II do TR - 
Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica. 

 
10.3. Nota da Proposta Técnica (NPT) 
 

10.3.1. As Propostas Técnicas serão devidamente avaliadas e comparadas entre si, 
atribuindo-se a cada uma delas a NPT, que pode variar de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, 
conforme somatório de pontos obtidos de acordo com a pontuação indicada na Tabela de 
pontuação da Proposta Técnica que consta do Anexo II do TR - Critérios e Subcritérios de 
Avaliação da Proposta Técnica. 
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10.3.2. A Nota da Proposta Técnica (NPT) mínima necessária para qualificação é 70 (setenta) 
pontos.  
 
10.3.3. As empresas licitantes que não atingirem a pontuação mínima de 70 (setenta) pontos 
em sua proposta técnica, serão desclassificadas. 

 
11. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE n° 03) 
 
11.1. Da apresentação da Proposta de Preços 
 

11.1.1. A proposta de preços, que deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em papel com 
identificação clara do PROPONENTE, redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada e rubricada todas as suas folhas pelo 
representante legal da licitante ou seu representante, tendo firma reconhecida da assinatura 
do emitente, deverá conter: 

 
11.1.1.1. Carta de proposta de preço, contendo o valor total e indicando expressamente o 
prazo de validade da proposta, conforme modelo contido no ANEXO VI. 
 
11.1.1.2. Orçamento detalhado, com a indicação dos respectivos preços unitários e totais, 
obedecendo, preferencialmente, à sequência estabelecida pela Planilha Orçamentária de 
Valor Estimado (Anexo I do Termo de Referência), devendo as especificações, unidades e 
quantidades dos serviços estarem rigorosamente idênticas às constantes daquela Planilha, 
preenchidas e assinadas por responsável técnico da empresa, contendo os itens, 
discriminações, unidades de medição e quantidades para todos os itens. 

 
11.1.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada também em 01 (uma) via digital em 
formato pdf. (pendrive ou CD/DVD) no envelope de n° 03, com identificação clara do 
PROPONENTE, contendo a proposta de preços e seus Anexos digitalizados. 
 

11.1.3. Deverá constar na Proposta de Preços que nos preços propostos encontram-se 
incluídos todos os impostos, taxas, seguros, materiais, ferramentas, bem como todas as 
despesas e obrigações relativas a salários, assistência médica, compromissos fiscais, 
equipamentos de segurança, individual e coletivo e tudo o mais que for necessário à completa 
execução do objeto contratual. 

 
11.1.4. Qualquer cópia de documento que instrua a Proposta de Preços deverá estar 
devidamente autenticada. 

 
11.1.5. Nas Propostas de Preços, não poderão ser incluídos pagamentos antecipados de 
quaisquer etapas ou serviços. 
 
11.1.6. As propostas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de  sua 
apresentação. 

 
11.1.7. Não será admitida a alteração das propostas apresentadas, ressalvadas as 
decorrentes de correções realizadas pela Comissão. 
 
11.1.8. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão, que se 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169



 

 

____________________________________________________________________________ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (N° do processo no SEI! : PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC) 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022  

manifestará em ato específico, de forma motivada. 
 
11.8. Julgamento da Proposta de Preços 
 

11.8.1. As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste Edital e seus anexos 
serão verificadas quanto à discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecendo o valor por extenso. 
 
11.8.2. Realizadas eventuais correções, a Comissão Técnica da Gerência de Revitalização 
de Bacias Hidrográficas - GRBH procederá ao cálculo da Nota da Proposta de Preços (NPP) 
de cada Licitante, conforme definido na fórmula abaixo: 

 
   
 
 
 

 

Onde: 
NPP = Nota da Proposta de Preços 
X2 = Valor da Proposta Considerada 
X1 = (Vo + M) / 2 
 
Onde: 
Vo = Valor dos Serviços Estimados pela APAC 
M = Média dos Preços Propostos pelos Licitantes 
A relação X1 / X2 será limitada ao valor máximo de 1 (um) 

 
11.8.3. As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante à norma da 
ABNT NBR 5891 - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. 

 
11.8.4. Serão desclassificadas as Propostas de Preços: 

 
i. Que não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos;  
ii. Cujos valores globais e unitários ultrapassem os limites estabelecidos neste Edital e 

seus Anexos;  
iii. Que contiverem rasura, borrão, entrelinha, linguagem ou contradição que dificulte a 

exata compreensão do enunciado;  
iv. Que contiverem emendas, ressalvas ou omissões;  
v. Que sejam incertas ou vinculem-se a condição futura ou incerta;  
vi. Que sejam comprovadamente inviáveis inexequíveis ou incompatíveis com os objetivos 

desta licitação, considerando-se preço manifestamente inexequível ou que apresente 
valor zero, simbólico, irrisório ou incompatível com os preços de mercado, apurados na 
forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei Federal n° 8.666/93;  

vii. Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada;  
viii. Que não estiverem totalmente expressas em reais (R$);  
ix. Que não estiverem redigidas em português;  
x. Que não considerarem todos os tributos incidentes sobre o objeto da licitação, na forma 

da legislação vigente;  
xi. Que, para sua viabilização, necessitem de vantagens ou subsídios que não estejam 

previamente autorizados em lei e à disposição de todos os PROPONENTES.  
 
 

 
NPP = 100 . X1 

 X2 
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12. AVALIAÇÃO FINAL 
 
12.1. O Cálculo da Nota Final (NF) dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada 
das valorizações das NPT´s e NPP´s da seguinte forma: 
 
 
 
 
 

Onde: 
NF = Nota Final 
NPT = Nota da Proposta Técnica 
NPP = Nota da Proposta de Preços 

 

12.2. A classificação das Licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas 
Finais (NF´s), sendo declarada vencedora a Licitante que atingir a maior Nota Final (NF). 

 
13. DO CREDENCIAMENTO E DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1. Trata-se de licitação enquadrada no inciso III, do § 1º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666, 
de 1993, que será processada e julgada com observância dos procedimentos aplicáveis à 
licitação do tipo Técnica e Preço ditados no artigo 46 do mesmo Diploma Legal. 
 
13.2. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, em ato público, na presença 
dos representantes dos licitantes, a Comissão de Licitação procederá à abertura da sessão da 
licitação e receberá, de uma só vez, os Envelopes de nº 01, nº 02 e nº 03 de cada licitante, 
devidamente fechados. 
 
13.3. Cada licitante deverá apresentar um envelope de n° 01, um envelope de n° 02 e um 
envelope de n° 03. 
 
13.4. O credenciamento será feito por ocasião da abertura dos trabalhos pela Presidente da 
Comissão de Licitação, mediante a entrega da carta a que se refere o ANEXO II do Edital, 
acompanhada de um documento original de identificação pessoal com fotografia do procurador 
ou do representante legal para verificação no ato, separado dos envelopes números 01, 02 e 
03. 
 
13.5. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos juntamente 
com a Carta  
de Credenciamento (Anexo II do Edital):  
 

13.5.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura. 
 
13.5.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular assinado 
pelo outorgante, representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, do qual 
constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos da 
habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

NF = 7NPT + 3NPP 
    10 
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documento, dentre os indicados no item 13.5.1, que comprovem os poderes do mandante para 
a outorga. 

 
13.6. A LICITANTE não deverá colocar o documento de credenciamento dentro dos envelopes, 
mas, apresentá-lo diretamente à Comissão Especial de Licitação, quando solicitado. 
 
13.7. O documento de credenciamento será retido pela Comissão Especial de Licitação e 
juntado ao processo licitatório. 
 

13.8. A ausência do credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação ou 
desclassificação do PROPONENTE, mas impedirá o seu respectivo representante de se 
manifestar, bem como de praticar qualquer outro ato inerente a esta Licitação. 
 

13.9. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal do 
PROPONENTE somente poderão participar da sessão como ouvintes, não podendo consignar 
em ata suas observações, rubricar documentos, nem praticar os demais atos pertinentes à 
Licitação. 
 

13.10. A qualquer momento durante o processo licitatório, o interessado poderá substituir seu 
representante, desde que devidamente credenciado. 

 
13.11. Somente participará da reunião de licitação um representante de cada licitante. Não será 
admitido que uma mesma pessoa, física ou jurídica, represente mais de um licitante. 
 
13.12. As pessoas interessadas em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, 
mesmo que não credenciadas, poderão fazê-lo, desde que não interfiram de modo a perturbar 
ou impedir a realização dos trabalhos. 

 
13.13. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou Propostas apresentadas. 
 
13.14. Após o credencimanento, serão rubricados, ainda fechados, os envelopes de cada 
PROPONENTE, pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos 
proponentes presentes que assim o desejarem. 
 
13.15. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de PROPONENTE que tenha 
entregado os envelopes em data, horário ou local diferente dos designados no preâmbulo deste 
Edital, a não ser como ouvinte. 
 

13.16. A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” e 
“PROPOSTA DE PREÇOS” será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão; 

 
13.17. A seguir, serão identificados os licitantes e se procederá à abertura dos Envelopes nº 
01 - Documentos de Habilitação, cujo conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos licitantes presentes ou por seus representantes. 
 

13.18. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
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reputando, se for o caso, o licitante excluído do certame, por falta de condição de participação. 
 

13.19. Se a Comissão de Licitação julgar necessário, poderá suspender a reunião para analisar 
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará 
a reunir- se, informando os licitantes. 
 
13.20. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão elaborará ata, contendo o 
registro dos licitantes habilitados e inabilitados, devendo, neste último caso, apontar o motivo 
da inabilitação, indicando, ainda, o(s) item(ns) e subitem(ns) não atendido(s) do presente Edital 
e anexos. 
 
13.21. A Comissão de Licitação pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da 
Contratante para respaldar o exame dos documentos de habilitação. 
 

13.22. Ao licitante inabilitado ficarão disponíveis os respectivos Envelope n° 02 e Envelope n° 
03, ainda lacrados, após o transcurso do prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 
 

13.23. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido 
para retirar o Envelope nº 02 e o Envelope n° 03, esses poderão ser destruídos pela Comissão 
de Licitação. 

 
13.24. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 
publicação na imprensa oficial e por e-mail, podendo também a Administração, para tanto, 
utilizar outros meios de comunicação disponíveis, salvo se presentes os representantes de 
todos os licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, a qual deverá ser assinada 
pelos licitantes. 
 
13.25. Não ocorrendo a renúncia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 
os Envelopes n° 02 - Proposta Técnica e o Envelopes n° 03 - Proposta de Preços serão 
rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
 

13.26. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas de preços, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
superveniente ou só conhecidos após o julgamento daquela. 
 

13.27. A inabilitação da licitante importa preclusão de seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
13.28. Proceder-se-á à abertura dos envelopes de n° 02 “PROPOSTA TÉCNICA” dos licitantes 
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido 
desistência expressa ou ainda após o julgamento dos eventuais recursos interpostos; 
 

13.29. Abertos os envelopes de “PROPOSTA TÉCNICA”, a Comissão apreciará os documentos 
de cada licitante, individualmente, podendo na mesma reunião divulgar o nome dos licitantes 
classificados e dos desclassificados, devendo aos últimos, ser devolvidos os seus envelopes 
de “PROPOSTA DE PREÇOS”, devidamente fechados, desde que não tenha havido qualquer 
manifestação quanto à interposição de recurso ou após sua denegação; 
 

13.30. Concluída a fase de avaliação e classificação das “PROPOSTAS TÉCNICAS”, a 
Comissão procederá à abertura dos envelopes de “PROPOSTAS DE PREÇO” dos licitantes 
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classificados, conforme o edital, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos 
ou tenha havido  desistência expressa ou ainda após o julgamento dos eventuais recursos 
interpostos; 

 
13.31. Abertos os envelopes de n° 03 “PROPOSTA DE PREÇOS”, a Comissão apreciará os 
documentos de cada licitante, individualmente, podendo na mesma reunião divulgar o nome 
dos licitantes classificados; 

 
13.32. A classificação far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das 
“PROPOSTAS TÉCNICAS” e das “PROPOSTAS DE PREÇOS”, de acordo com a avaliação 
estabelecida nos itens 10, 11 e 12 deste Edital. 
 
13.33. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, 
PROPOSTA TÉCNICA” e “PROPOSTA DE PREÇOS” em um único momento, face ao exame 
da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do edital, 
os envelopes não abertos, já rubricados, ficarão em poder da Comissão até a data e horário 
oportunamente marcados para outro evento (sessão de continuidade da licitação). 
 
13.34. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram, 
conforme previsto no parágrafo 3º do Art. 48, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
13.35. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos licitantes presentes. 
14. DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
14.1. O critério de julgamento será o de TÉCNICA E PREÇO. 
 
14.2. Para o julgamento da proposta técnica e da proposta de preços, a Comissão poderá 
utilizar-se  de assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de 
parecer que integrará o processo. 

 
14.3. O preço base de referência para contratação e todos os custos incidentes para a 
execução dos serviços será o preço máximo admissível para a contratação dos serviços 
objeto desta licitação. 

 
14.4. A Comissão de Licitação verificará a proposta de preços quanto a eventuais erros 
aritméticos, corrigindo-os da seguinte forma: 

 

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 

 

b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de 
quantidades e preços e na carta de apresentação da proposta, preponderarão os 
primeiros; 

 

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário 
e a quantidade; 
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d) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se 
inalteradas as parcelas. 

 

e) No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, o 
produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a 
quantidade e o preço total. 

 
f) No caso de qualquer divergência existente entre os preços da Planilha de Preços 
e a composição detalhada dos Preços Unitários prevalecerão os preços da Planilha 
de Preços. 

 

14.5. O valor total da proposta de preço será ajustado pela Comissão de Licitação e 
Gerência Demandante, conforme procedimentos acima, para correção de erros, resultando 
daí o valor da proposta. Havendo qualquer correção será notificada a licitante. A recusa 
injustificada da licitante em aceitar as correções assim  procedidas será causa da rejeição da 
proposta com a sua consequente desclassificação. 

 
14.6. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará a 
proposta de preços das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que: 
 

a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 
b) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

 
c) Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

 
d) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital; 

 
e) Deixar de cotar algum item da Planilha de Orçamentária; 

 
f) Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da 
Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão; 

 
g) Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração; 

 
h) Apresentar, na sua composição de preços taxa de Encargos Sociais inverossímil; 

 
i) Na composição analítica das taxas de Encargos Sociais, deixar de atender às 
legislações trabalhista e tributárias e aos acordos coletivos de classe vigentes na 
data de elaboração do orçamento; 

 
j) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
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coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 
 

k) Não comprovar os percentuais dos tributos a seguir, conforme à média dos 
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação. Assim, as 
empresas sujeitas à apuração pelo REGIME DO LUCRO REAL devem apresentar 
demonstrativo de apuração da Contribuição Social para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social 
- PIS, elaborado com base nas declarações e informações transmitidas à Receita 
Federal do Brasil, COMPROVANDO que os percentuais dos referidos tributos 
adotados na planilha de impostos, correspondem à média dos percentuais efetivos 
recolhidos em virtude do direito de compensação, inerente à sistemática da não-
cumulatividade das referidas contribuições, no exercício imediatamente anterior ao 
do certame. 

 
14.7. Para o julgamento, deve-se avaliar e classificar as propostas de acordo com a média 
ponderada das valorizações das propostas técnica e de preço, declarando-se vencedor o 
licitante que  obtiver a maior Avaliação Final, de acordo com a avaliação estabelecida nos itens 
10, 11 e 12 deste Edital. 

 
14.8. Será declarado vencedor da licitação o licitante que obtiver MAIOR AVALIAÇÃO FINAL. 
 

14.9. Verificadas e analisadas as propostas de preços, na hipótese de participação de licitante 
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa - COOP enquadrada 
no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/07, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/06: 

 
a) A Comissão verificará as propostas de preços ofertadas por licitantes 
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
de preços mais bem classificada, desde que a primeira colocada não seja uma 
empresa enquadrada nessas categorias. 

b) As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP mais bem classificado será 
notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preços para 
desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 
c) A nova proposta será exclusivamente em relação ao preço e deverá ser suficiente 
para que o licitante obtenha os pontos necessários para igualar ou superar a 
pontuação final obtida pela proposta mais bem classificada. 
d) Os licitantes cujas propostas não tenham obtido a pontuação técnica mínima 
exigida não poderão exercer a preferência. 
e) A nova proposta de preços deverá ser apresentada de acordo com as regras deste 
Edital, em sessão pública, no prazo de 48 horas, contados da data da Ata ou da 
intimação do licitante. 
f) Caso a ME/EPP/COOP mais bem classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, ou não apresente proposta de preço válida, serão convocadas 
as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele 
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 
g) Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP com preços 
iguais, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir 
qual das licitantes primeiramente apresentará nova oferta, conforme subitens acima. 
h) Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta de 
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preços apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do 
certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por 
ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, permanecerá a 
classificação inicial. 

 
14.10. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial e por e-mail, salvo se presentes os representantes de todos os 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, por eles assinada. 
 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
15.1. Os atos praticados no presente processo licitatório poderão ser impugnados pelos 
licitantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da 
Ata pela Comissão de Licitação, na forma do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
15.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

 
15.3. A Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente 
informado, para deferimento ou indeferimento, dentro do prazo citado.  
 
15.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
do recurso. 
 
15.5. Os recursos interpostos em face dos atos de habilitação/inabilitação da licitante e de 
julgamento das propostas serão dotados de efeito suspensivo automático. 

 
15.5.1. Nas demais situações, a critério da autoridade competente, poderá ser atribuído efeito 
suspensivo ao recurso, de forma motivada, desde que as razões de interesse público estejam 
presentes. 

 
15.6. No decorrer do prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso da licitante 
aos autos do processo licitatório. 

 
15.7. O acolhimento do recurso importará tão somente a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
15.8. Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados pela Comissão de 
Licitação, bem como a impugnação aos termos do Edital e os pedidos de esclarecimentos, 
deverão ser apresentados até às 17h00 (dezessete horas) do último dia de prazo, fisicamente 
ou por e-mail. 
 
15.9. Os recursos e/ou representações deverão observar os seguintes requisitos:  
 

i. Serem devidamente fundamentados;  
ii. Serem assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes;  
iii. Serem protocolados junto à Comissão Especial de Licitação; e  
iv. Não apresentarem documentos ou informações que já deveriam ter acompanhado a 

documentação de habilitação, as propostas técnicas ou as propostas comerciais.  
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15.10. Os prazos de recurso serão contados após a publicação da decisão no Diário Oficial 
do Estado de Pernambuco. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora, declarando por ato formal o seu vencedor, 
e homologará o procedimento licitatório. 

 
17. DO CONTRATO 

 
17.1. O prazo máximo para a execução dos serviços é de 14 (quatorze) meses, contados a 
partir da assinatura do Contrato, conforme Cronograma de execução previsto no Termo de 
Referência. 
 
17.2. O contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) meses, a partir da data de sua assinatura, 
podendo o prazo ora contratado ser renovado nos termos do artigo 57 da Lei Federal 
8.666/1993. 
 
17.3. Após a homologação da licitação, a empresa adjudicatária será convocada para assinar 
o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, sob pena 
de decair de seu direito, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

17.3.1. Caso a licitante vencedora, dentro do prazo de validade da proposta, não compareça 
para assinar o contrato, responderá por perdas e danos que vier a causar ao Estado, em 
razão da sua omissão, além da multa prevista no item 17.3.2, independentemente de outras 
cominações legais previstas na Lei 8.666/93, a que estiver sujeita. 

 
17.3.2. Na hipótese acima prevista, tendo sido prestada garantia de participação pela licitante 
vencedora, em modalidade que admite pronta execução, a Administração se reserva ao direito 
de executá-la, até o limite dos valores acima apurados, sem prejuízo de cobrança de eventual 
saldo, mediante inscrição em dívida ativa do Estado ou qualquer outra forma prevista em lei. 

 
17.4. É condição para a assinatura do contrato a verificação de que a Contratada mantém as 
condições de habilitação e que não se enquadra em nenhuma vedação para a contratação, 
devendo  a Comissão solicitar novas certidões de regularidade fiscal, além de consultar os 
cadastros próprios. 

 
17.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar 
a licitação, independentemente da cominação prevista neste Edital. 
 
17.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
17.7. Assinado o contrato, a empresa Contratada assumirá inteira responsabilidade civil, 
administrativa e penal, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais causados pelo 
contratado ao Estado de Pernambuco, ou a terceiros. 
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17.8. O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal da Contratada, em 
periodicidade anual contada a partir da data de apresentação da proposta, utilizando-se para 
tanto o Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas 
- FGV, nos termos da Lei Estadual nº 17.555/2021 e do Decreto nº 52.153, de 17 de janeiro de 
2022. 

 
17.9. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada 
deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, 
sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito, nos termos do 
art. 5º, III, da Lei Estadual nº 17.555/2021. 

 
17.10. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 
 
18. DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da efetiva prestação dos serviços, por 
produto entregue e aprovado, conforme demonstrado no Cronograma de desembolso 
constante no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), mediante a apresentação de nota(s) 
fiscal(is) da Contratada, devidamente atestada(s) pelo gestor do contrato. 
 
18.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação. 

 
18.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na 
forma prevista neste instrumento, se a Contratada estiver inscrita e atualizada no Cadastro de 
Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR. 

 
18.4. Para o vencedor do certame que ainda não for cadastrado no CADFOR, ou, se 
cadastrado, estiver com seus dados desatualizados, deverá efetuar seu registro ou atualização, 
conforme orientações constantes no link http://www.portais.pe.gov.br/web/seadm/no-cadfor , 
enviando a documentação ali requerida para o e-mail cadfordigital@sad.pe.gov.br (novo 
cadastro) ou para o e-mail gecad@sad.pe.gov.br (atualização). 

 
18.5. A Contratada é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, e demais custos resultantes da execução do contrato.  
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. As licitantes, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes 
sanções administrativas: 

 
19.1.1. Advertência; 
19.1.2. Multa; 
19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
órgão, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
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ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos causados e 
após decorrido o prazo da sanção do item 19.1.3 (suspensão temporária). 

 
19.2. As sanções previstas nos itens 19.1.1, 19.1.3 e 19.1.4 poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa. 
 
19.3. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que 
prejudiquem o andamento do procedimento de licitação, mas não acarretem prejuízos 
significativos para a Administração. 
 
19.4. A multa será aplicada nas seguintes situações e nos termos adiante especificados: 
 

19.4.1. Em caso de reincidência pelo(s) mesmo(s) motivo(s) que ensejaram a aplicação da 
penalidade de advertência: multa de até 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 
19.4.2. Pelo não comparecimento dentro do prazo de validade da proposta para assinatura 
do contrato, quando devidamente convocada: multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por 
cento) sobre do valor estimado da licitação. 
19.4.3. Pela apresentação de declaração ou documentação falsa na licitação, inclusive quanto 
às condições de participação e enquadramento da licitante como Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual: multa de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor estimado da licitação; 
 

19.5. Na fixação das penalidades previstas nos itens 19.1.3 e 19.1.4, bem como, quando for o 
caso, no prazo da sanção de suspensão temporária de licitar e contratar, deverão ser 
observadas as seguintes circunstâncias: 
 

19.5.1.Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da 
contratação; 
19.5.2. Os danos resultantes da infração; 
19.5.3. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de 
geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 
19.5.4. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após 
aplicação da sanção anterior; 
19.5.5. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os 
antecedentes da empresa infratora. 
 

19.6. O enquadramento das penalidades nas faixas de multa previstas neste Termo também 
deverá tomar como parâmetro as circunstâncias descritas no item 19.5. 
 
19.7. A penalidade prevista no item 19.1.4 (declaração de inidoneidade) deverá ser comunicada 
à Secretaria de Administração para registro no CADFOR-PE. 
 
19.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação 
de Penalidade - PAAP, disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015. 
 
19.9. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 
(Lei Anticorrupção), a documentação pertinente será encaminhada às autoridades 
competentes para apuração da conduta típica em questão. 
 
19.10. As infrações e respectivas sanções relativas a condutas praticadas após a assinatura 
do termo contratual estão especificadas na minuta de contrato (ANEXO VII do Edital), do qual 
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é parte integrante 

 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
20.1. Demais disposições relativas à execução do objeto, tais como as obrigações do 
contratante e da contratada, encontram-se no Termo de Referência e na minuta de contrato, 
ANEXO VII deste Edital, e parte dele integrante. 

 
20.2. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital. 
 
20.3. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta e download, na íntegra, no site 
da APAC (https://www.apac.pe.gov.br/), no link “Licitações”, no Painel de Licitações do Estado 
(www.licitacoes.pe.gov.br), e no Portal PE-Integrado (https://www.peintegrado.pe.gov.br). 

 

20.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, conforme endereço estabelecido no preâmbulo do edital, nos dias 
úteis, no horário das 9h  às 12h e das 14h às 16h, e a mesma deverá ser requerida pelo 
interessado através de documento escrito dirigido à Presidente da Comissão de Licitação. 
 
20.5. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, 
o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
20.6. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
 
20.7. O acompanhamento diário das informações disponibilizadas no sistema eletrônico e 
encaminhadas por e-mail, bem como a correta informação dos dados cadastrais, é de inteira 
responsabilidade das licitantes, não podendo ser alegado o desconhecimento de qualquer 
informação  transmitida no sistema eletrônico ou e-mail cadastrado. 
 
20.8. É total responsabilidade da licitante/interessado as corretas, legíveis e atualizadas 
informações cadastradas quando do preenchimento do formulário para retirada do presente 
edital, sendo por meio destas obtido o meio de comunicação utilizado, em especial e-mail, para 
eventuais respostas de questionamentos e/ou demais comunicados pertinentes ao processo. 
 
20.9. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, 
bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de 
todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos 
e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

 
20.10. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
20.11. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 
 
20.12. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
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em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
20.13. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. 
 
20.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização  do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

 
20.15. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 
proposta. 

 
20.16. Sempre que julgar necessário, a Comissão solicitará parecer técnico e/ou jurídico 
referente à licitação que integrará o processo. 

 
20.17. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
20.18. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-
lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
20.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início  e incluir-se-á o do vencimento, ressaltando-se que só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 
 
20.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
 
20.21. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
20.22. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca do 
Recife, Capital do Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro. 

 
 
 

Recife, data da assinatura eletrônica. 
 
 

JÉSSICA SANTOS MESQUITA 
Presidente da CEL/APAC 
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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC

 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO BASE DO PROGRAMA ESTADUAL DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
DE PERNAMBUCO

 

1. OBJETO

Constitui objeto deste termo de referência a contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização das Bacias
Hidrográficas de Pernambuco, partindo de diagnóstico ambiental, socioeconômico e institucional das bacias hidrográficas do estado e o mapeamento da degradação das mesmas,
com a definição das bacias prioritárias, estratégias de revitalização e elaboração de um portfólio de projetos de revitalização.

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Como marco legal do processo de gerenciamento dos recursos hídricos no estado de Pernambuco, em 1997 foi publicada a Lei Estadual nº 11.426, que instituiu a Política
Estadual de Recursos Hídricos - PERH e o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - SIGRH/PE. Vale salientar que as Leis estaduais pioneiras na gestão das
águas foram publicadas no mesmo ano da Lei Nacional das Águas (Lei Federal nº 9.433/1997), um marco jurídico.

Alguns anos depois, com a experiência adquirida no estado, foi observada a necessidade de adequação da Política Estadual de Recursos Hídricos com a realidade local. Assim,
em 2005, houve a publicação da Lei nº 12.984 que atualmente disciplina a Política e o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, definindo princípios,
diretrizes, fundamentos e instrumentos da PERH, inclusive com inovações e forma de organização do Sistema e dos colegiados de gestão participativa.

 Já no ano de 2010, por meio da Lei nº 14.028, a Agência Pernambucana de Águas e Clima - Apac foi criada como autarquia especial e dentre suas finalidades destacam-se:
executar a PERH, regular o uso da água em Pernambuco e realizar o monitoramento hidrometeorológico e de previsões de tempo e clima. Na atual estrutura institucional dos
órgãos de governo em Pernambuco, a Apac está vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos e atua como órgão executor da PERH.

Como observado, as atribuições da Apac vão muito além da execução dos instrumentos previstos na Lei. Há setores específicos que atuam na revitalização de bacias, no
monitoramento hidrometeorológico, bem como no apoio aos organismos colegiados.

Foram também estabelecidas as diretrizes gerais de ação para implementação da PERH, onde se observa diversos avanços com relação a Lei anteriormente vigente e a Política
Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (Lei Federal nº 9.433/1997), sendo:

I. a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, bem como sua adequação às diversidades físicas, bióticas, demográficas,
econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do estado;

II. a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;

III. a articulação da gestão dos recursos hídricos com a dos setores usuários e com os planejamentos regional, municipal, estadual e nacional;

IV. a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso e ocupação do solo;

V. a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos, costeiros e de áreas legalmente protegidas.

Porém, tanto o primeiro plano estadual de recursos hídricos de 1989, como os de bacias elaborados na década de 90 foram elaborados tendo como enfoque principal as
potencialidades e disponibilidades hídricas, infraestrutura e balanço hídrico, mas não consideraram o contexto ambiental, especialmente no que se refere aos impactos e conflitos
ambientais, as potencialidades e propostas para revitalização da bacia.

No intuito de preencher esta lacuna de integração, a Apac, desde 2011, desenvolve ações de revitalização de bacias hidrográficas por meio de lançamento de editais, entre 2011 e
2014, para fomento a ações de restauração florestal em Áreas de Preservação Permanentes - APPs. Além disso, elaborou estudos de enquadramento de corpos d’água, Plano de
Conservação do Solo, Qualidade da Água, Assoreamento e Níveis de Eutrofização de 6 reservatórios públicos da bacia hidrográfica do rio Capibaribe; elaborou planos de
recursos hídricos (planos de bacias hidrográficas), um Plano Urbano Ambiental do Município de Toritama/PE; além de formalização de parcerias e ações interinstitucionais;
participação em comitês de bacia hidrográfica e outros coletivos com perspectivas de intervenções de revitalização nas bacias hidrográficas do Estado.

Para impulsionar estas ações, foi celebrado em dezembro de 2020 o Convênio Plataforma + Brasil nº 906673/2020, com a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do
Ministério do Desenvolvimento Regional - SNSH/MDR, no contexto do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. O objetivo do Convênio é elaborar o
documento base para o Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas de Pernambuco e implementar projeto experimental de revitalização na microbacia
hidrográfica da nascente do Rio Pajeú, contribuindo para ampliar a segurança hídrica na região.

Assim, a  contratação prevista neste Termo de Referência se insere na meta 1 (Elaboração de documento base do Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas do
Estado de Pernambuco) do referido Convênio, que visa orientar ações permanentes e integradas de preservação, conservação e recuperação ambiental que visem ao uso
sustentável dos recursos naturais, à melhoria das condições socioambientais e da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos nas bacias
hidrográficas estaduais.

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Da  Contratação

3.1.1. As bacias hidrográficas de Pernambuco, e particularmente a bacia do rio Pajeú, sofrem com a crescente degradação ambiental ocasionada pelo inadequado uso e ocupação
do solo, falta de saneamento, uso irregular da água, supressão de vegetação e práticas agrícolas inadequadas, gerando assim a redução na qualidade e disponibilidade hídrica no
estado, comprometendo sua segurança hídrica. Esse quadro vem sendo reforçado pela falta de informação e instrumentos adequados que possibilitem sanar ou minimizar tais
impactos.

3.1.2. Em sintonia com as ações do MDR, a Apac executa este projeto, no intuito de contornar essa problemática, a partir da elaboração de um instrumento de subsídio ao
planejamento das ações de revitalização no estado de Pernambuco. Portanto, a Apac pretende contratar uma consultoria de pessoa jurídica especializada para realizar o
diagnóstico da degradação ambiental no estado, com o mapeamento das bacias prioritárias para a execução de ações e a definição de estratégias de revitalização, que irá embasar
a elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco.
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3.1.3. Este Programa Estadual terá como principais objetivos: identificar os problemas socioambientais das bacias; estabelecer estratégias e áreas para implementação de ações
de revitalização; e orientar o fortalecimento da governança das bacias no Estado de Pernambuco. Desta forma, procura contribuir para a conservação e a utilização sustentável
dos recursos naturais do estado, em particular dos recursos hídricos.

3.1.4. O intuito da proposta expresso em seu objeto é aprimorar a gestão integrada de recursos hídricos de Pernambuco quando propõe ampliar a segurança hídrica no estado por
meio de ações de revitalização que objetivam a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os diversos usos.

3.1.5 Por isso, a contratação justifica-se pela necessidade de conhecer, organizar e depreender desse conjunto de elementos os subsídios que vão contribuir para a constituição do
Programa Estadual de Revitalização e apoiar à Apac na definição de diretrizes, estratégias e prioridades para subsidiar a ação coordenada do governo para recuperar as sub-
bacias estaduais de Pernambuco.

3.2 Da participação de empresas em forma de consórcio

3.2.1 De acordo com a Lei nº 6.404/76, consórcio é a associação temporária entre pessoas jurídicas para a execução de determinado empreendimento. Considerando os serviços
abordados neste Termo de Referência, onde a contratada deverá elaborar diagnósticos e estudos de áreas de conhecimento consideradas distintas, entende-se favorecer a livre
concorrência e a qualidade do produto final ao se permitir a admissão de empresas em Consórcio. Tal justificativa se baseia no entendimento de que o Consórcio permitirá que
empresas que não possuam conhecimento específico em todas as áreas de atuação do objeto deste TR, possam participar do certame consorciadas somando-se experiências
individuais.

 

4. OBJETIVO GERAL DA CONTRATAÇÃO

4.1. Contratação  de consultoria, pessoa jurídica, para elaborar estudos e proposta de documento base visando o desenvolvimento e definição de diretrizes e estratégias para o
Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas de Pernambuco, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento e em
atendimento à meta 1 do Plano de Trabalho do Convênio nº 906673/2020, contemplando especialmente: 1) elaboração de diagnóstico ambiental, socioeconômico e institucional;
2) identificação, mapeamento e definição de áreas/bacias prioritárias; 3) análise e apresentação de mecanismos e estratégias  de revitalização.

4.2. Todas as informações referentes ao convênio nº 906673/2020 encontram-se detalhadas e disponíveis para consulta pública no sistema federal de gestão de convênios e
contratos de repasse - Plataforma + Brasil, acessível no sítio eletrônico: http://plataformamaisbrasil.gov.br/.

5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

5.1. O valor total orçado para o serviço é de R$ 826.693,74 (oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), com base na Resolução
DNIT nº11/2020 e cotações de preços, conforme Anexo I deste Termo de Referência.

Item
Código

e-fisco
Descrição do Item Quant Unid. R$ Unitário R$ Total

1 532727-0
SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL - Do tipo Consultoria

para Elaboração de Documento Base do Programa Estadual de Revitalização
das Bacias Hidrográficas de Pernambuco.

1 Unidade R$ 826.693,74 R$ 826.693,74

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Os recursos financeiros para fazer face às despesas desta contratação correrão, no presente exercício, por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 0313 - Apac

Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000

Natureza de Despesa: 3.3.90.00 / 4.4.90.00

Fonte de Recursos: 0242004978

 

7. LOCALIZAÇÃO E ÁREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS

7.1. As atividades de Consultoria definidas neste Termo de Referência serão realizadas para todo o Estado de Pernambuco, que, para efeito do planejamento e gestão dos
recursos hídricos, está atualmente dividido em 16 (dezesseis) Unidades de Planejamento (UP) e uma Unidade Especial de Planejamento (UPE), conforme a Figura 1. Cada UP
representa uma bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias hidrográficas.

7.2. Parte da rede hidrográfica do estado escoa no sentido oeste-leste, desaguando no oceano Atlântico, constituindo os chamados rios litorâneos. São assim considerados os rios
Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mundaú e outros de menor importância. A outra parte escoa no sentido norte-sul, desaguando no rio São Francisco, formando os
chamados rios interiores, destacando-se o rio Ipanema, Moxotó, Pajeú, Terra Nova, Brígida, Garças e Pontal.

 

Figura 1.  Mapa de atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco - PERH/PE.Apac, 2021.
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7.3. A maior parte desses rios tem sua bacia hidrográfica integralmente dentro do estado - os rios estaduais; alguns têm partes de suas bacias em outros estados podendo assim
ser caracterizados como rios federais, a exemplo dos rios Mundaú, Ipanema e Moxotó.

7.4. Quanto às dimensões, algumas áreas de drenagem são muito pequenas, formadas por ramificações de tributários que drenam para outro estado, ou mesmo constituindo
unidades hidrográficas completas, mas de rios de extensão inexpressiva. As maiores áreas de drenagem são pertencentes a tributários do rio São Francisco.

 

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIRETRIZES DOS PRODUTOS

Os serviços, objeto deste TR, deverão ser desenvolvidos na sede ou endereço profissional da Contratada, que deverá entregar à Contratante os seguintes produtos:

 

8.1. Plano de Trabalho (PTD)

8.1.1. Após assinatura do contrato, o Plano de Trabalho Detalhado (PTD) apresentado na proposta técnica elaborada pela licitante, deverá ser atualizado pela consultora
contratada. O PTD detalhará o planejamento técnico e físico de cada atividade, descrevendo a metodologia que será empregada. É importante explicitar a forma de gestão dos
serviços, inclusive organização e atribuições da equipe chave e da equipe de apoio, bem como o cronograma de atividades. O PTD deverá conter, no mínimo:

Apresentação;

Identificação do objeto;

Objetivos geral e específicos;

Metas;

Atividades previstas;

Metodologia de trabalho detalhada, que deverá obedecer a padrões técnicos reconhecidos pela comunidade científica;

Gestão dos serviços (inclusive organização, atribuições e distribuição do tempo da equipe chave e da equipe de apoio);

Produtos e resultados esperados;

Cronograma físico e financeiro.

 

8.1.2. O PTD será analisado e acompanhado pela equipe técnica da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas (GRBH) e demais gerências da Apac e pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CRH), que poderá designar alguma(s) de suas Câmara(s) Técnica(s) (CTs) para acompanhamento do estudo. O PTD deverá ser encaminhado à
Apac para análise e, após as eventuais contribuições e sugestões da equipe técnica da Apac e do CRH, será devolvido à Contratada para aplicação dos devidos ajustes, os quais
deverão ser realizados em até 07 (sete) dias corridos, após solicitação dos ajustes. As correções e ajustes ocorrerão quantas vezes a equipe técnica da Apac julgar necessário.

8.1.3. Concluídos os ajustes, o PTD será apresentado pela Contratada e discutido em reunião com a Apac e o CRH, conforme descrito no item 8.9, devendo ser enviado aos
mesmos com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da referida reunião, momento no qual deverão comparecer todos os membros da equipe chave.

8.1.4. O PTD deverá estabelecer a compatibilização dos prazos visando à execução dos serviços dentro das especificações e normas técnicas, bem como em absoluta observância
ao cronograma físico-financeiro do trabalho proposto pela Contratada e aprovado pela Contratante.

8.1.5. O PTD deverá apresentar o detalhamento das atividades, o cronograma físico geral do processo de mobilização social, os eventos de participação e os canais de
comunicação com as equipes envolvidas (planejamento e acompanhamento).

8.1.6. O PTD deverá apresentar as atividades a serem desenvolvidas, conteúdo e duração, fases e suas interligações e as datas previstas de entrega dos relatórios e/ou produtos.

8.1.7. Uma lista contendo a relação dos produtos a serem entregues, conforme as etapas listadas a seguir, deverá ser incluída no PTD.

8.1.8. A Etapa 1 - Diagnóstico Ambiental, Socioeconômico e Institucional deverá ser desenvolvida em quatro sub-etapas com seus respectivos produtos:

1. Diagnóstico ambiental (Relatório Parcial 1 - RP1);

2. Diagnóstico institucional (Relatório Parcial 2 - RP2);

3. Diagnóstico socioeconômico e tendências de desenvolvimento (Relatório Parcial 3 - RP3);

4. Mapeamento da degradação das bacias (Relatório Parcial 4 - RP4).

8.1.9. Por sua vez, a Etapa 2 - Áreas Prioritárias, Mecanismos e Estratégias para Revitalização, será desenvolvida ao longo de três sub-etapas com seus respectivos produtos:

1. Mecanismos e instrumentos de revitalização (Relatório Parcial 5 - RP5);

2. Áreas prioritárias e estratégias de revitalização (Relatório Parcial 6 - RP6);
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3. Portfólio de Projetos (Relatório Parcial 7 - RP7).

8.1.10. A Etapa 3 - Comunicação, mobilização e participação social será composta pelo seguinte produto:

1. Comunicação, mobilização e participação social (Relatório Parcial 8 - RP8)

8.1.11. A Etapa 4 - Documento Base do Programa de Revitalização deverá ser desenvolvida ao longo de três sub-etapas e seus respectivos produtos:

1. Sistemas Gerenciais de Base de Dados (SGBD) (Relatório Parcial 9 - RP9)

2. Documento Base do Programa de Revitalização (Relatório Final - RF) 

3. Resumo Executivo (RE)

8.1.12. Na construção do cronograma e na estipulação de prazos para a elaboração de cada produto deverá ser considerado um período (contido no período total estimado para a
elaboração de cada produto) factível dedicado ao processo de avaliação/correção do mesmo.

8.1.13. O PTD deverá ainda estar coerente com o enfoque técnico e a metodologia das atividades que integram as fases do programa, deverá explicitar todos os procedimentos
metodológicos cabendo à Contratante a sua aprovação.

8.1.14. Neste Plano de Trabalho deverá constar a metodologia para estruturação do banco de dados e para a elaboração dos produtos cartográficos, que deverão ser aprovadas
pela Apac.

8.1.15. O PTD deverá guiar o desenvolvimento de todo o trabalho, demonstrando como os temas estudados serão abordados pelas diferentes áreas do conhecimento e qual a
metodologia que será empregada para o desenvolvimento de uma análise interdisciplinar capaz de associar informações e dados dos diferentes estudos.

8.1.16. Ainda, deverá apresentar estratégia para o engajamento das partes interessadas ao longo de todo o processo de planejamento, especialmente das câmaras técnicas do CRH
e dos comitês de bacias, bem como estratégias para incentivar a participação dos municípios, uma vez que várias ações poderão ter os municípios como executores.

 

8.2. Diagnóstico ambiental (RP1)

8.2.1. O principal objetivo do Relatório Parcial 1 - (RP1) será permitir a visualização/análise integrada das informações disponíveis para as Unidades de Planejamento (UPs) do
estado de Pernambuco, sobretudo dos mapeamentos temáticos a serem produzidos, que representam as características, potencialidades e fragilidades naturais dos recursos
ambientais, possibilitando compreender a forma como determinados ambientes respondem às pressões negativas ou positivas e apoiar o planejamento da revitalização.

8.2.2. A elaboração deste relatório deverá ter como principais atividades:

1. Coleta de informações secundárias disponíveis para a bacia (sites da internet de entidades detentoras de informações relevantes; legislação; documentos acadêmicos,
artigos e outros estudos publicados; documentos e shapefiles cedidos pela Apac, mapeamentos temáticos que já tenham sido produzidos, bem como informações de séries
de monitoramento da qualidade da água, saneamento e outras informações relevantes;

2. Processamento e análise de dados de caracterização das bacias: clima, geologia, geomorfologia, solos, paisagem, usos do solo, áreas protegidas, flora, recursos hídricos
superficiais (quantidade e qualidade), recursos hídricos subterrâneos (quantidade e qualidade);

3. Cruzamento e mapeamento de informação;

4. Identificação de vulnerabilidades, potencialidades e fragilidades.

8.2.3. Com o objetivo de permitir a visualização/análise integrada das informações coletadas, a consultora deverá entregar no mínimo os seguintes mapas síntese para apoio ao
Planejamento da Revitalização:

1. Suscetibilidade à erosão;

2. Fragmentação/conectividade da paisagem;

3. Contribuição hídrica potencial;

4. Vulnerabilidade dos recursos hídricos superficiais, considerando áreas de recarga, densidade da malha hídrica e de nascentes;

5. Relevância hídrica.

8.2.4. Tais mapeamentos representam as características, potencialidades e fragilidades naturais dos recursos ambientais do estado de Pernambuco, permitindo compreender a
forma como as bacias hidrográficas estaduais respondem aos vetores de pressão da degradação.

 

8.3 Diagnóstico institucional (RP2)

8.3.1. O Diagnóstico Institucional visa à análise das potencialidades/capacidades e limites dos atores, instituições e iniciativas socioambientais para o desenvolvimento de ações
de revitalização nas bacias.

8.3.2. A elaboração do relatório deverá abranger minimamente:

1. Levantamento institucional;

2. Análise institucional.

8.3.3. Com vista ao levantamento institucional, serão identificadas as entidades-chave para a conservação e recuperação ambiental a nível federal, estadual e municipal, públicas
e privadas. Este levantamento exaustivo deverá ser conseguido através das seguintes formas:

1. Pesquisa bibliográfica de programas, documentos institucionais, projetos, entre outros, ligados à componente ambiental;

2. Revisão de documentos legais a nível federal, estadual e municipal.

3. Participação em reuniões e/ou consultas às instâncias de participação social na gestão de recursos hídricos e meio ambiente.

8.3.4. Deverá também ser realizada uma descrição do papel (legal/ institucional) de cada ator identificado, tomando-se igualmente como base as referências e dados secundários
disponíveis e em dados primários. Os atores de matriz pública deverão ser divididos de acordo com o seu nível de atuação (federal, estadual, municipal).

8.3.5. Após o levantamento deverá ser realizada uma análise crítica sobre as competências, capacidades e articulação institucional na área da conservação e recuperação
ambiental das bacias hidrográficas do estado.

8.3.6. As entidades consideradas chaves deverão ser classificadas em três níveis (muito relevantes, relevantes e estratégicos) quanto à sua relevância para o desenvolvimento da
revitalização no estado. Ainda no contexto da análise institucional será realizada uma análise da centralidade dos atores institucionais no campo da conservação/ recuperação
ambiental do estado, através da metodologia das redes sociais.
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8.4 Diagnóstico socioeconômico e tendências de desenvolvimento (RP3)

8.4.1. O Relatório de Diagnóstico Socioeconômico e Tendências de Desenvolvimento tem como objetivo a identificação das principais atividades com impacto territorial e a
análise dos principais eixos de desenvolvimento territorial, aspectos demográficos, investimentos públicos e privados previstos para a região, considerando políticas, programas
e grandes projetos desenvolvidos na região e atividades com impacto de pressão nos ecossistemas, para antecipar áreas relevantes ou vulneráveis. Como resultado, espera-se o
levantamento e análise das principais tendências de desenvolvimento socioeconômico das bacias do Estado.

8.4.2. Para atingir esses objetivos, deverão ser seguidos os seguintes passos:

1. Levantamento de dados socioeconômicos secundários;

2. Análise das principais variáveis demográficas e socioeconômicas;

3. Análise dos principais planos públicos e investimentos públicos e privados previstos para as regiões;

4. Estabelecimento de variáveis críticas para criação de cenários;

5. Criação de dois cenários de evolução das variáveis críticas para 10 e 20 anos;

6. Análise das principais tendências de desenvolvimento espacial e potenciais conflitos associados.

8.4.3. Desta forma, será criada uma base de dados socioeconômicos das bacias do estado de Pernambuco para a verificação das principais evoluções registradas no início do
século XXI, principalmente em variáveis com impacto territorial como na agricultura, pecuária, indústria, entre outras. Por fim, com base nas previsões encontradas, deverá ser
possível antecipar a dinâmica de desenvolvimento territorial e possíveis áreas vulneráveis nos próximos 10 a 20 anos. Esta análise deve posteriormente subsidiar a identificação
de áreas prioritárias.

 

8.5 Mapeamento da degradação das bacias (RP4)

8.5.1. O Relatório Parcial 4, parte integrante da primeira etapa de elaboração do Programa Estadual de Revitalização, tem como objetivo o mapeamento da degradação das
bacias, considerando as tipologias solo, água e vegetação.

8.5.2. Para a elaboração do mapeamento será necessário considerar vários elementos de base (de caracterização do território), espacializá-los e combiná-los para que traduzam
particularidades (vulnerabilidades, potencialidades, valores) das bacias do estado.

8.5.3. Os mapas a serem produzidos no RP1 deverão subsidiar a produção dos seguintes mapas a serem apresentados no RP4:

1. Mapa de pressões;

2. Mapa de degradação da vegetação;

3. Mapa de degradação do solo;

4. Mapa de degradação dos recursos hídricos;

5. Mapa de degradação das bacias.

8.5.4. Estes mapas temáticos deverão ser combinados para produzir o mapa de criticidade da degradação das bacias. Este mapa integra três planos de informação: degradação da
vegetação, degradação do solo, degradação de recursos hídricos.

8.5.5. Nesse mapa, o estado de degradação/conservação das bacias hidrográficas é classificado em quatro classes (conservada, pouco degradada, degradada e muito degradada).
O estado de degradação/conservação da bacia irá posteriormente subsidiar a identificação de áreas prioritárias.

 

8.6 Mecanismos e instrumentos de revitalização (RP5)

8.6.1. Neste relatório devem ser analisados mecanismos e técnicas de revitalização e a sua aplicabilidade no contexto das bacias do estado de Pernambuco, considerando as suas
características socioambientais.

8.6.2. Deverá levar em conta minimamente os seguintes mecanismos/técnicas:

1. Mecanismos/técnicas usuais de revitalização (controle de erosão; conservação e Recuperação da vegetação; saneamento ambiental; manejo florestal; manejo de solo;
mudança de uso do solo; remoção de sedimentos; contenção de encostas e margens; requalificação de malha viária (vias e vicinais), etc.

2. Mecanismos inovadores: econômicos, de gestão e de governança (Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Cotas de Reserva Ambiental (CRA), Governança para a
conservação, Gestão integrada da bacia hidrográfica, etc.

8.6.3. Para cada mecanismo deverão ser abordados os seguintes tópicos:

1. Definição do mecanismo: em que consiste, para que fins é utilizado, como é aplicado;

2. Situações em que se deve aplicar o mecanismo: indicação das situações em que é adequado aplicar o mecanismo;

3. Técnicas e ações: listagem e sistematização (em forma de quadro) das técnicas e ações que se incluem nesse mecanismo; Para cada técnica/ação são indicados os seguintes
itens:

Objetivos da técnica/ação;

Situações a que se adéqua;

Recursos necessários (técnicos e humanos);

Tempo de execução;

Tempo até haver efeitos visíveis da revitalização;

Duração dos efeitos;

Custos de implementação.

4. Casos de estudo de aplicação do mecanismo;

5. Vantagens e desvantagens do mecanismo;
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6. Aplicabilidade do mecanismo nas bacias hidrográficas do estado;

7. Potenciais de captação e fontes de recursos.

8.6.4. Essa análise comparativa deve conter os prós e contras de cada mecanismo em relação à aplicabilidade no estado de Pernambuco frente ao contexto socioambiental e
frente aos principais problemas existentes, e em relação aos outros mecanismos. Também deverá conter os custos de implementação associados a esses mecanismos, bem como
potenciais de captação e fontes de recursos.

 

8.7. Áreas prioritárias e estratégias de revitalização (RP6)

8.7.1. O RP6 visa identificar e espacializar:

1. As bacias prioritárias para revitalização, considerando suas características e relevância ambiental e hídrica, em especial, sua contribuição para a produção hídrica.

2. As estratégias prioritárias para revitalização, considerando suas características ambientais naturais, o contexto social, as tendências de desenvolvimento socioeconômico, e
sua degradação.

8.7.2. A elaboração do relatório deverá incluir como principais tarefas, as seguintes:

1. Identificação e mapeamento das bacias prioritárias para revitalização;

2. Identificação das estratégias prioritárias para revitalização considerando as características das bacias do Estado (ambientais, sociais, tendências de desenvolvimento,
degradação).

8.7.3. As bacias deverão ser classificadas segundo a prioridade de intervenção (em prioridade alta, média e baixa), considerando:

1. A relevância hídrica (baseada nos resultados de escoamento e infiltração, na relevância de nascentes e na área beneficiada);

2. As tendências de desenvolvimento socioeconômico;

3. A degradação das bacias;

8.7.4. A identificação das estratégias de revitalização para cada uma das bacias prioritárias deverá ser realizada de forma detalhada, integrando a análise dos mecanismos e
instrumentos de revitalização (RP5) e as seguintes características de cada bacia, obtidas nos produtos anteriores (RP1 a RP4):

1. Características ambientais: declives, suscetibilidade à erosão, usos do solo predominantes, tipo de cobertura vegetal, presença de áreas protegidas, relevância hídrica
superficial e subterrânea, vulnerabilidade da água subterrânea (à contaminação e à escassez) etc.;

2. Contexto institucional: potencialidades/capacidades e limites dos atores, instituições e iniciativas socioambientais para o desenvolvimento de ações de revitalização nas
bacias etc.;

3. Contexto socioeconômico: população e densidade populacional, atividades econômicas e seus impactos ambientais, dinâmicas socioeconômicas e tendências de
desenvolvimento, etc.;

4. Grau de degradação: do solo, das águas superficiais, das águas subterrâneas, da vegetação e degradação integrada.

 

8.7.5. As informações contidas neste relatório deverão subsidiar a etapa de elaboração de portfólios de projetos de revitalização para o estado (RP7).

8.7.6. A Contratada deverá reunir-se com os Conselhos de Usuários (CONSUs), Comitês de Bacias Hidrográficas (COBHs) e suas instâncias consultivas e, nas bacias onde não
houver tais colegiados, reunir-se com representantes de instituições e atores estratégicos locais das bacias consideradas de alta prioridade, para a definição das ações de
revitalização e áreas dos projetos do portfólio (item 8.8), de acordo com o descrito no item 8.9.

8.7.7. Espera-se como resultado dessa etapa uma proposta de ações estratégicas de revitalização para as bacias críticas do estado, consideradas prioritárias, com detalhamento
para aqueles de maior ordem hierárquica, definindo as principais ações a serem adotadas.

 

8.8 Portfólio de projetos (RP7)

8.8.1. O Portfólio de projetos deverá apresentar os projetos de revitalização para áreas específicas das bacias de alta prioridade do Estado. Os projetos serão desenhados visando
responder a situações específicas de degradação e seu objetivo será contribuir para solucionar ou mitigar os efeitos dessa degradação.

8.8.2. Dos projetos devem constar as metodologias, mecanismos e técnicas adequadas a cada contexto, seus custos e benefícios, e metas a serem alcançadas. Deverão embasar a
elaboração desses projetos, os estudos técnicos e análises realizadas, as experiências identificadas na Etapa 1.

8.8.3. Elaborar no mínimo 10 (dez) projetos para o Estado e 5 (cinco) projetos por bacia de alta prioridade, que deverão conter: caracterização geral da área e a tipologia da
degradação; justificativa; objetivos gerais e específicos; produtos e resultados esperados, indicadores e metas; metodologia detalhada, cronograma físico-financeiro; orçamento
detalhado, formas de viabilização dos projetos através de fontes/captação de recursos e das instituições de potencial atuação no projeto. O orçamento detalhado deverá conter
todos os itens necessários à execução do projeto, seus custos, composição de preços baseados em tabelas oficiais de referência ou, na ausência de elementos constantes das
mesmas, deverão ser feitas, no mínimo, três cotações de preços no mercado.

8.8.4. Espera-se como resultado dessa etapa a elaboração de um portfólio de projetos executivos estruturantes para ampliar a segurança hídrica no estado, com foco em ações de
conservação, preservação e recuperação ambiental. Estes projetos formatados para as áreas mais críticas do estado visam obter financiamentos futuros.

 

8.9 Comunicação, Mobilização e Participação Social (RP8)

8.9.1. O Relatório de comunicação, mobilização e participação social (RP8), contendo a descrição de todas as atividades executadas pela Contratada (conforme descrição a
seguir) deve compor este produto.

8.9.2. A participação social tem sido requerida como elemento essencial para a formulação e a implantação de políticas públicas nos seus diversos campos de intervenção, de
modo especial a partir da Constituição de 1988. Em sintonia com essa orientação, a Política Estadual de Recursos Hídricos, espelhada na Lei Federal 9.433/97 elege, entre os
seus fundamentos, que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e da sociedade civil”. É necessário
levar em conta, todavia, que a participação é um processo que exige a construção coletiva de um projeto de mudança e não apenas um exercício de discussão dessas políticas.
Nesse sentido, exige um esforço de organização e de negociação entre os atores sociais e a utilização de canais e mecanismos que viabilizem o exercício dessa participação.

8.9.3. A mobilização em torno de determinados objetivos, no caso a elaboração de projetos executivos de restauração florestal e de um documento base para a formulação de um
programa estadual de revitalização de bacias hidrográficas, tem como pré-requisito a explicitação dos seus propósitos, com fito no interesse e consequente envolvimento das
pessoas.

8.9.4. A Contratada deverá promover a divulgação do processo de elaboração do Documento Base do Programa por meio de instrumentos de comunicação, utilizando, pelo
menos, os abaixo citados, podendo utilizar-se de outros que julgar oportunos e eficazes:
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1. Veiculação de mensagens nas mídias locais (com apoio do CRH, dos COBHs e dos Conselhos de Usuários de Reservatórios - CONSUs); 
           

2. Criação, divulgação e manutenção de um canal virtual de comunicação por meio do qual as pessoas interessadas poderão enviar mensagens, sugestões, perguntas e críticas
durante todo o processo de elaboração do programa.

8.9.5. A participação social deverá ter lugar segundo três vertentes:

8.9.5.1. A primeira vertente será através do acompanhamento dos trabalhos da Contratada pela Contratante, em reuniões virtuais de trabalho periódicas, com periodicidade a ser
definida em agenda elaborada pela Contratada e aprovada pela Contratante. Esse nível de participação não se limitará a um mero recebimento/transmissão de elementos
informativos ou a um conjunto de eventos descontínuos. A Contratada deverá agendar um cronograma e realizar as reuniões virtuais com a Contratante, bem como atender a
convites do CRH ou de suas CTs para prestar esclarecimentos ou acompanhar o andamento dos trabalhos.        
  

8.9.5.2. A segunda vertente prevê a realização de três eventos virtuais na forma de consultas públicas, com previsão de participação de aproximadamente 60 (sessenta) pessoas.
A primeira delas ocorrerá no início da elaboração do programa para apresentação do Plano de Trabalho Detalhado (PTD), a segunda para apresentação dos resultados do
diagnóstico e da seleção de áreas prioritárias e a terceira ao final para apresentação do Documento Base do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas de Pernambuco.

8.9.5.2.1. Nas consultas deverão ser adotadas programação e metodologia que privilegiem não apenas a audiência, mas também as manifestações, propositivas ou não, dos
participantes. As informações colhidas em cada evento poderão ser ou não acolhidas para revisão dos documentos, após consulta à Contratante e ouvida a(s) CT(s) do CRH.

8.9.5.2.2. Deverão ser convidados para as consultas os representantes do poder público, de outras instâncias colegiadas já constituídas, bem como de organizações civis
relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos, que estejam envolvidas com estas temáticas.

8.9.5.2.3. À Contratada caberá organizar as consultas, o que inclui planejamento, programação, mobilização, convites, divulgação, moderação. A seleção dos participantes e/ou
convidados, será proposta pela Contratada e aprovada pela Contratante, de modo a contemplar ampla e diversa participação dos atores envolvidos.

8.9.5.2.4. Os convites aos participantes deverão ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos da realização de cada um dos eventos. Para isto, poderá se utilizar
dos meios de comunicação mais eficientes para cada caso, a exemplo de meios impresso e/ou digital (e-mail e/ou redes sociais), telefone etc.

8.9.5.2.5. No convite aos participantes, deverá ser explicitado o objetivo da consulta e a importância da colaboração e acréscimo de informações, conhecimento e experiência
pessoal para a elaboração do documento base do Programa.

8.9.5.2.6. Os convites serão postos à apreciação da Contratante com antecedência de 40 (quarenta) dias do evento e, caso haja necessidade de alterações, a Contratada deverá
fazê-las dentro de 5 (cinco) dias, após o que serão aprovados pela Contratante.

8.9.5.2.7. É necessário, a 20 (vinte) dias do evento, confirmar a presença dos convidados por telefone ou outro meio pelo qual seja possível confirmar a participação ou não de
cada convidado, e proceder ao convite de outra pessoa para cada caso de negativa ou impossibilidade de confirmação.

8.9.5.2.8. Antes de cada evento, a Contratada deverá produzir e enviar aos participantes, na forma escolhida por estes (e-mail, carta via correio, etc.) um resumo dos assuntos que
serão apresentados/discutidos, em linguagem acessível e de fácil compreensão, de modo a permitir que as propostas sejam perfeitamente entendidas pelos participantes.

8.9.5.2.9. Cada uma das consultas públicas deverá ter registro próprio elaborado pela Contratada, para avaliação pela Contratante, contendo as contribuições dos participantes,
resultados, descrição da metodologia adotada, análise crítica do evento, conclusões e, em anexo, registros fotográficos e listas de presença. O registro de cada consulta deverá ser
entregue em até 15 (quinze) dias corridos à Contratante, em forma digital.

8.9.5.3. A terceira vertente prevê oficinas virtuais com representantes das áreas definidas como de alta prioridade (conforme definição das áreas prioritárias no item 8.7), para
recolhimento de contribuições à formulação dos respectivos projetos (item 8.8). Nas áreas das bacias onde houver colegiados de participação (COBHs, CONSUs), estes deverão
ser convidados. Os projetos das áreas situadas nas bacias onde houver COBHs ou CONSUs, serão submetidos à aprovação dos mesmos, que também poderão designar CTs ou
comissões específicas para acompanhamento e eventuais recomendações durante todas as fases de elaboração dos projetos.

8.9.5.3.1. Nas oficinas serão adotadas metodologias participativas de modo a permitir que os participantes se expressem eficazmente sobre os temas em foco, interagindo de
forma efetiva, fornecendo conhecimentos e perspectivas na discussão e construindo de forma sinergética um entendimento amplo das questões em discussão. As informações
colhidas pela Contratada nas oficinas subsidiarão a formulação dos projetos de cada área.

8.9.5.3.2. Deverão ser convidados para as oficinas os representantes do poder público, de outras instâncias colegiadas já constituídas, bem como de organizações civis
relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos, que estejam envolvidas com estas temáticas.

8.9.5.3.3. As oficinas serão organizadas pela Contratada. A seleção dos participantes e/ou convidados, será proposta pela Contratada e aprovada pela Contratante, de modo a
contemplar uma ampla participação dos atores envolvidos.

8.9.5.3.4. Caberá à Contratada mobilizar os participantes dos eventos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos para a realização de cada um deles. Para isso, poderá
se utilizar dos meios de comunicação mais eficientes para cada caso, a exemplo de meio impresso (correios), digital (e-mail), telefone, etc.

8.9.5.3.5. No convite aos participantes, deverá ser explicitado o objetivo da oficina e a importância da colaboração e acréscimo de informações, conhecimento e experiência para
a elaboração dos projetos.

8.9.5.3.6. É necessário, a 15 (quinze) dias do evento, confirmar a presença dos convidados por telefone ou outro meio pelo qual seja possível confirmar a participação ou não de
cada convidado, e proceder ao convite de outra pessoa/entidade para cada caso de negativa ou impossibilidade de confirmação.

8.9.5.3.7. Os convites serão postos à apreciação da Contratante com antecedência de 40 (quarenta) dias do evento e, caso haja necessidade de alterações, a Contratada deverá
fazê-las dentro de 5 (cinco) dias, após o que serão aprovados pela Contratante.

8.9.5.3.8. Antes de cada evento, a Contratada deverá produzir e enviar aos participantes, na forma escolhida por estes (e-mail, carta via correio, etc.) um resumo dos assuntos que
serão apresentados/discutidos, em linguagem acessível e de fácil compreensão, de modo a permitir que as propostas sejam perfeitamente entendidas pelos participantes.

8.9.5.3.9. Cada uma das oficinas deverá ter registro próprio elaborado pela Contratada, para avaliação pela Contratante, contendo as contribuições dos participantes, resultados,
descrição da metodologia adotada, análise crítica do evento, conclusões e, em anexo, registros fotográficos e listas de presença. Todas as metodologias empregadas devem ser
adequadas ao ambiente virtual. O registro de cada oficina, incluindo a gravação da mesma na plataforma virtual, que deve ser a mais acessível possível, deverá ser entregue em
até 15 (quinze) dias corridos após sua realização, em formato digital para apreciação inicial e, em caso de necessidade, serão solicitadas as devidas correções, a serem atendidas
no prazo de 05 (cinco) dias úteis pela Contratada. O RP8, que consiste no relatório unificado de todas as atividades de comunicação, mobilização e participação social, deverá
conter todos os registros parciais entregues anteriormente.

 

8.10. Sistemas Gerenciais de Bases de Dados (SGBD) (RP9)

8.10.1. O Banco de dados deverá ser baseado no software POSTGRESQL/POSTGIS, que obedece aos critérios de utilização de Software Livre e permite a compatibilidade com
o Sistema de Informação da Apac, o qual conterá as informações tabulares e espaciais produzidas neste estudo, associado à base cartográfica utilizada.

8.10.2. Os dados a serem armazenados deverão estar em conformidade com a modelagem do banco de dados da Apac. Caso os dados fornecidos não estejam contemplados na
base, sua estrutura criada deverá ser compatível com os padrões fornecidos pela Apac.

8.10.3. Deverá ser entregue uma versão preliminar do banco de dados ao final da análise diagnóstica, permitindo uma revisão do banco de dados relativa a esta fase, com a
realização de ajustes, complementações e correções que se façam necessárias até o final do contrato.

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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8.10.4. A partir da Sistematização da Base dos Dados, será estruturada uma base de dados geoespaciais compatível com as características de um Sistema de Informações
Geográficas (SIG) que poderá ser visualizado dinamicamente na forma de mapas temáticos e relatórios.

8.10.5. O SIG terá os seguintes objetivos:

1. Subsidiar as atividades desenvolvidas durante a elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas;

2. Organizar e validar os dados levantados;

3. Produzir mapas, figuras e cartogramas e realizar as análises espaciais necessárias ao estudo;

4. Facilitar o compartilhamento e representação espacial das informações levantadas.

8.10.6. O banco de dados será constituído pelas informações compiladas durante a fase de diagnósticos e por aquelas que serão organizadas para subsidiar a análise e proposição
das ações. A montagem do banco de dados tem como diretriz a possibilidade de relacionamento das informações armazenadas com os temas que possuem representação
espacial. A organização das informações em seus diferentes níveis de análise deve constituir uma base de dados georreferenciada, compatível com o Sistema da Apac.

8.10.7. Deverá ser adotado o “Manual de elaboração de produtos de geoinformação da Agência Pernambucana de Águas e Clima” para a execução e padronização dos produtos
cartográficos, com vistas a garantir a qualidade e precisão cartográfica nos mapas temáticos produzidos.

8.10.8. Os insumos para construção das bases cartográficas compreendem dados vetoriais e matriciais fornecidos pela Contratante, dados levantados pela Contratada e dados
produzidos por outras instituições, levantados às expensas da Contratada. Deverá ser adotado o “Manual de elaboração de produtos de geoinformação da Agência Pernambucana
de Águas e Clima - Apac” para a execução e padronização dos produtos cartográficos, com vistas a garantir a qualidade e precisão cartográfica nos mapas temáticos produzidos.
O referido documento apresenta uma lista de insumos que podem ser disponibilizados.

8.10.9. As bases devem ser produzidas no Sistema de Referência Geodésico SIRGAS2000 com Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM).

8.10.10. As escalas de apresentação dos layouts dos mapas produzidos deverão ser propostas pela equipe executora e aprovadas pela equipe técnica da Apac, de acordo com as
suas peculiaridades.

8.10.11. Todas as bases deverão ser entregues em formato aberto contendo todas as referências espaciais, tabelas de atributos e informações da geometria (projeção, datum e
sistema de coordenadas) incorporados.

8.10.12. A geração dos Metadados referentes aos dados integrantes do banco de dados espacial do projeto deve seguir o perfil de metadados geoespaciais do Brasil - (Perfil
MGB).

8.10.13. As metodologias para obtenção das bases de dados georreferenciadas, incluindo técnicas de classificação, estrutura de metadados, padronização das convenções
cartográficas, fontes de informações temáticas, escala de apresentação dos produtos e estruturação do banco de dados, deverão ser aprovadas pela Apac e constar no Plano de
Trabalho Detalhado - PTD.

8.10.14. Quando da utilização de técnicas de processamento digital de imagens, todos os subprodutos deverão ser também entregues, incluindo o registro dos métodos
empregados, amostras de treinamento e todos os aspectos necessários para garantir a linhagem dos dados.

8.10.15. Para garantir a qualidade dos produtos, deverão ser adotadas rotinas de validação para avaliar a consistência topológica dos dados e realizar operações necessárias para
ajustar as feições, corrigindo problemas de descontinuidade, sobreposição, vazios, entre outros.

 

8.11 Documento Base do Programa de Revitalização (RF)

8.11.1. O Relatório Final (RF), que corresponde ao documento base do programa, deverá ser apresentado, contendo minimamente: sumário executivo, uma síntese das
metodologias e dos principais resultados obtidos, incluindo uma descrição resumida dos projetos propostos no portfólio e uma visão crítica e prospectiva sobre a implementação
e sustentabilidade do programa.

8.11.2. Devem constituir como anexos do relatório final os estudos técnicos que embasaram o documento base (relatórios parciais 1 a 8).

 

8.12 Resumo Executivo (RE)

8.12.1. O resumo executivo não é um resumo do Relatório Final e sim um relatório de teor gerencial que contenha a mensagem básica do Programa, suas fases, apresentando, de
forma sintética, os principais resultados de todos os produtos de forma concisa e em linguagem acessível.

8.12.2. Deverão ser produzidas no mínimo 35 (trinta e cinco) cópias impressas, frente e verso em material de qualidade e colorido do Resumo para distribuição entre os
principais atores da gestão de recursos hídricos e envio ao MDR. Todo o material também deverá ser entregue em formato digital.

 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO

9.1. A elaboração e apresentação dos produtos deverão estar baseadas na publicação intitulada “Manual de Editoração das Publicações da Apac”, assim como pelas normas de
documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

9.2. O conteúdo deverá refletir clareza, objetividade e consistência de todas as informações, critérios e metodologias consideradas no desenvolvimento do estudo.

9.3. Todos os gráficos, ilustrações, mapas (originais) e relatórios deverão ser entregues no formato impresso acompanhados das versões digitais correspondentes.

9.4. Toda bibliografia e referências ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, deverão ser citadas no texto e vir dispostas em ordem alfabética e classificadas segundo a
Norma da ABNT vigente.

9.5. Os produtos deverão ser compostos de partes pré-textuais (capa; folha de rosto; apresentação; resumo; listas de siglas, ilustrações e quadros; sumário), textuais (introdução,
desenvolvimento, conclusões e/ou recomendações), e pós-textuais (referências, anexos, apêndices, etc.).

9.6. Os produtos devem ser entregues à Apac em forma digital para apreciação inicial e, em caso de necessidade, serão solicitadas as devidas correções, a serem atendidas no
prazo de 05 (cinco) dias úteis pela Contratada, salvo casos especificados nestes Termos de referência.

9.7. Após aprovação dos produtos, a Contratada deve encaminhar à Apac os produtos, conforme especificações a seguir:

a) plano de trabalho, os relatórios parciais e relatório final: 3 vias impressas, formato A4, impressão colorida, uma face, em papel sulfite (A4–210 x 297 mm); e 2 vias em meio
digital (pendrive), inclusive com ilustrações (mapas, figuras, gráficos etc.) em alta resolução. A encadernação dos produtos será do tipo espiral, capa em PVC, cristal.

b) resumo executivo: 35 vias impressas, com até 100 páginas, formato A4, orientação retrato, papel couché brilho, com gramatura mínima de 75g, impresso em modo offset ou
laser colorido, em encadernação capa dura e brochura; e 2 vias em meio digital (pendrive).

9.8. Os desenhos e mapas do trabalho deverão ser produzidos na escala recomendada, salvo ocorrência de necessidades específicas, quando a representação necessite de maior
detalhamento, mediante aprovação prévia da Apac.

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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9.9. Todos os documentos deverão ser entregues contendo seus arquivos em modo editável (.doc, .xls, grf, .dwg, .dxf, .shp, .mxd, etc.) e os dados utilizados para a obtenção dos
resultados dos respectivos produtos.

9.10. A Contratada, caso venha utilizar algum software que a Apac não utilize e/ou não possua, ficará obrigada a fornecer o arquivo executável para leitura de tais informações.

9.11. A Contratada deverá fornecer uma lista de todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos de modo sistemático contendo, no mínimo, as
seguintes informações:

1. Nome do software;

2. Descrição do software;

3. Modelo utilizado;

4. Manual de utilização do software;

5. Linguagem e programação fonte.

9.12. Os arquivos originais de todos os produtos dos serviços serão entregues em formato digital, sem nenhuma compactação. Os dados gerados em cada fase também deverão
ser entregues em sua forma bruta, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento computacional.

9.13. Vale ressaltar que todos os resultados gerados a partir dos softwares utilizados pela Contratada terão que ser compatíveis com os utilizados pela Apac.

 

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo máximo para a execução dos serviços é de 14 (quatorze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, conforme Cronograma de execução abaixo:

 

 

11. FORMA DE PAGAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da efetiva prestação dos serviços, por produto entregue e aprovado, conforme demonstrado no Cronograma de
desembolso abaixo, mediante a apresentação de nota(s) fiscal(is) da Contratada, devidamente atestada(s) pelo gestor do contrato.

11.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação.

11.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista neste instrumento, se a Contratada estiver inscrita e atualizada no Cadastro
de Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR.

11.3.1. Para o vencedor do certame que ainda não for cadastrado no CADFOR, ou, se cadastrado, estiver com seus dados desatualizados, deverá efetuar seu registro ou
atualização, conforme orientações constantes no link http://www.portais.pe.gov.br/web/seadm/no-cadfor , enviando a documentação ali requerida para o e-mail
cadfordigital@sad.pe.gov.br (novo cadastro) ou para o e-mail gecad@sad.pe.gov.br (atualização).

11.4. A Contratada é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e demais custos resultantes da execução do contrato. 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1. As empresas licitantes, na fase de habilitação da licitação, deverão comprovar a qualificação técnica por meio de:

12.1.2. A empresa licitante deverá comprovar o registro no órgão de classe competente para a fiscalização do exercício, quando necessário, e comprovar aptidão para a execução
de serviços similares e compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, com descrição das atividades realizadas, que comprove(m) que a empresa licitante tenha executado, a contento, os serviços a
seguir discriminados: elaboração de planos e/ou programas nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente, ao nível mínimo de bacia hidrográfica, que contemple o diagnóstico e
mapeamento da degradação de bacias hidrográficas e revitalização dos recursos hídricos.

12.1.2.1. A exigência mínima de elaboração de planos e/ou programas nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente, ao nível mínimo de bacia hidrográfica, que contemple o
diagnóstico e mapeamento da degradação de bacias hidrográficas e revitalização dos recursos hídricos se dá pela abrangência de um documento base de Programa de
Revitalização de Bacias Hidrográficas a nível estadual, bem como pelo conteúdo mínimo exigido, diferenciando de planos e programas em outras áreas específicas.

12.1.2.2. A comprovação de acervo técnico poderá ser feita por meio de um ou mais atestados.

12.1.2.3. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.

12.1.2.4. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pela própria licitante em seu nome.

12.1.2.5. Para facilitar a análise da documentação, é recomendável que a licitante destaque, no(s) referido(s) atestado(s) ou certidão(ões), os serviços cuja experiência se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo.

12.1.2.6. Caso alguma certidão seja apresentada em favor de Consórcio do qual fez parte a licitante, deve ser juntada também declaração informando os serviços que
efetivamente foram executados pela licitante, caso tais informações não estejam discriminadas na respectiva certidão.

12.1.2.7. Se a certidão e/ou atestado não for emitida(o) pelo Contratante principal do serviço (pessoa jurídica de direito público ou privado), deverá ser juntada à documentação
pelo menos um dos seguintes documentos:

a. Declaração formal do Contratante principal confirmando que a licitante participou da execução do serviço objeto do contrato;

b. Autorização da subcontratação pelo Contratante principal, em que conste o nome da licitante subcontratada para o qual se está emitindo o atestado;

c. Contrato firmado entre o contratado principal e a licitante subcontratada, devidamente registrado no respectivo conselho de classe.

12.1.3. Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro, na data de apresentação da proposta, no mínimo os profissionais a seguir relacionados, que deverão
possuir os pré-requisitos relacionados a seguir:

12.2. Equipe 

12.2.1. Equipe-Chave

12.2.1.1. A Equipe chave requerida para execução do referido estudo deverá incluir profissionais com reconhecida competência e qualificação técnica, comprovadas por meio de
currículo documentado (títulos devidamente reconhecidos por autoridades competentes, anotação de responsabilidade técnica - ART e que sejam detentores de atestados de
capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica pública ou privada), sendo os atestados devidamente registrado(s) no respectivo conselho de classe da região onde os serviços
foram executados, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, quando couber, que
comprove(m) ter(em) o(s) profissional(is) executado serviços de elaboração de planos e/ou programas e projetos nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente.  A
documentação apresentada para comprovação da qualificação técnica da Equipe Chave passará por avaliação segundo Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica
(Anexo II).

12.2.1.2. A Equipe-Chave deve contar, no mínimo, com os seguintes profissionais de nível superior:

1. 01 (um) Engenheiro ambiental, biólogo, engenheiro florestal ou profissional de áreas afins (Sênior), com mais de 10 anos de experiência em elaboração de planos,
programas, estudos e/ou diagnósticos nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente;

2. 01 (um) Engenheiro Florestal, engenheiro agronômico, agrônomo ou biólogo ou profissional de áreas afins (Pleno) com mais de 5 anos de experiência em conservação e
restauração dos recursos hídricos e florestais;

3. 01 (um) Engenheiro Civil, ambiental ou agrícola ou profissional de áreas afins (Pleno), com mais de 5 anos de experiência em qualidade de água e saneamento;

4. 01 (um) Engenheiro ou Geógrafo ou profissional de áreas afins (Pleno), com mais de 5 anos de experiência na área de Hidrologia;

5. 01 (um) Economista, geógrafo, sociólogo ou profissional de áreas afins (Pleno): com mais de 5 anos de experiência em políticas públicas, tendências de desenvolvimento,
avaliação e cenários socioeconômicos.
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6. 01 (um) Hidro geólogo: Profissional com graduação em Geologia ou áreas afins e pós-graduação em Hidrogeologia com mais de 5 anos de experiência profissional.

12.2.2. Equipe de apoio

12.2.2.1. A Equipe de apoio a ser apresentada pela licitante para execução do referido estudo deverá incluir profissionais com reconhecida competência e qualificação técnica,
comprovadas por meio de currículo documentado através de títulos devidamente reconhecidos por autoridades competentes, atestados de capacidade técnica fornecidos por
pessoa jurídica pública ou privada e anotação de responsabilidade técnica - ART, quando couber, sendo os atestados devidamente registrado(s) no respectivo conselho de classe
da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, quando couber. A documentação apresentada para
comprovação da qualificação técnica da Equipe de Apoio passará por avaliação segundo Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica (Anexo II).

12.2.2.2. São sugeridos os seguintes profissionais para a equipe de apoio:

1. 01 (um) Engenheiro cartógrafo, engenheiro agrimensor ou geógrafo, ou profissional de áreas afins com especialidade de mais de 5 anos de experiência em
Geoprocessamento e ordenamento territorial;

2. 01 (um) Profissional na área de comunicação ou designer ou profissional de áreas afins com no mínimo 2 anos de experiência na área de comunicação visual ou design;

3. 01 (um) Profissional de Ciências Humanas ou Sociais ou profissional de áreas afins: Profissional com graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, experiência
em organização, mobilização social e educação ambiental, moderação de eventos, e no mínimo 2 anos de experiência profissional nestas áreas;

4. 01 (um) Técnico em cartografia/geoprocessamento ou tecnólogo em geoprocessamento, ou profissional de áreas afins, com no mínimo 2 anos de experiência profissional
em geoprocessamento.

12.2.3. Os profissionais da equipe chave serão os responsáveis pela elaboração dos Relatórios Técnicos e orientarão a equipe de apoio, composta por profissionais reunidos pela
Contratada, a fim de desenvolver o trabalho em conjunto. Esta equipe de apoio terá caráter multidisciplinar e será composta por profissionais graduados, especialistas e técnicos,
com conhecimento nas áreas objeto dos respectivos Relatórios e será dimensionada de acordo com o estimado pela Contratada. A atuação de cada profissional deverá ser
justificada na Proposta Técnica, onde serão detalhados em que etapas e por quanto tempo cada profissional atuará.

12.2.4. A PROPONENTE e a equipe chave terão seus currículos avaliados conforme ANEXO II.

12.2.4.1. Tais pré-requisitos, exigidos para os profissionais, decorrem da complexidade inerente à elaboração do documento base para o Programa Estadual de Revitalização de
Bacias Hidrográficas, com seu conteúdo multidisciplinar, diagnósticos de temas distintos (social, econômico, ambiental e hídrico), prognósticos de cenários futuros possíveis e
proposição de ações. A elaboração das partes deve sempre ser conduzida sem perder a visão do todo. A coordenação deverá garantir a integração e resultar na sinergia desejada
entre os temas. Desta forma, é indispensável que a experiência profissional dos membros da Equipe-Chave e para os profissionais sugeridos para a Equipe de Apoio esteja em
consonância com as dimensões da tarefa, fornecendo os subsídios necessários para antever eventuais obstáculos e aplicar soluções com base no conhecimento adquirido.

12.2.4.2. O tempo de experiência exigido para os profissionais da Equipe-Chave e para os profissionais sugeridos para a equipe de apoio está em consonância com a Resolução
DNIT nº 11/2020, estando relacionado com a complexidade da função a ser exercida e o padrão remuneratório estabelecido. Todos os profissionais da Equipe-Chave deverão
comprovar registro no respectivo órgão de classe, bem como os profissionais selecionados pela Contratada para compor a equipe de apoio deverão comprovar o registro no
respectivo órgão de classe, quando couber.

12.2.5. A comprovação do vínculo dos profissionais com a empresa licitante será feita mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

a) Ficha ou Livro de Registro de Empregados; Contrato de Trabalho firmado ou Carteira Profissional, no caso de empregado da licitante vencedora;

b) Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivados no registro próprio, se o(s) profissional(is) for(em) sócio(s) da licitante vencedora;

c) Contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, na forma da lei civil, e com firmas reconhecidas; ou

d) Declaração de compromisso de vinculação contratual futura com a empresa licitante, escrita e assinada pelo profissional que se compromete pela execução do respectivo
serviço, caso a licitante seja declarada vencedora do certame.

12.2.6. No decorrer da execução dos serviços, qualquer profissional da Equipe-Chave ou Equipe de Apoio indicado pelo licitante poderá ser substituído por profissional com
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Apac, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666/1993.

12.2.7. A empresa licitante deverá apresentar Declaração formal, por escrito, informando que disporá, por ocasião de futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

12.2.8. A Contratante poderá a qualquer momento realizar diligências nos locais e instituições para averiguação da veracidade das informações prestadas.

 

13. DA PROPOSTA TÉCNICA E DA PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. Da apresentação da Proposta Técnica

13.1.1. A empresa licitante deverá apresentar, em sua Proposta Técnica, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho Detalhado (PTD), conforme especificações contidas no item 8.1 deste Termo de Referência.

b) Apresentar toda documentação que atenda às exigências e critérios estabelecidos no ANEXO II deste Termo de Referência (Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta
Técnica),para julgamento pela equipe técnica da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas (GRBH) da Apac.

13.1.2. A Proposta Técnica deverá ser elaborada e apresentada em (02) duas vias, sendo uma original e a outra cópia do original, em acordo às exigências e critérios
estabelecidos neste Termo de Referência, de modo a permitir, objetivamente, a aplicação do ANEXO II (Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica) para
julgamento;

13.1.3. A Proposta Técnica deverá ser datada e assinada pelo Responsável Técnico das correspondentes licitantes, com a indicação do número de seu respectivo registro no
órgão de Classe, quando cabível;

13.1.4. Qualquer cópia de documento que instrua a proposta técnica deverá estar devidamente autenticada.

13.2. Julgamento da Proposta Técnica

13.2.1.As Propostas Técnicas serão analisadas por uma Comissão Técnica da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas - GRBH, que considerará critérios, subcritérios
e sistema de pontuação na forma descriminada na Tabela constante do Anexo II deste TR - Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica.

13.2.2. Nota da Proposta Técnica (NPT)

13.2.2.1. As Propostas Técnicas serão devidamente avaliadas e comparadas entre si, atribuindo-se a cada uma delas a NPT, que pode variar de 0 (zero) a100 (cem) pontos,
conforme somatório de pontos obtidos de acordo com a pontuação indicada na Tabela de pontuação da Proposta Técnica que consta do Anexo II deste TR - Critérios e
Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica.

13.2.2.2. A Nota da Proposta Técnica (NPT) mínima necessária para qualificação é 70 (setenta) pontos.

13.2.2.3. As empresas licitantes que não atingirem a pontuação mínima de 70 (setenta) pontos em sua proposta técnica, serão desclassificadas.
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13.3. Julgamento da Proposta de Preços

13.3.1. As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste Termo de Referência e seus anexos, serão verificadas quanto à discrepância entre valores grafados em
algarismos e por extenso, prevalecendo o valor por extenso.

13.3.2. Realizadas eventuais correções, a Comissão Técnica da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas - GRBH, procederá ao cálculo da Nota da Proposta de Preço
(NPP) de cada Licitante, conforme definido na fórmula abaixo:

 

 

 

 

NPP = 100 . X1

                    X2

  Onde:

NPP = Nota da Proposta de Preços

X2 = Valor da Proposta Considerada

X1 = (Vo + M) / 2

 

Onde:

Vo = Valor dos Serviços Estimados pela Apac

M = Média dos Preços Propostos pelos Licitantes

A relação X1 / X2 será limitada ao valor máximo de 1 (um)

 

13.3.2.1. As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante à norma da ABNT NBR 5891 - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal.

13.4. Avaliação Final

13.4.1. O Cálculo da Nota Final (NF) dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das NPT´s e NPP´s da seguinte forma:

 

NF = 7NPT + 3NPP

                 10

 

 

Onde:

NF = Nota Final

NPT = Nota da Proposta Técnica

NPP = Nota da Proposta de Preços

 

13.4.2. A classificação das Licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas Finais (NF´s), sendo declarada vencedora a Licitante que atingir a maior Nota Final
(NF).

 

14. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

14.1. Concorrência, tipo técnica e preço.

14.2. A necessidade de se fazer uma licitação técnica e preço justifica-se tendo em vista o tipo, abrangência e as especificidades dos serviços requeridos, não se tratando de um
projeto ou serviço comum, mas sim de um serviço complexo de consultoria, abrangendo vários tipos de serviços, tais como: Diagnóstico ambiental, institucional,
socioeconômico e das tendências de desenvolvimento; mapeamento e análise dos fatores de pressão e degradação dos solos, da vegetação, dos recursos hídricos  e das bacias;
mapeamento e rankeamento das áreas degradadas; definição de mecanismos e de estratégias de revitalização; definição de áreas prioritárias e de estratégias de revitalização;
elaboração de projetos de revitalização para cada tipo de problema e áreas prioritárias; realização de ações de comunicação, mobilização e participação social; elaboração de
sistemas de informações geoespaciais e de base de dados e elaboração de documento base do Programa Estadual de revitalização de bacias hidrográficas, o que exige uma equipe
multidisciplinar e interdisciplinar e comprovação de experiência na temática de diagnósticos socioambientais e elaboração de planos e/ou programas de revitalização de áreas
degradadas e bacias hidrográficas.

Além disso, a elaboração de programas de revitalização de bacias hidrográficas a nível estadual não é um serviço amplamente difundido, sendo uma proposta recente, inclusive a
nível nacional, tendo o MDR, em 2020, contratado uma consultoria para elaboração do documento base para o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas -
PNRBH, estando atualmente em processo de elaboração. Paralelamente a isto, a Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional -
SNSH/MDR vem firmando convênios com vários estados, como Minas Gerais, Bahia, etc. para apoiar a elaboração de seus Programas Estaduais de Revitalização de Bacias
Hidrográficas, no contexto do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas, incluindo o Convênio Plataforma + Brasil nº 906673/2020, com o Estado de
Pernambuco cuja meta 1 se refere a esta contratação.

 

15. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS
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15.1. As propostas apresentadas terão validade mínima de 90 (noventa) dias. Todas as despesas de frete, seguro, tributos, deslocamentos e quaisquer outros encargos deverão
estar inclusos no preço proposto.

 

16. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE

16.1. A Contratada deverá assinar o Contrato dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação.

16.2. O contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo o prazo ora contratado ser renovado nos termos do artigo 57 da Lei Federal
8.666/1993.

16.3. O preço somente poderá ser reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data fixada para apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei Estadual nº 12.525/2003;

16.4. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação
contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito;

16.5. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

 

17. SUPERVISÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1. A supervisão, gestão e fiscalização do contrato será exercida pela servidora Raquel Correia de Assis Machado, matrícula 10133-8, da Gerência de Revitalização de Bacias
Hidrográficas (GRBH), com o apoio de outras gerências da Apac, a depender da natureza dos produtos, podendo haver, inclusive, a participação de consultores e colaboradores
externos.

17.2. A sistemática de supervisão adotada prevê reuniões virtuais mensais durante todo o processo, objetivando discussões e correções de cada produto antes de sua entrega.
Nessas reuniões mensais, a Contratada deverá também apresentar uma pauta pré determinada, por meio de um documento formal, contendo o andamento dos trabalhos,
observância ao cronograma, apresentação das principais dificuldades encontradas e próximos passos/encaminhamentos. Reuniões não programadas poderão ser realizadas, a
depender do andamento do trabalho ou de dificuldades surgidas durante sua execução.

17.3. As reuniões ocorridas deverão ser registradas em Ata, a ser elaborada pela Contratada, inserindo o conteúdo abordado e os participantes envolvidos.

 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Prestar os serviços e cumprir fielmente as disposições contidas no presente TR, de forma que a execução ocorra dentro do prazo de vigência do Contrato, evitando atrasos
que prejudiquem as necessidades do Contratante;

18.2. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do Contratante inerentes ao objeto da contratação;

18.3. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos solicitados;

18.4. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, bem como, por quaisquer eventuais danos ou prejuízos que possam causar ao Contratante ou a terceiros, no
cumprimento do Contrato;

18.5. Manter durante toda a execução do Contrato as mesmas condições da habilitação;

18.6. Fornecer os produtos discriminados no presente Termo de Referência;

18.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificar vício, defeito ou incorreção;

18.8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, ficando o Contratante isento de qualquer vínculo
empregatício com os mesmos;

18.9. Realizar as correções nos produtos referidos que forem solicitadas pelo Contratante;

18.10. Todos os planos, projetos, especificações, desenhos, relatórios, outros documentos e software fornecidos pela Contratada tornar-se-ão propriedade do Contratante,
devendo a Contratada entregá-los, até a rescisão ou conclusão deste Contrato, juntamente com o inventário detalhado deles. A Contratada pode reter cópia desses documentos e
software, mas não poderá usar para propósitos que não sejam relacionados com este Contrato sem a prévia autorização por escrito do Contratante.

 

19. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

19.1. Colocar à disposição da Contratada os elementos e informações necessárias à realização do serviço;

19.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) da efetiva prestação dos serviços;

19.3. Comunicar à Contratada as irregularidades observadas no serviço objeto do contrato, devendo recusar, com a devida justificativa, qualquer execução fora das
especificações constantes da proposta da Contratada e do presente Termo de Referência;

19.4. Aplicar à Contratada as penalidades legais e contratuais, quando for o caso;

19.5. Efetuar os pagamentos à Contratada;

19.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

 

20. ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

20.1. A Apac colocará à disposição da Contratada os elementos disponíveis em seu arquivo técnico que possam servir como referência ao projeto em questão e informações de
interesse para a realização dos trabalhos objeto deste TR.

20.2. Para a elaboração dos estudos preliminares, a Contratada deverá pesquisar e proceder levantamentos e análises de todos os elementos disponíveis existentes, bem como
complementar com novos dados que possam influir ou guardar alguma relação com os serviços solicitados no escopo.

20.3. A revisão, análise e consolidação dos estudos realizados deverão incluir os documentos listados no Anexo III, bem como todos aqueles documentos considerados
relevantes para o bom desenvolvimento dos trabalhos pela Contratada.
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21. PENALIDADES

21.1. As licitantes, conforme o caso, que incorram em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas:

21.1.1. Advertência;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o órgão, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos
causados e após decorrido o prazo da sanção do item 21.1.3.

21.2. As sanções previstas nos itens 21.1.1, 21.1.3 e 21.1.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

21.3. A penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação, mas não acarretem prejuízos
significativos para a Administração.

21.4. A multa será aplicada nas seguintes situações e nos termos adiante especificados:

21.4.1. Em caso de reincidência pelo(s) mesmo(s) motivo(s) que ensejaram a aplicação da penalidade de advertência: multa de até 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato;

21.4.2. Pelo não comparecimento dentro do prazo de validade da proposta para assinatura do contrato, quando devidamente convocada: multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco
por cento) sobre do valor estimado da licitação.

21.4.3. Pela apresentação de declaração ou documentação falsa na licitação, inclusive quanto às condições de participação e enquadramento da licitante como Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual: multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da licitação;

21.5. Na fixação das penalidades previstas nos itens 21.1.3 e 21.1.4, bem como, quando for o caso, no prazo da sanção de suspensão temporária de licitar e contratar, deverão ser
observadas as seguintes circunstâncias:

21.5.1. Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;

21.5.2. Os danos resultantes da infração;

21.5.3. Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;

21.5.4. Reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior;

21.5.5. Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os antecedentes da empresa infratora.

21.6. O enquadramento das penalidades nas faixas de multa previstas neste Termo também deverá tomar como parâmetro as circunstâncias descritas no item 21.5.

21.7. A penalidade prevista no item 21.1.4 deverá ser comunicada à Secretaria de Administração para registro no CADFOR-PE.

21.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - PAAP, disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de
outubro de 2015.

21.9. Havendo indícios de cometimento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a documentação pertinente será encaminhada às autoridades
competentes para apuração da conduta típica em questão.

21.10. As infrações e respectivas sanções relativas a condutas praticadas após a assinatura do termo contratual estão especificadas na minuta de contrato (Anexo do Edital), do
qual é parte integrante.

 

22. DO FORO

22.1. Fica eleito o foro do Recife/PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste serviço, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

 

RECIFE, 28 novembro de 2021

 

Fernando Duarte Acioli - mat:10007-2 - Gerente de Revitalização de Bacias Hidrográficas

Júlio Cezar Batista de Souza - mat:10125-7 - Analista de Recursos hídricos

Maria Lúcia Costa Lima - mat:10018-8 - Engenheira Florestal

Raquel Correia de Assis Machado - mat:10133-8 - Analista de Meio Ambiente

 

Fazem parte deste Termo de Referência os seguinte anexos:

 

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II - Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica

ANEXO III -  Relação de documentos e estudos a serem consultados, no mínimo.
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ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 906673/2020 - APAC-MDR  Data: jan/21  BDI: 43,73%

Elaboração do Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco Referência: DNIT/2021 Mês (h): 220,00

CÓDIGO SERVIÇO  UNIDADE QUANT.  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

 Equipe Chave

P8059 1 Engenheiro Ambiental ou afins  H                 1.144,00  R$              149,95  R$              171.539,49

P8055 2 Eng. Florestal, Agrônomo ou Biólogo (pleno)  H                 1.144,00  R$              121,63  R$              139.149,37

P8058 3 Eng. Civil, Ambiental ou Agrícola ou áreas afins (pleno)  H                 1.144,00  R$              121,13  R$              138.577,23

P8052 4 Engenheiro ou Geografo (pleno)  H                     638,00  R$              117,41  R$                 74.909,52

P8081 5 Hidro geólogo (pleno)  H                     638,00  R$              130,16  R$                 83.040,58

P8087 6 Economista ou Sociólogo (pleno)  H                     594,00  R$                44,09  R$                 26.190,60

 Equipe de Apoio

P8052 7 Eng. Cartográfico, Agrimensor ou Geógrafo (pleno)  H                 1.144,00  R$              117,41  R$              134.320,51

P8092 8 Profissional na área de comunicação ou designer (júnior)  H                     308,00  R$                37,24  R$                 11.470,56

P8086 9 Profissional de Ciências Humanas ou Sociais (júnior)  H                     330,00  R$                34,76  R$                 11.470,11

P8155 10 Técnico em Cartografia/Geoprocessamento  H                     770,00  R$                32,89  R$                 25.324,44

COT.01 Impressão de relatórios e plano de trabalho de até 50 pág. com encadernação  UND                       33,00  R$                69,00  R$                   2.277,00

COT.02 Impressão do resumo executivo de até 100 pág. com capa dura  UND                       35,00  R$              211,67  R$                   7.408,33

COT.03 Pendrive 16gb ou superior personalizado  UND                       24,00  R$                42,33  R$                   1.016,00

      

TOTAL  R$              826.693,74

 

 

 

COTAÇÕES DE PREÇOS- 05/2021

Código Descrição Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 MÉDIA
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COT.01 Impressão de relatórios e plano de trabalho de até 50 pág. com encadernação  R$          94,00  R$          55,00  R$           58,00  R$               69,00

COT.02 Impressão do resumo executivo de até 100 pág. com capa dura  R$        230,00  R$       170,00  R$         235,00  R$             211,67

COT.03 Pendrive 16gb ou superior personalizado  R$          39,00  R$          48,00  R$           40,00  R$               42,33

 

 

 

 

ANEXO II
Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica

Tabela de pontuação da Proposta Técnica

Pontos Atribuídos aos Critérios de Avaliação
Pontuação

máxima por
subitem

Pontuação
máxima por

item

1.EXPERIÊNCIA DA EMPRESA  10

1.1 Experiência geral da empresa relevante para o serviço (1 ponto por estudo, diagnóstico, plano, programa e/ou projeto). 2  

1.2 Participação na elaboração/execução de estudos, diagnósticos, planos e/ou programas na área de recursos hídricos e meio ambiente (1
ponto por trabalho). 4  

1.3 Participação na elaboração de programas e/ou planos de revitalização de bacias hidrográficas (1 ponto por trabalho). 4  

2.PROPOSTA TÉCNICA (ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO EM RESPOSTA AO TDR).  30

2.1Enfoque Técnico e Metodologia (Detalhamento da metodologia adequada para as atividades previstas no Termo de Referência) 12  

2.2Conhecimento da problemática ambiental, no que diz respeito a revitalização de bacias hidrográficas. 6  

2.3Cronograma físico adequado para a execução dos serviços compatível com o especificado no Termo de Referência. 2  

2.4Organização e Equipe (Adequação da equipe técnica aos serviços, com a indicação da participação de cada profissional no
cronograma físico das atividades). 10  

3.EQUIPE CHAVE (QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIA PARA A TAREFA)  60

3.1Engenheiro ambiental, biólogo, engenheiro florestal ou profissional de áreas afins (Sênior), com mais de 10 anos de experiência em
elaboração de planos, programas, estudos  e/ou diagnósticos nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente   

3.1.1 Formação acadêmica (especialização – 1 ponto; mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos) 3  

3.1.2AdequaçãoaoServiço   

3.1.2.1Experiência na elaboração de estudos, diagnósticos, planos e/ou programas na área de recursos hídricos e meio ambiente (1 pontos
por trabalho) 2  

3.1.2.2Experiência em elaboração de programas e/ou projetos de revitalização de bacias hidrográficas (1 pontos por trabalho) 4  
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Pontos Atribuídos aos Critérios de Avaliação
Pontuação

máxima por
subitem

Pontuação
máxima por

item

3.1.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos, planos, programas e/ou projetos similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por
trabalho). 1  

3.2Engenheiro Florestal, engenheiro agronômico, agrônomo ou biólogo ou profissional de áreas afins (Pleno) com mais de 5 anos de
experiência em conservação e restauração dos recursos hídricos e florestais   

3.2.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos; mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos) 3  

3.2.2AdequaçãoaoServiço   

3.2.2.1Experiência na elaboração de estudos, diagnósticos,  planos, programas e projetos na área de recursos hídricos e meio ambiente (1
ponto por trabalho) 2  

3.2.2.2Experiência na elaboração e/ou execução de projetos de conservação e restauração dos recursos hídricos e florestais (1 ponto por
trabalho) 4  

3.2.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos, planos, programas, projetos similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por
trabalho). 1  

3.3 Engenheiro Civil, ambiental ou agrícola ou profissional de áreas afins (Pleno), com mais de 5 anos de experiência em qualidade de
água e saneamento;   

3.3.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos; mestrado - 2 pontos; doutorado –3 pontos) 3  

3.3.2AdequaçãoaoServiço   

3.3.2.1Experiência na elaboração de estudos, diagnósticos, planos e programas na área de recursos hídricos e meio ambiente (1 ponto por
trabalho) 2  

3.3.2.2Experiência em elaboração e/ou execução de estudos de qualidade de água e saneamento (1 ponto por trabalho) 4  

3.3.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos, programas ou projetos similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por
trabalho). 1  

3.4Engenheiro ou Geógrafo ou profissional de áreas afins (Pleno), com mais de 5 anos de experiência na área de Hidrologia   

3.4.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos; mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos) 3  

3.4.2AdequaçãoaoServiço   

3.4.2.1Experiência na elaboração de estudos, planos e programas na área de recursos hídricos e meio ambiente (1 ponto por trabalho) 2  

3.4.2.2Experiência em elaboração e/ou execução de estudos e/ou projetos de hidrologia (1 ponto por trabalho) 4  

3.4.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por trabalho). 1  

3.5 Economista, geógrafo, sociólogo ou profissional de áreas afins (Pleno): com mais de 5 anos de experiência em políticas públicas,
tendências de desenvolvimento, avaliação e cenários socioeconômicos   

3.5.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos; mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos) 3  

3.5.2AdequaçãoaoServiço   

3.5.2.1Experiência na elaboração de estudos, planos e programas na área de recursos hídricos e meio ambiente (1 ponto por trabalho) 2  

3.5.2.2Experiência em políticas públicas, tendências de desenvolvimento, avaliação e cenários socioeconômicos (1 ponto por trabalho) 4  

3.5.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por trabalho). 1  
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Pontos Atribuídos aos Critérios de Avaliação
Pontuação

máxima por
subitem

Pontuação
máxima por

item

3.6 Hidrogeólogo: Profissional com graduação em Geologia ou áreas afins, e pós-graduação em Hidrogeologia com mais de 5 anos de
experiência professional.   

3.6.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos; mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos) 3  

3.6.2AdequaçãoaoServiço   

3.6.2.1Experiência na elaboração de estudos, planos e programas na área de recursos hídricos e meio ambiente (1 ponto por trabalho) 2  

3.6.2.2Experiência em elaboração e/ou execução de estudos e/ou projetos de hidrologia (1 ponto por trabalho) 4  

3.6.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por trabalho). 1  

TOTAL  100

 

 

 

 

ANEXO III
Relação de documentos e estudos a serem consultados, no mínimo

 

Nome Ano de
Conclusão

Situação do
Documento Alcance Abrangência

O Aquífero Beberibe e as melhores áreas de captação de água subterrânea. 1970 - - RMR

Relatório anual da campanha hidrométrica realizada em algumas bacias hidrográficas do Grande
Recife. 1980 Concluído - RMR

Análise dos problemas de utilização de água subterrânea na Região Metropolitana do Recife. 1986 - - RMR

Riscos de poluição das águas subterrâneas: uma proposta metodológica de avaliação regional. 1988 - - -

A sub-bacia do Cabo. Revisão geológica da Faixa Sedimentar Costeira de Pernambuco, Paraíba e
parte do Rio Grande do Norte. Recife. 1991 Concluído - Sub Bacia do Cabo

Projeto Áridas / GT II Recursos Hídricos / ll – 6 1994 Concluído - Semiárido de PE, PB, RN, PI e CE

Sistema de Informações para gestão territorial da Região Metropolitana do Recife - SINGRE.
Vulnerabilidade das águas subterrâneas da Região Metropolitana do Recife. 1994 - - RMR

Mapa geológico do Recife, Escala 1:25.000 / Carta Geotectônica da Cidade do Recife. 1995 Concluído - Recife

Plano diretor de recursos hídricos da bacia do rio Moxotó nos estados de Alagoas e Pernambuco 1997 Concluído 2002, 2017 Bacia do rio Moxotó

PQA - Projeto Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica. SEPLAN/PE 1997 Concluído -
Bacias dos rios
Beberibe,Capibaribe, Ipojuca e
Jaboatão.

Estudo hidro químico nos aquíferos da Planície do Recife. 1997 Concluído - Recife

Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco PERH-PE 1998 Concluído 2000, 2010 Todo o Estado.
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Nome Ano de
Conclusão

Situação do
Documento Alcance Abrangência

Plano diretor de recursos hídricos da bacia do rio Pajeú e grupo de bacias interiores GI-3, em
Pernambuco 1998 Concluído 2003,2008,

2018 Bacia do rio Pajeú e GI-3

Plano diretor de recursos hídricos das bacias dos rios Pontal, Garças, e grupos de bacias interiores
GI-6, GI-7 e GI-8, em Pernambuco 1998 Concluído 2003,2008,

2018
Bacias dos rios Pontal, Garças, GI-
6, GI-7 e GI-8

Plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Ipanema 1998 Concluído 2003,2008,
2018 Bacia do rio Ipanema

Plano diretor de recursos hídricos das bacias dos rios Brígida, Terra Nova, e grupos de bacias
interiores GI-4, GI-5 e GI-9 1998 Concluído 2003,2008,

2018
Bacias dos rios Brígida, Terra
Nova, GI-4, GI-5 e GI-9

Plano diretor de recursos hídricos da bacia do rio Mundaú 1999 Concluído 2005,2010,
2020 Bacia do rio Mundaú

Levantamento de reconhecimento de baixa e média intensidade dos solos do Estado de Pernambuco. 2000 Concluído - Todo o Estado.

Mapa geológico do Estado de Pernambuco (CPRM, 2001) 2001 Concluído - Todo o Estado.

Estudo de áreas de proteção das fontes de águas minerais da Região Norte do Recife – PE. Relatório
Final. 2001 Concluído - RMR

Estudo hidro geológico de Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes - HIDROREC II. 2002 Concluído - RMR

Estudos hidro geológicos de bacias sedimentares da região Semiárida do nordeste brasileiro 2004 Concluído  - Semiárido de PE, PB, RN, PI e CE

Avaliação da Classificação Hidrológica do Solo para a Determinação do Excesso de Chuva do
Método do Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos. 2004 Concluído - -

PARH - Plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos. TECHNE/SECTMA 2005 Concluído -
Região Metropolitana do Recife,
Zona da Mata, e Agreste
Pernambucano

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea no Estado de Pernambuco 2005 Concluído - Todo o Estado.

Classificação Hidrológica de Solos Brasileiros para a Estimativa da Chuva Excedente com o
Método do Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos Parte 1: Classificação. 2005 Concluído - -

Classificação Hidrológica de Solos Brasileiros para a Estimativa da Chuva Excedente com o
Método do Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos Parte 2: Aplicação 2005 Concluído - -

Atlas de Bacias Hidrográficas de Pernambuco. SECTMA 2006 Concluído  - Todo o Estado.

Águas para o Desenvolvimento de Pernambuco. SECTMA. 2006 Concluído  - Todo o Estado.

Plano Estratégico de Recursos Hídricos e Saneamento 2008 Concluído - Todo o Estado

Novos elementos sobre a geologia e a hidrogeologia do município do Recife. 2008 Concluído - RMR

Plano Hidroambiental da bacia do rio Capibaribe 2010 Concluído 2015, 2025 Bacia do rio Capibaribe

Plano Hidroambiental da bacia do rio Ipojuca 2010 Concluído 2015, 2025 Bacia do rio Ipojuca

Estudo hidro geológico da Bacia Sedimentar do Jatobá. 2010 Concluído 2060 Bacia do Jatobá

Mapa de Geodiversidade de Pernambuco 2010 Concluído - Todo o Estado

Estudos hidro geológicos em bacias sedimentares do Nordeste - Bacias sedimentares de Betânia e
Mirandiba - PSHPE 2012 Concluído - Bacias de Mirandiba e Betânia
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Nome Ano de
Conclusão

Situação do
Documento Alcance Abrangência

Estudos sobre participação e adequação de organismos de bacias do Semiárido - PSHPE 2014 Concluído - Semiárido

Plano Urbano Ambiental (PUA-Toritama/PE) 2016 Concluído - Toritama

Diagnóstico do uso e ocupação do solo, qualidade da água, assoreamento e níveis de eutrofização
dos reservatórios: Pirapama, Jucazinho, Carpina, Tapacurá, Poço Fundo e Várzea do Una 2018 Concluído - Bacia do Rio Ipojuca

Diagnóstico da Situação Ambiental Atual da Bacia do Rio Ipojuca. 2017 Concluído - Bacia do Rio Ipojuca

Avaliação das oportunidades de restauração de paisagens florestais para o Estado de Pernambuco,

Brasil : (ROAM-PE)

 

2018 Concluído - Todo o Estado

 Proposta de Enquadramento dos cursos d’água da Bacia do Rio Ipojuca 2019 Concluído 15 anos Bacia do rio Ipojuca

Plano Hidroambiental da bacia do rio Una 2020 Concluído 5,10 e 20
anos Bacia do rio Una

Plano Hidroambiental da bacia do rio Pajeú 2020 Concluído 5,10 e 20
anos Bacia do rio Pajeú

“Diagnóstico da Situação Atual das Barragens e Reservatórios” e “Cenários Tendenciais e
Sustentáveis” dos “Planos de Aproveitamento da Infraestrutura Hídrica do Semiárido” - PSHPE 2017 Concluído - 11 Reservatórios do Semiárido

Estudos sobre a Disponibilidade e Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos da RMR -
PSHPE -

Em

andamento
- RMR

Pernambuco Tridimensional (PE-3D) - PSHPE - Em
andamento -

Todo o Estado

 

Atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos - Em
andamento -

Todo o Estado

 

Uma avaliação da eco toxicidade de águas superficiais em rios de Pernambuco (Brasil). 2020 Concluído -
Todo o Estado

 

Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia do Rio São Francisco 2011 Concluído  - Bacia do Rio São Francisco

Macrozoneamento Ecológico Econômico da Bacia do Rio São Francisco 2018 Concluído  - Bacia do Rio São Francisco

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 2004 Concluído  - Bacia do Rio São Francisco

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 2016 Concluído  - Bacia do Rio São Francisco

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Duarte Acioli, em 29/06/2022, às 15:28, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº
45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Correia de A. Machado, em 29/06/2022, às 20:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do
Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alex Lima Rola, em 30/06/2022, às 09:06, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157,
de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 25526857 e o código CRC A27433FD.
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ANEXO

 

 

ERRATA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Informo que, no Termo de Referência, (doc. n° 25526857), que tem por objeto contratação de pessoa jurídica especializada para
elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco, partindo de
diagnóstico ambiental, socioeconômico e institucional das bacias hidrográficas do Estado e o mapeamento da degradação das
mesmas, com a definição das bacias prioritárias, estratégias de revitalização e elaboração de um portfólio de projetos de
revitalizaçãono item 16 (DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA, VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE),

Onde se lê:

16.3. O preço somente poderá ser reajustado após decorrido 12 (doze) meses da data fixada para apresentação da proposta,
utilizando-se para tanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei
Estadual nº 12.525/2003;

16.4. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até
a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu
direito;

Leia-se:

16.3. O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal da Contratada, em periodicidade anual contada a partir da data
de apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, fornecido pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, nos termos da Lei Estadual nº 17.555/2021 e do Decreto nº 52.153, de 17 de janeiro de 2022.

16.4. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até
a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu
direito, nos termos do art. 5º, III, da Lei Estadual nº 17.555/2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Duarte Acioli, em 08/07/2022, às 17:00, conforme horário oficial de
Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 26065365 e o código CRC 8114269B.

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 

 CONCORRÊNCIA nº 001/2022 
 

ANEXO II DO EDITAL 
 

(MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO) 
 
 

À Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
Processo Administrativo de Licitação nº 001.2022.CEL.CONC.001.APAC 
Concorrência nº 001/2022 
 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do 
documento base do Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas 
de Pernambuco, partindo de diagnóstico ambiental, socioeconômico e institucional 
das bacias hidrográficas do estado e o mapeamento da degradação das mesmas, 
com a definição das bacias prioritárias, estratégias de revitalização e elaboração de 
um portfólio de projetos de revitalização. 

 
 

Credencio o Senhor_______________, (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador da Carteira de Identidade n°  e do CPF n° _________, residente na 
(rua, nº, bairro, cidade, CEP) como    meu    mandatário, PARA  REPRESENTAR     
a    empresa _____________,   CNPJ     nº _____________, podendo praticar todos 
os atos necessários relativos ao procedimento licitatório, inclusive com poderes para 
formulação de propostas, interposição de recursos, renúncia ao prazo recursal e 
desistência expressa dos recursos, concernente a PROCESSO ADMINISTRATIVO  
nº 001/2022 - CONCORRÊNCIA nº 001/2022 - CEL/APAC. 
 
 
 
 
Recife,_____________de_________de______. 
 
 
 

Responsável legal da empresa (carimbo e assinatura) 
Nome da empresa (carimbo com CNPJ e/ou identificação gráfica) 

 
 
 

(OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES) 
 
 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 

 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 

 CONCORRÊNCIA nº 001/2022 
 

ANEXO III DO EDITAL 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA) 

 
 

À Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
Processo Administrativo de Licitação nº 001.2022.CEL.CONC.001.APAC 
Concorrência nº 001/2022 

 
 

(NOME DA EMPRESA)___________________________ CNPJ 
n°________________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)____________________________, declara, sob as penas da lei, para 
fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
que:  
 
a) se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE(EPP) ou COOPERATIVA (COOP); 
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (para 
ME) e II (para EPP ou COOP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006;  
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
Local e Data 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura, nome e número de identidade do declarante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 
 CONCORRÊNCIA nº 001/2022 

 
ANEXO IV DO EDITAL 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA 

OU INDIRETA DE MENORES) 
 
 

À Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
Processo Administrativo de Licitação nº 001.2022.CEL.CONC.001.APAC 
Concorrência nº 001/2022 

 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
_______________________________________, por intermédio do seu 
representante legal, Sr.(a) ____________________________________, portador(a) 
da carteira de identidade n.º ______________, expedida pelo(a) ____________, 
DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, e 
suas alterações posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz * ( ).  
 
LOCAL E DATA  
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 
Obs.: * em caso afirmativo assinalar a ressalva acima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50040-000 - Fones: (81) 3183.1056/1051 

 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 
 CONCORRÊNCIA nº 001/2022 

 
ANEXO V DO EDITAL 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS) 
 
 

À Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
Processo Administrativo de Licitação nº 001.2022.CEL.CONC.001.APAC 
Concorrência nº 001/2022 

 
 
 

Prezados Senhores, 
 
 A empresa _____________ , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.________________, portador(a) da Carteira de Identidade No _______________ e 
do CPF no ____________, DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório. 
Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de 
qualquer evento impeditivo posterior.  
 
LOCAL E DATA 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 

(OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS 
DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 

 CONCORRÊNCIA nº 001/2022 
 

ANEXO VI DO EDITAL 
 

(MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
 
 

À Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
Processo Administrativo de Licitação nº 001.2022.CEL.CONC.001.APAC 
Concorrência nº 001/2022 

 
 

Prezados Senhores, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para a 
presente Licitação, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada 
para elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização das 
Bacias Hidrográficas de Pernambuco, partindo de diagnóstico ambiental, 
socioeconômico e institucional das bacias hidrográficas do estado e o mapeamento 
da degradação das mesmas, com a definição das bacias prioritárias, estratégias de 
revitalização e elaboração de um portfólio de projetos de revitalização, de acordo com 
as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Nosso preço total para execução do 
objeto da Licitação em referência é de R$ xx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxx reais), conforme 
planilha orçamentária apresentada em anexo, e assumimos inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação. O prazo de 
validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data da sessão de 
abertura da licitação.  
 

Item 
Código  
e-fisco 

Descrição do Item Quant Unid. R$ Unitário R$ Total 

1 532727-0 

SERVIÇO DE CONSULTORIA NA 
ÁREA AMBIENTAL - Do tipo 
Consultoria para Elaboração de 
Documento Base do Programa 
Estadual de Revitalização das 
Bacias Hidrográficas de 
Pernambuco. 

1 Unidade R$  R$  

 
Estão incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros 
encargos que incidam sobre a prestação dos serviços a serem executados. 
 
 
Recife, XX de XXXXXX de 2022. 
 

_____________________________________ 
< carimbo e assinatura do responsável legal ou técnico > 

< carimbo da empresa com CNPJ e/ou identificação gráfica > 

 
 

(Apresentar junto à Proposta a Planilha detalhada de custos da licitante) 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO nº 001/2022 

 CONCORRÊNCIA nº 001/2022 

 
ANEXO VII DO EDITAL 

 
(MINUTA DO CONTRATO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169



 

Documento assinado eletronicamente por JESSICA SANTOS MESQUITA, Presidente e matrícula 100501, em 
20/07/2022, às 09:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o 
código de validação c5fbf4a5-4584-4f93-814d-67dc49b12169
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MINUTA

 

 

CONTRATO Nº  ____/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA
PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, EM DECORRÊNCIA DA
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA, PROCESSSO ADMINISTRATIVO nº
PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC,  NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS ALTERAÇÕES:

Por este instrumento de Contrato, o ESTADO DE PERNAMBUCO, através da AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA -
APAC, en�dade integrante da administração pública estadual indireta, autarquia sob regime especial, criada pela Lei nº. 14.028,
de 26/03/2010, publicada do D.O.E. de 27/03/2010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.915.612/0001-20, com sede na Av. Cruz
Cabugá, nº. 1111, Santo Amaro - Recife/PE, CEP: 50.040-000, neste ato representada por sua Diretora-Presidente, SUZANA
MARIA GICO LIMA MONTENEGRO, devidamente nomeada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Pernambuco, mediante Ato
nº 4161, publicado no D.O.E. de 20/02/2019, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a
empresa  _____________________________,  inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, com sede na
___________________________, CEP: ____________,  representada neste ato por seu xxxx(cargo), _____________________,
doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO, sob o
regime de regime de execução indireta, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem,
sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis, tudo de acordo com a
CONCORRÊNCIA n° 001/2022 e toda a documentação constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº
PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Cons�tui objeto do presente contrato a contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do documento base do
Programa Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas de Pernambuco, par�ndo de diagnós�co ambiental, socioeconômico
e ins�tucional das bacias hidrográficas do estado e o mapeamento da degradação das mesmas, com a definição das bacias
prioritárias, estratégias de revitalização e elaboração de um por�ólio de projetos de revitalização, conforme especificações e
demais elementos técnicos constantes neste Contrato, no Termo de Referência e seus anexos e na Proposta da Contratada, em
atendimento à meta 1 do Plano de Trabalho do Convênio Plataforma + Brasil nº 906673/2020, firmado entre esta Agência e a
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional - SNSH/MDR, no contexto do Programa
Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas.             

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o Processo Administra�vo nº
PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC e todos os seus anexos.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) meses, contados a par�r da data de sua assinatura, podendo
o prazo ora contratado ser renovado nos termos do ar�go 57 da Lei Federal 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo máximo para a execução dos serviços é de 14 (quatorze) meses, contados a par�r da assinatura
do Contrato, conforme Cronograma de execução abaixo:

 

Produtos
Mês

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Plano de Trabalho Detalhado (PTD)               
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Diagnós�co ambiental (RP1)               

Diagnós�co ins�tucional (RP2)               

Diagnós�co socioeconômico e tendências de desenvolvimento
(RP3)               

Mapeamento da degradação das bacias (RP4)               

Mecanismos e instrumentos de revitalização (RP5)               

Áreas prioritárias e estratégias de revitalização (RP6)               

Por�ólio de projetos (RP7)               

Comunicação, mobilização e par�cipação social (RP8)               

Sistemas Gerenciais de Base de Dados (SGBD) (RP9)               

Documento Base do Programa de Revitalização - Relatório Final
(RF)               

Resumo Execu�vo (RE)               

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ xxxxx (xxxxxxxxx), conforme estabelecido na
proposta de preços, parte integrante deste Contrato, e no quadro abaixo:

ITEM E-FISCO DESCRIÇÃO QUANT. UNID. PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1 532727-
0

SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL - Do �po
Consultoria para Elaboração de Documento Base do Programa
Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas de
Pernambuco.

01 Unidade   

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor do contrato compreende os custos diretos e indiretos decorrentes da execução do objeto,
incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e
demais despesas correlatas.

 

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Estado de Pernambuco, para o presente exercício, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária: 0313 - APAC

Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000

Natureza de Despesa: 3.3.90.00 / 4.4.90.00

Fonte de Recursos: 0242004978

PARÁGRAFO SEGUNDO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender as
despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apos�lamento.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da efe�va prestação dos serviços, por produto
entregue e aprovado, conforme demonstrado no Cronograma de desembolso abaixo, mediante a apresentação de nota(s)
fiscal(is) da Contratada, devidamente atestada(s) pelo gestor do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista no
instrumento convocatório, se a CONTRATADA es�ver inscrita e atualizada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco
- CADFOR.
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PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento obedecerá ao seguinte cronograma de desembolso:

Etapas Produtos % desembolso

Etapa inicial - Plano de Trabalho
Detalhado (PTD) 2

 

Etapa 1 -
Diagnós�co
ambiental,
socioeconômico e
ins�tucional

- Diagnós�co
ambiental (RP1) 7

- Diagnós�co
ins�tucional (RP2) 5                                                                                                                                                 

- Diagnós�co
socioeconômico e
tendências de
desenvolvimento
(RP3)

5

- Mapeamento da
degradação das
bacias (RP4)

7

Etapa 2 - Áreas
Prioritárias,
Mecanismos e
Estratégias para
Revitalização

 - Mecanismos e
instrumentos de
revitalização (RP5)

6

- Áreas prioritárias e
estratégias de
revitalização (RP6)

8

- Por�ólio de
projetos (RP7) 16

Etapa 3 -
Comunicação,
mobilização e
par�cipação social

- Comunicação,
mobilização e
par�cipação social
(RP8)

4

Etapa 4 -
Documento Base do
Programa de
Revitalização

- Sistemas Gerenciais
de Base de Dados
(SGBD) (RP9)

10

- Documento Base
do Programa de
Revitalização -
Relatório Final (RF)

15

- Resumo Execu�vo
(RE) 15

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço somente será reajustado após 12 (doze) meses da data base considerada para a elaboração do
orçamento de referência, de acordo com o Índice Nacional da  Construção Civil - INCC, fornecido pelo IBGE, nos termos da Lei
Estadual nº 17.555/2021 e Decreto Estadual n° 52.153/2022.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá
pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efe�vação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo
tempes�vamente, ocorrer a preclusão do seu direito ao reajuste, nos termos do art. 5°, III, da Lei Estadual n° 17.555/2021;

PARÁGRAFO TERCEIRO Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impedi�vos da execução do ajustado,
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ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIRETRIZES DOS PRODUTOS

Os serviços, objeto deste Contrato, deverão ser desenvolvidos na sede ou endereço profissional da CONTRATADA, que deverá
entregar à CONTRATANTE os seguintes produtos:

8.1. Plano de Trabalho Detalhado (PTD) 

8.1.1. Após assinatura do contrato, o Plano de Trabalho Detalhado (PTD) apresentado na proposta técnica elaborada pela licitante
deverá ser atualizado pela consultora contratada. O PTD detalhará o planejamento técnico e �sico de cada a�vidade, descrevendo
a metodologia que será empregada. É importante explicitar a forma de gestão dos serviços, inclusive organização e atribuições da
equipe chave e da equipe de apoio, bem como o cronograma de a�vidades. O PTD deverá conter, no mínimo:

(i) Apresentação;

(ii) Iden�ficação do objeto;

(iii) Obje�vos geral e específicos;

(iv) Metas;

(v) A�vidades previstas;

(vi) Metodologia de trabalho detalhada, que deverá obedecer a padrões técnicos reconhecidos pela comunidade cien�fica;

(vii) Gestão dos serviços (inclusive organização, atribuições e distribuição do tempo da equipe chave e da equipe de apoio);

(viii) Produtos e resultados esperados;

(ix) Cronograma �sico e financeiro.

8.1.2. O PTD será analisado e acompanhado pela equipe técnica da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas (GRBH) e
demais gerências da CONTRATANTE, e pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), que poderá designar alguma(s) de suas
Câmara(s) Técnica(s) (CTs) para acompanhamento do estudo. O PTD deverá ser encaminhado à CONTRATANTE para análise e,
após as eventuais contribuições e sugestões da equipe técnica da CONTRATANTE e do CRH, será devolvido à CONTRATADA para
aplicação dos devidos ajustes, os quais deverão ser realizados em até 07 (sete) dias corridos, após solicitação dos ajustes. As
correções e ajustes ocorrerão quantas vezes a equipe técnica da CONTRATANTE julgar necessário.

8.1.3. Concluídos os ajustes, o PTD será apresentado pela CONTRATADA e discu�do em reunião com a CONTRATANTE e o CRH,
conforme descrito no item 8.9 (Comunicação, Mobilização e Par�cipação Social (RP8), devendo ser enviado aos mesmos com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da referida reunião, momento no qual deverão comparecer todos os membros da
equipe chave.

8.1.4. O PTD deverá estabelecer a compa�bilização dos prazos visando à execução dos serviços dentro das especificações e
normas técnicas, bem como em absoluta observância ao cronograma �sico-financeiro do trabalho proposto pela CONTRATADA e
aprovado pela CONTRATANTE.

8.1.5. O PTD deverá apresentar o detalhamento das a�vidades, o cronograma �sico geral do processo de mobilização social, os
eventos de par�cipação e os canais de comunicação com as equipes envolvidas (planejamento e acompanhamento).

8.1.6. O PTD deverá apresentar as a�vidades a serem desenvolvidas, conteúdo e duração, fases e suas interligações e as datas
previstas de entrega dos relatórios e/ou produtos.

8.1.7. Uma lista contendo a relação dos produtos a serem entregues, conforme as etapas listadas a seguir, deverá ser incluída no
PTD.

8.1.8. A Etapa 1 - Diagnós�co Ambiental, Socioeconômico e Ins�tucional deverá ser desenvolvida em quatro sub-etapas com
seus respec�vos produtos:

1. Diagnós�co ambiental (Relatório Parcial 1 - RP1);

2. Diagnós�co ins�tucional (Relatório Parcial 2 - RP2)

3. Diagnós�co socioeconômico e tendências de desenvolvimento (Relatório Parcial 3 - RP3);

4. Mapeamento da degradação das bacias (Relatório Parcial 4 - RP4).

8.1.9. Por sua vez, a Etapa 2 - Áreas Prioritárias, Mecanismos e Estratégias para Revitalização, será desenvolvida ao longo de três
sub-etapas com seus respec�vos produtos:

1. Mecanismos e instrumentos de revitalização (Relatório Parcial 5 - RP5);

2. Áreas prioritárias e estratégias de revitalização (Relatório Parcial 6 - RP6);

3. Por�ólio de Projetos (Relatório Parcial 7 - RP7).

8.1.10. A Etapa 3 - Comunicação, mobilização e par�cipação social será composta pelo seguinte produto:
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1. Comunicação, mobilização e par�cipação social (Relatório Parcial 8 - RP8)

8.1.11. A Etapa 4 - Documento Base do Programa de Revitalização deverá ser desenvolvida ao longo de três sub-etapas e seus
respec�vos produtos:

1. Sistemas Gerenciais de Base de Dados (SGBD) (Relatório Parcial 9 - RP9)

2. Documento Base do Programa de Revitalização (Relatório Final - RF) 

3. Resumo Execu�vo (RE)

8.1.12. Na construção do cronograma e na es�pulação de prazos para a elaboração de cada produto deverá ser considerado um
período (con�do no período total es�mado para a elaboração de cada produto) fac�vel dedicado ao processo de
avaliação/correção do mesmo.

8.1.13. O PTD deverá ainda estar coerente com o enfoque técnico e a metodologia das a�vidades que integram as fases do
programa, deverá explicitar todos os procedimentos metodológicos cabendo à CONTRATANTE a sua aprovação.

8.1.14. Nesse Plano de Trabalho deverá constar a metodologia para estruturação do banco de dados e para a elaboração dos
produtos cartográficos, que deverão ser aprovadas pela CONTRATANTE.

8.1.15. O PTD deverá guiar o desenvolvimento de todo o trabalho, demonstrando como os temas estudados serão abordados
pelas diferentes áreas do conhecimento e qual a metodologia que será empregada para o desenvolvimento de uma análise
interdisciplinar capaz de associar informações e dados dos diferentes estudos.

8.1.16. Ainda, deverá apresentar estratégia para o engajamento das partes interessadas ao longo de todo o processo de
planejamento, especialmente das câmaras técnicas do CRH e dos comitês de bacias, bem como estratégias para incen�var a
par�cipação dos municípios, uma vez que várias ações poderão ter os municípios como executores.

8.2. Diagnós�co ambiental (RP1)

8.2.1. O principal obje�vo do Relatório Parcial 1 - (RP1) será permi�r a visualização/análise integrada das informações disponíveis
para as Unidades de Planejamento (UPs) do estado de Pernambuco, sobretudo dos mapeamentos temá�cos a serem produzidos,
que representam as caracterís�cas, potencialidades e fragilidades naturais dos recursos ambientais, possibilitando compreender
a forma como determinados ambientes respondem às pressões nega�vas ou posi�vas e apoiar o planejamento da revitalização.

8.2.2. A elaboração desse relatório deverá ter como principais a�vidades:

1. Coleta de informações secundárias disponíveis para a bacia (sites da internet de en�dades detentoras de informações
relevantes; legislação; documentos acadêmicos, ar�gos e outros estudos publicados; documentos e shape files cedidos pela
CONTRATANTE, mapeamentos temá�cos que já tenham sido produzidos, bem como informações de séries de
monitoramento da qualidade da água, saneamento e outras informações relevantes;

2. Processamento e análise de dados de caracterização das bacias: clima, geologia, geomorfologia, solos, paisagem, usos do
solo, áreas protegidas, flora, recursos hídricos superficiais (quan�dade e qualidade), recursos hídricos subterrâneos
(quan�dade e qualidade);

3. Cruzamento e mapeamento de informação;

4. Iden�ficação de vulnerabilidades, potencialidades e fragilidades.

8.2.3. Com o obje�vo de permi�r a visualização/análise integrada das informações coletadas, a consultora deverá entregar no
mínimo os seguintes mapas síntese para apoio ao Planejamento da Revitalização:

1. Susce�bilidade à erosão;

2. Fragmentação/conec�vidade da paisagem;

3. Contribuição hídrica potencial;

4. Vulnerabilidade dos recursos hídricos superficiais, considerando áreas de recarga, densidade da malha hídrica e de
nascentes;

5. Relevância hídrica.

8.2.4. Tais mapeamentos representam as caracterís�cas, potencialidades e fragilidades naturais dos recursos ambientais do
estado de Pernambuco, permi�ndo compreender a forma como as bacias hidrográficas estaduais respondem aos vetores de
pressão da degradação.

 

8.3 Diagnós�co ins�tucional (RP2)

8.3.1. O Diagnós�co Ins�tucional visa à análise das potencialidades/capacidades e limites dos atores, ins�tuições e inicia�vas
socioambientais para o desenvolvimento de ações de revitalização nas bacias.

8.3.2. A elaboração do relatório deverá abranger minimamente:

1. Levantamento ins�tucional;
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2. Análise ins�tucional.

8.3.3. Com vista ao levantamento ins�tucional, serão iden�ficadas as en�dades-chave para a conservação e recuperação
ambiental a nível federal, estadual e municipal, públicas e privadas. Este levantamento exaus�vo deverá ser conseguido através
das seguintes formas:

1. Pesquisa bibliográfica de programas, documentos ins�tucionais, projetos, entre outros, ligados à componente ambiental;

2. Revisão de documentos legais a nível federal, estadual e municipal.

3. Par�cipação em reuniões e/ou consultas às instâncias de par�cipação social na gestão de recursos hídricos e meio
ambiente.

8.3.4. Deverá também ser realizada uma descrição do papel (legal/ ins�tucional) de cada ator iden�ficado, tomando-se
igualmente como base as referências e dados secundários disponíveis e em dados primários. Os atores de matriz pública deverão
ser divididos de acordo com o seu nível de atuação (federal, estadual, municipal).

8.3.5. Após o levantamento deverá ser realizada uma análise crí�ca sobre as competências, capacidades e ar�culação
ins�tucional na área da conservação e recuperação ambiental das bacias hidrográficas do estado.

8.3.6. As en�dades consideradas chaves deverão ser classificadas em três níveis (muito relevantes, relevantes e estratégicos)
quanto à sua relevância para o desenvolvimento da revitalização no estado. Ainda no contexto da análise ins�tucional será
realizada uma análise da centralidade dos atores ins�tucionais no campo da conservação/recuperação ambiental do estado,
através da metodologia das redes sociais.

 

8.4 Diagnós�co socioeconômico e tendências de desenvolvimento (RP3)

8.4.1. O Relatório de Diagnós�co Socioeconômico e Tendências de Desenvolvimento tem como obje�vo a iden�ficação das
principais a�vidades com impacto territorial e a análise dos principais eixos de desenvolvimento territorial, aspectos
demográficos, inves�mentos públicos e privados previstos para a região, considerando polí�cas, programas e grandes projetos
desenvolvidos na região e a�vidades com impacto de pressão nos ecossistemas, para antecipar áreas relevantes ou vulneráveis.
Como resultado, espera-se o levantamento e análise das principais tendências de desenvolvimento socioeconômico das bacias do
Estado.

8.4.2. Para a�ngir esses obje�vos, deverão ser seguidos os seguintes passos:

1. Levantamento de dados socioeconômicos secundários;

2. Análise das principais variáveis demográficas e socioeconômicas;

3. Análise dos principais planos públicos e inves�mentos públicos e privados previstos para as regiões;

4. Estabelecimento de variáveis crí�cas para criação de cenários;

5. Criação de dois cenários de evolução das variáveis crí�cas para 10 e 20 anos;

6. Análise das principais tendências de desenvolvimento espacial e potenciais conflitos associados.

8.4.3. Desta forma, será criada uma base de dados socioeconômicos das bacias do estado de Pernambuco para a verificação das
principais evoluções registradas no início do século XXI, principalmente em variáveis com impacto territorial como na agricultura,
pecuária, indústria, entre outras. Por fim, com base nas previsões encontradas, deverá ser possível antecipar a dinâmica de
desenvolvimento territorial e possíveis áreas vulneráveis nos próximos 10 a 20 anos. Esta análise deve posteriormente subsidiar a
iden�ficação de áreas prioritárias.

8.5 Mapeamento da degradação das bacias (RP4)

8.5.1. O Relatório Parcial 4, parte integrante da primeira etapa de elaboração do Programa Estadual de Revitalização, tem como
obje�vo o mapeamento da degradação das bacias, considerando as �pologias solo, água e vegetação.

8.5.2. Para a elaboração do mapeamento será necessário considerar vários elementos de base (de caracterização do território),
espacializá-los e combiná-los para que traduzam par�cularidades (vulnerabilidades, potencialidades, valores) das bacias do
estado.

8.5.3. Os mapas a serem produzidos no RP1 deverão subsidiar a produção dos seguintes mapas a serem apresentados no RP4:

1. Mapa de pressões;

2. Mapa de degradação da vegetação;

3. Mapa de degradação do solo;

4. Mapa de degradação dos recursos hídricos;

5. Mapa de degradação das bacias.

8.5.4. Estes mapas temá�cos deverão ser combinados para produzir o mapa de cri�cidade da degradação das bacias. Este mapa
integra três planos de informação: degradação da vegetação, degradação do solo, degradação de recursos hídricos.
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8.5.5. Nesse mapa, o estado de degradação/conservação das bacias hidrográficas é classificado em quatro classes (conservada,
pouco degradada, degradada e muito degradada). O estado de degradação/conservação da bacia irá posteriormente subsidiar a
iden�ficação de áreas prioritárias.

 

8.6 Mecanismos e instrumentos de revitalização (RP5)

8.6.1. Nesse relatório devem ser analisados mecanismos e técnicas de revitalização e a sua aplicabilidade no contexto das bacias
do estado de Pernambuco, considerando as suas caracterís�cas socioambientais.

8.6.2. Deverá levar em conta minimamente os seguintes mecanismos/técnicas:

1. Mecanismos/técnicas usuais de revitalização (controle de erosão; conservação e Recuperação da vegetação; saneamento
ambiental; manejo florestal; manejo de solo; mudança de uso do solo; remoção de sedimentos; contenção de encostas e
margens; requalificação de malha viária (vias e vicinais), etc.

2. Mecanismos inovadores: econômicos, de gestão e de governança (Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), Cotas de
Reserva Ambiental (CRA), Governança para a conservação, Gestão integrada da bacia hidrográfica, etc.

8.6.3. Para cada mecanismo deverão ser abordados os seguintes tópicos:

1. Definição do mecanismo: em que consiste, para que fins é u�lizado, como é aplicado;

2. Situações em que se deve aplicar o mecanismo: indicação das situações em que é adequado aplicar o mecanismo;

3. Técnicas e ações: listagem e sistema�zação (em forma de quadro) das técnicas e ações que se incluem nesse mecanismo;
Para cada técnica/ação são indicados os seguintes itens:

a) Obje�vos da técnica/ação;

b) Situações a que se adéqua;

Recursos necessários (técnicos e humanos);

c)Tempo de execução;

d) Tempo até haver efeitos visíveis da revitalização;

e) Duração dos efeitos;

f) Custos de implementação.

4. Casos de estudo de aplicação do mecanismo;

5. Vantagens e desvantagens do mecanismo;

6. Aplicabilidade do mecanismo nas bacias hidrográficas do estado;

7. Potenciais de captação e fontes de recursos.

8.6.4. Essa análise compara�va deve conter os prós e contras de cada mecanismo em relação à aplicabilidade no estado de
Pernambuco frente ao contexto socioambiental e frente aos principais problemas existentes, e em relação aos outros
mecanismos. Também deverá conter os custos de implementação associados a esses mecanismos, bem como potenciais de
captação e fontes de recursos.

 

8.7. Áreas prioritárias e estratégias de revitalização (RP6)

8.7.1. O RP6 visa iden�ficar e espacializar:

1. As bacias prioritárias para revitalização, considerando suas caracterís�cas e relevância ambiental e hídrica, em especial, sua
contribuição para a produção hídrica.

2. As estratégias prioritárias para revitalização, considerando suas caracterís�cas ambientais naturais, o contexto social, as
tendências de desenvolvimento socioeconômico, e sua degradação.

8.7.2. A elaboração do relatório deverá incluir como principais tarefas, as seguintes:

1. Iden�ficação e mapeamento das bacias prioritárias para revitalização;

2. Iden�ficação das estratégias prioritárias para revitalização considerando as caracterís�cas das bacias do Estado (ambientais,
sociais, tendências de desenvolvimento, degradação).

8.7.3. As bacias deverão ser classificadas segundo a prioridade de intervenção (em prioridade alta, média e baixa), considerando:

1. A relevância hídrica (baseada nos resultados de escoamento e infiltração, na relevância de nascentes e na área
beneficiada);

2. As tendências de desenvolvimento socioeconômico;
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3. A degradação das bacias;

8.7.4. A iden�ficação das estratégias de revitalização para cada uma das bacias prioritárias deverá ser realizada de forma
detalhada, integrando a análise dos mecanismos e instrumentos de revitalização (RP5) e as seguintes caracterís�cas de cada
bacia, ob�das nos produtos anteriores (RP1 a RP4):

1. Caracterís�cas ambientais: declives, susce�bilidade à erosão, usos do solo predominantes, �po de cobertura vegetal,
presença de áreas protegidas, relevância hídrica superficial e subterrânea, vulnerabilidade da água subterrânea (à
contaminação e à escassez) etc.;

2. Contexto ins�tucional: potencialidades/capacidades e limites dos atores, ins�tuições e inicia�vas socioambientais para o
desenvolvimento de ações de revitalização nas bacias etc.;

3. Contexto socioeconômico: população e densidade populacional, a�vidades econômicas e seus impactos ambientais,
dinâmicas socioeconômicas e tendências de desenvolvimento, etc.;

4. Grau de degradação: do solo, das águas superficiais, das águas subterrâneas, da vegetação e degradação integrada.

8.7.5. As informações con�das nesse relatório deverão subsidiar a etapa de elaboração de por�ólios de projetos de revitalização
para o estado (RP7).

8.7.6. A CONTRATADA deverá reunir-se com os Conselhos de Usuários (CONSUs), Comitês de Bacias Hidrográficas (COBHs) e suas
instâncias consul�vas e, nas bacias onde não houver tais colegiados, reunir-se com representantes de ins�tuições e atores
estratégicos locais das bacias consideradas de alta prioridade, para a definição das ações de revitalização e áreas dos projetos do
por�ólio (item 8.8), de acordo com o descrito no item 8.9.

8.7.7. Espera-se como resultado dessa etapa uma proposta de ações estratégicas de revitalização para as bacias crí�cas do
estado, consideradas prioritárias, com detalhamento para aqueles de maior ordem hierárquica, definindo as principais ações a
serem adotadas.

 

8.8 Por�ólio de projetos (RP7)

8.8.1. O Por�ólio de projetos deverá apresentar os projetos de revitalização para áreas específicas das bacias de alta prioridade
do Estado. Os projetos serão desenhados visando responder a situações específicas de degradação e seu obje�vo será contribuir
para solucionar ou mi�gar os efeitos dessa degradação.

8.8.2. Dos projetos devem constar as metodologias, mecanismos e técnicas adequadas a cada contexto, seus custos e bene�cios,
e metas a serem alcançadas. Deverão embasar a elaboração desses projetos, os estudos técnicos e análises realizadas, as
experiências iden�ficadas na Etapa 1.

8.8.3. Elaborar no mínimo 10 (dez) projetos para o Estado e 5 (cinco) projetos por bacia de alta prioridade, que deverão conter:
caracterização geral da área e a �pologia da degradação; jus�fica�va; obje�vos gerais e específicos; produtos e resultados
esperados, indicadores e metas; metodologia detalhada, cronograma �sico-financeiro; orçamento detalhado, formas de
viabilização dos projetos através de fontes/captação de recursos e das ins�tuições de potencial atuação no projeto. O orçamento
detalhado deverá conter todos os itens necessários à execução do projeto, seus custos, composição de preços baseados em
tabelas oficiais de referência ou, na ausência de elementos constantes das mesmas, deverão ser feitas, no mínimo, três cotações
de preços no mercado.

8.8.4. Espera-se como resultado dessa etapa a elaboração de um por�ólio de projetos execu�vos estruturantes para ampliar a
segurança hídrica no estado, com foco em ações de conservação, preservação e recuperação ambiental. Estes projetos
formatados para as áreas mais crí�cas do estado visam obter financiamentos futuros.

8.9 Comunicação, Mobilização e Par�cipação Social (RP8)

8.9.1. O Relatório de comunicação, mobilização e par�cipação social (RP8), contendo a descrição de todas as a�vidades
executadas pela CONTRATADA (conforme descrição a seguir) deve compor este produto.

8.9.2. A par�cipação social tem sido requerida como elemento essencial para a formulação e a implantação de polí�cas públicas
nos seus diversos campos de intervenção, de modo especial a par�r da Cons�tuição de 1988. Em sintonia com essa orientação, a
Polí�ca Estadual de Recursos Hídricos, espelhada na Lei Federal 9.433/97 elege, entre os seus fundamentos, que “a gestão dos
recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a par�cipação do Poder Público, dos usuários e da sociedade civil”. É
necessário levar em conta, todavia, que a par�cipação é um processo que exige a construção cole�va de um projeto de mudança
e não apenas um exercício de discussão dessas polí�cas. Nesse sen�do, exige um esforço de organização e de negociação entre os
atores sociais e a u�lização de canais e mecanismos que viabilizem o exercício dessa par�cipação.

8.9.3. A mobilização em torno de determinados obje�vos, no caso a elaboração de projetos execu�vos de restauração florestal e
de um documento base para a formulação de um programa estadual de revitalização de bacias hidrográficas, tem como pré-
requisito a explicitação dos seus propósitos, com fito no interesse e consequente envolvimento das pessoas.

8.9.4. A CONTRATADA deverá promover a divulgação do processo de elaboração do Documento Base do Programa por meio de
instrumentos de comunicação, u�lizando, pelo menos, os abaixo citados, podendo u�lizar-se de outros que julgar oportunos e
eficazes:

1. Veiculação de mensagens nas mídias locais (com apoio do CRH, dos COBHs e dos Conselhos de Usuários de Reservatórios -
CONSUs);
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2. Criação, divulgação e manutenção de um canal virtual de comunicação por meio do qual as pessoas interessadas poderão
enviar mensagens, sugestões, perguntas e crí�cas durante todo o processo de elaboração do programa.

8.9.5. A par�cipação social deverá ter lugar segundo três vertentes:

8.9.5.1. A primeira vertente será através do acompanhamento dos trabalhos da CONTRATADA pela CONTRATANTE, em reuniões
virtuais de trabalho periódicas, com periodicidade a ser definida em agenda elaborada pela CONTRATADA e aprovada pela
CONTRATANTE. Esse nível de par�cipação não se limitará a um mero recebimento/transmissão de elementos informa�vos ou a
um conjunto de eventos descon�nuos. A CONTRATADA deverá agendar um cronograma e realizar as reuniões virtuais com a
CONTRATANTE, bem como atender a convites do CRH ou de suas CTs para prestar esclarecimentos ou acompanhar o andamento
dos trabalhos.                
           

8.9.5.2. A segunda vertente prevê a realização de três eventos virtuais na forma de consultas públicas, com previsão de
par�cipação de aproximadamente 60 (sessenta) pessoas. A primeira delas ocorrerá no início da elaboração do programa para
apresentação do Plano de Trabalho Detalhado (PTD), a segunda para apresentação dos resultados do diagnós�co e da seleção de
áreas prioritárias e a terceira ao final para apresentação do Documento Base do Programa de Revitalização de Bacias
Hidrográficas de Pernambuco.

8.9.5.2.1. Nas consultas deverão ser adotadas programação e metodologia que privilegiem não apenas a audiência, mas
também as manifestações, proposi�vas ou não, dos par�cipantes. As informações colhidas em cada evento poderão ser ou
não acolhidas para revisão dos documentos, após consulta à CONTRATANTE e ouvida a(s) CT(s) do CRH.

8.9.5.2.2. Deverão ser convidados para as consultas os representantes do poder público, de outras instâncias colegiadas já
cons�tuídas, bem como de organizações civis relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos, que estejam
envolvidas com estas temá�cas.

8.9.5.2.3. À CONTRATADA caberá organizar as consultas, o que inclui planejamento, programação, mobilização, convites,
divulgação, moderação. A seleção dos par�cipantes e/ou convidados, será proposta pela CONTRATADA e aprovada pela
CONTRATANTE, de modo a contemplar ampla e diversa par�cipação dos atores envolvidos.

8.9.5.2.4. Os convites aos par�cipantes deverão ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos da realização
de cada um dos eventos. Para isto, poderá se u�lizar dos meios de comunicação mais eficientes para cada caso, a exemplo
de meios impresso e/ou digital (e-mail e/ou redes sociais), telefone etc.

8.9.5.2.5. No convite aos par�cipantes, deverá ser explicitado o obje�vo da consulta e a importância da colaboração e
acréscimo de informações, conhecimento e experiência pessoal para a elaboração do documento base do Programa.

8.9.5.2.6. Os convites serão postos à apreciação da CONTRATANTE com antecedência de 40 (quarenta) dias do evento e,
caso haja necessidade de alterações, a CONTRATADA deverá fazê-las dentro de 5 (cinco) dias, após o que serão aprovados
pela CONTRATANTE.

8.9.5.2.7. É necessário, a 20 (vinte) dias do evento, confirmar a presença dos convidados por telefone ou outro meio pelo
qual seja possível confirmar a par�cipação ou não de cada convidado, e proceder ao convite de outra pessoa para cada caso
de nega�va ou impossibilidade de confirmação.

8.9.5.2.8. Antes de cada evento, a CONTRATADA deverá produzir e enviar aos par�cipantes, na forma escolhida por estes (e-
mail, carta via correio, etc.) um resumo dos assuntos que serão apresentados/discu�dos, em linguagem acessível e de fácil
compreensão, de modo a permi�r que as propostas sejam perfeitamente entendidas pelos par�cipantes.

8.9.5.2.9. Cada uma das consultas públicas deverá ter registro próprio elaborado pela CONTRATADA, para avaliação pela
CONTRATANTE, contendo as contribuições dos par�cipantes, resultados, descrição da metodologia adotada, análise crí�ca
do evento, conclusões e, em anexo, registros fotográficos e listas de presença. O registro de cada consulta deverá ser
entregue em até 15 (quinze) dias corridos à CONTRATANTE, em forma digital.

8.9.5.3. A terceira vertente prevê oficinas virtuais com representantes das áreas definidas como de alta prioridade (conforme
definição das áreas prioritárias no item 8.7 (áreas prioritárias e estratégias de revitalização (RP6), para recolhimento de
contribuições à formulação dos respec�vos projetos (item 8.8). Nas áreas das bacias onde houver colegiados de par�cipação
(COBHs, CONSUs), estes deverão ser convidados. Os projetos das áreas situadas nas bacias onde houver COBHs ou CONSUs, serão
subme�dos à aprovação dos mesmos, que também poderão designar CTs ou comissões específicas para acompanhamento e
eventuais recomendações durante todas as fases de elaboração dos projetos.

8.9.5.3.1. Nas oficinas serão adotadas metodologias par�cipa�vas de modo a permi�r que os par�cipantes se expressem
eficazmente sobre os temas em foco, interagindo de forma efe�va, fornecendo conhecimentos e perspec�vas na discussão e
construindo de forma sinergé�ca um entendimento amplo das questões em discussão. As informações colhidas pela
CONTRATADA nas oficinas subsidiarão a formulação dos projetos de cada área.

8.9.5.3.2. Deverão ser convidados para as oficinas os representantes do poder público, de outras instâncias colegiadas já
cons�tuídas, bem como de organizações civis relacionadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos, que estejam
envolvidas com estas temá�cas.

8.9.5.3.3. As oficinas serão organizadas pela CONTRATADA. A seleção dos par�cipantes e/ou convidados, será proposta pela
CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE, de modo a contemplar uma ampla par�cipação dos atores envolvidos.

8.9.5.3.4. Caberá à CONTRATADA mobilizar os par�cipantes dos eventos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
corridos para a realização de cada um deles. Para isso, poderá se u�lizar dos meios de comunicação mais eficientes para
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cada caso, a exemplo de meio impresso (correios), digital (e-mail), telefone, etc.

8.9.5.3.5. No convite aos par�cipantes, deverá ser explicitado o obje�vo da oficina e a importância da colaboração e
acréscimo de informações, conhecimento e experiência para a elaboração dos projetos.

8.9.5.3.6. É necessário, a 15 (quinze) dias do evento, confirmar a presença dos convidados por telefone ou outro meio pelo
qual seja possível confirmar a par�cipação ou não de cada convidado, e proceder ao convite de outra pessoa/en�dade para
cada caso de nega�va ou impossibilidade de confirmação.

8.9.5.3.7. Os convites serão postos à apreciação da CONTRATANTE com antecedência de 40 (quarenta) dias do evento e,
caso haja necessidade de alterações, a CONTRATADA deverá fazê-las dentro de 5 (cinco) dias, após o que serão aprovados
pela CONTRATANTE.

8.9.5.3.8. Antes de cada evento, a CONTRATADA deverá produzir e enviar aos par�cipantes, na forma escolhida por estes (e-
mail, carta via correio, etc.) um resumo dos assuntos que serão apresentados/discu�dos, em linguagem acessível e de fácil
compreensão, de modo a permi�r que as propostas sejam perfeitamente entendidas pelos par�cipantes.

8.9.5.3.9. Cada uma das oficinas deverá ter registro próprio elaborado pela CONTRATADA, para avaliação pela
CONTRATANTE, contendo as contribuições dos par�cipantes, resultados, descrição da metodologia adotada, análise crí�ca
do evento, conclusões e, em anexo, registros fotográficos e listas de presença. Todas as metodologias empregadas devem ser
adequadas ao ambiente virtual. O registro de cada oficina, incluindo a gravação da mesma na plataforma virtual, que deve
ser a mais acessível possível, deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos após sua realização, em formato digital
para apreciação inicial e, em caso de necessidade, serão solicitadas as devidas correções, a serem atendidas no prazo de 05
(cinco) dias úteis pela CONTRATADA. O RP8, que consiste no relatório unificado de todas as a�vidades de comunicação,
mobilização e par�cipação social, deverá conter todos os registros parciais entregues anteriormente.

8.10. Sistemas Gerenciais de Bases de Dados (SGBD) (RP9)

8.10.1. O Banco de dados deverá ser baseado no so�ware POSTGRESQL/POSTGIS, que obedece aos critérios de u�lização de
So�ware Livre e permite a compa�bilidade com o Sistema de Informação da CONTRATANTE, o qual conterá as informações
tabulares e espaciais produzidas nesse estudo, associado à base cartográfica u�lizada.

8.10.2. Os dados a serem armazenados deverão estar em conformidade com a modelagem do banco de dados da CONTRATANTE.
Caso os dados fornecidos não estejam contemplados na base, sua estrutura criada deverá ser compa�vel com os padrões
fornecidos pela CONTRATANTE.

8.10.3. Deverá ser entregue uma versão preliminar do banco de dados ao final da análise diagnós�ca, permi�ndo uma revisão do
banco de dados rela�va a esta fase, com a realização de ajustes, complementações e correções que se façam necessárias até o
final do contrato.

8.10.4. A par�r da Sistema�zação da Base dos Dados, será estruturada uma base de dados geoespaciais compa�vel com as
caracterís�cas de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) que poderá ser visualizado dinamicamente na forma de mapas
temá�cos e relatórios.

8.10.5. O SIG terá os seguintes obje�vos:

1. Subsidiar as a�vidades desenvolvidas durante a elaboração do documento base do Programa Estadual de Revitalização de
Bacias Hidrográficas;

2. Organizar e validar os dados levantados;

3. Produzir mapas, figuras e cartogramas e realizar as análises espaciais necessárias ao estudo;

4. Facilitar o compar�lhamento e representação espacial das informações levantadas.

8.10.6. O banco de dados será cons�tuído pelas informações compiladas durante a fase de diagnós�cos e por aquelas que serão
organizadas para subsidiar a análise e proposição das ações. A montagem do banco de dados tem como diretriz a possibilidade de
relacionamento das informações armazenadas com os temas que possuem representação espacial. A organização das
informações em seus diferentes níveis de análise deve cons�tuir uma base de dados georreferenciada, compa�vel com o Sistema
da CONTRATANTE.

8.10.7. Deverá ser adotado o “Manual de elaboração de produtos de geoinformação da Agência Pernambucana de Águas e
Clima” para a execução e padronização dos produtos cartográficos, com vistas a garan�r a qualidade e precisão cartográfica nos
mapas temá�cos produzidos.

8.10.8. Os insumos para construção das bases cartográficas compreendem dados vetoriais e matriciais fornecidos pela
CONTRATANTE, dados levantados pela CONTRATADA e dados produzidos por outras ins�tuições, levantados às expensas da
CONTRATADA. Deverá ser adotado o “Manual de elaboração de produtos de geoinformação da Agência Pernambucana de Águas
e Clima - Apac” para a execução e padronização dos produtos cartográficos, com vistas a garan�r a qualidade e precisão
cartográfica nos mapas temá�cos produzidos. O referido documento apresenta uma lista de insumos que podem ser
disponibilizados.

8.10.9. As bases devem ser produzidas no Sistema de Referência Geodésico SIRGAS2000 com Sistema de Projeção Universal
Transversa de Mercator (UTM).

8.10.10. As escalas de apresentação dos layouts dos mapas produzidos deverão ser propostas pela equipe executora e aprovadas
pela equipe técnica da CONTRATANTE, de acordo com as suas peculiaridades.
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8.10.11. Todas as bases deverão ser entregues em formato aberto contendo todas as referências espaciais, tabelas de atributos e
informações da geometria (projeção, datum e sistema de coordenadas) incorporados.

8.10.12. A geração dos Metadados referentes aos dados integrantes do banco de dados espacial do projeto deve seguir o perfil de
metadados geoespaciais do Brasil - (Perfil MGB).

8.10.13. As metodologias para obtenção das bases de dados georreferenciadas, incluindo técnicas de classificação, estrutura de
metadados, padronização das convenções cartográficas, fontes de informações temá�cas, escala de apresentação dos produtos e
estruturação do banco de dados, deverão ser aprovadas pela CONTRATANTE e constar no Plano de Trabalho Detalhado - PTD.

8.10.14. Quando da u�lização de técnicas de processamento digital de imagens, todos os subprodutos deverão ser também
entregues, incluindo o registro dos métodos empregados, amostras de treinamento e todos os aspectos necessários para garan�r
a linhagem dos dados.

8.10.15. Para garan�r a qualidade dos produtos, deverão ser adotadas ro�nas de validação para avaliar a consistência topológica
dos dados e realizar operações necessárias para ajustar as feições, corrigindo problemas de descon�nuidade, sobreposição,
vazios, entre outros.

8.11 Documento Base do Programa de Revitalização (RF)

8.11.1. O Relatório Final (RF), que corresponde ao documento base do programa, deverá ser apresentado, contendo
minimamente: sumário execu�vo, uma síntese das metodologias e dos principais resultados ob�dos, incluindo uma descrição
resumida dos projetos propostos no por�ólio e uma visão crí�ca e prospec�va sobre a implementação e sustentabilidade do
programa.

8.11.2. Devem cons�tuir como anexos do relatório final os estudos técnicos que embasaram o documento base (relatórios
parciais 1 a 8).

8.12 Resumo Execu�vo (RE)

8.12.1. O resumo execu�vo não é um resumo do Relatório Final e sim um relatório de teor gerencial que contenha a mensagem
básica do Programa, suas fases, apresentando, de forma sinté�ca, os principais resultados de todos os produtos de forma concisa
e em linguagem acessível.

8.12.2. Deverão ser produzidas no mínimo 35 (trinta e cinco) cópias impressas, frente e verso em material de qualidade e colorido
do Resumo para distribuição entre os principais atores da gestão de recursos hídricos e envio ao MDR. Todo o material também
deverá ser entregue em formato digital.

 

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os produtos resultantes do objeto contratado, deverão ser apresentados da seguinte forma:

9.1. A elaboração e apresentação dos produtos deverão estar baseadas na publicação in�tulada “Manual de Editoração das
Publicações da Apac”, assim como pelas normas de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

9.2. O conteúdo deverá refle�r clareza, obje�vidade e consistência de todas as informações, critérios e metodologias
consideradas no desenvolvimento do estudo.

9.3. Todos os gráficos, ilustrações, mapas (originais) e relatórios deverão ser entregues no formato impresso acompanhados das
versões digitais correspondentes.

9.4. Toda bibliografia e referências ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, deverão ser citadas no texto e vir dispostas
em ordem alfabé�ca e classificadas segundo a Norma da ABNT vigente.

9.5. Os produtos deverão ser compostos de partes pré-textuais (capa; folha de rosto; apresentação; resumo; listas de siglas,
ilustrações e quadros; sumário), textuais (introdução, desenvolvimento, conclusões e/ou recomendações), e pós-textuais
(referências, anexos, apêndices, etc.).

9.6. Os produtos devem ser entregues à CONTRATANTE em forma digital para apreciação inicial e, em caso de necessidade, serão
solicitadas as devidas correções, a serem atendidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis pela CONTRATADA, salvo casos especificados
no Termos de referência.

9.7. Após aprovação dos produtos, a CONTRATADA deve encaminhar à CONTRATANTE os produtos, conforme especificações a
seguir:

a) plano de trabalho, os relatórios parciais e relatório final: 3 vias impressas, formato A4, impressão colorida, uma face, em
papel sulfite (A4–210 x 297 mm); e 2 vias em meio digital (pendrive), inclusive com ilustrações (mapas, figuras, gráficos etc.)
em alta resolução. A encadernação dos produtos será do �po espiral, capa em PVC, cristal.

b) resumo execu�vo: 35 vias impressas, com até 100 páginas, formato A4, orientação retrato, papel couché brilho, com
gramatura mínima de 75g, impresso em modo offset ou laser colorido, em encadernação capa dura e brochura; e 2 vias em
meio digital (pendrive).

9.8. Os desenhos e mapas do trabalho deverão ser produzidos na escala recomendada, salvo ocorrência de necessidades
específicas, quando a representação necessite de maior detalhamento, mediante aprovação prévia da CONTRATANTE.

9.9. Todos os documentos deverão ser entregues contendo seus arquivos em modo editável (.doc, .xls, grf, .dwg, .dxf, .shp, .mxd,
etc.) e os dados u�lizados para a obtenção dos resultados dos respec�vos produtos.



20/07/2022 09:48 SEI/GOVPE - 26138310 - GOVPE - Minuta (Com Timbre)

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30735510&infra_sist… 12/16

9.10. A CONTRATADA, caso venha u�lizar algum so�ware que a CONTRATANTE não u�lize e/ou não possua, ficará obrigada a
fornecer o arquivo executável para leitura de tais informações.

9.11. A CONTRATADA deverá fornecer uma lista de todos os programas de computação u�lizados na elaboração dos trabalhos de
modo sistemá�co contendo, no mínimo, as seguintes informações:

1. Nome do so�ware;

2. Descrição do so�ware;

3. Modelo u�lizado;

4. Manual de u�lização do so�ware;

5. Linguagem e programação fonte.

9.12. Os arquivos originais de todos os produtos dos serviços serão entregues em formato digital, sem nenhuma compactação. Os
dados gerados em cada fase também deverão ser entregues em sua forma bruta, ou seja, sem nenhum �po de tratamento
computacional.

9.13. Vale ressaltar que todos os resultados gerados a par�r dos so�wares u�lizados pela CONTRATADA terão que ser
compa�veis com os u�lizados pela CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LOCALIZAÇÃO E ÁREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As a�vidades de Consultoria definidas neste contrato serão realizadas para todo o Estado de
Pernambuco, que, para efeito do planejamento e gestão dos recursos hídricos, está atualmente dividido em 16 (dezesseis)
Unidades de Planejamento (UP) e uma Unidade Especial de Planejamento (UPE), conforme informações constantes do item 7 do
Termo de Referência.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Cada UP representa uma bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias hidrográficas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Prestar os serviços e cumprir fielmente as disposições con�das no presente Contrato, de forma que a
execução ocorra dentro do prazo de vigência contratado, evitando atrasos que prejudiquem as necessidades da CONTRATANTE;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE inerentes ao objeto da
contratação;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
solicitados;

PARÁGRAFO QUARTO: Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, bem como, por quaisquer eventuais danos
ou prejuízos que possam causar à CONTRATANTE ou a terceiros, no cumprimento do Contrato;

PARÁGRAFO QUINTO: Manter durante toda a execução do Contrato as mesmas condições da habilitação;

PARÁGRAFO SEXTO: Fornecer os produtos discriminados na forma exposta no Termo de Referência;

PARÁGRAFO SÉTIMO: Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste
Contrato em que se verificar vício, defeito ou incorreção;

PARÁGRAFO OITAVO: Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação,
diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que
forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo
emprega�cio com os mesmos;

PARÁGRAFO NONO: Realizar as correções nos produtos referidos que forem solicitadas pela CONTRATANTE;

PARÁGRAFO DÉCIMO: Todos os planos, projetos, especificações, desenhos, relatórios, outros documentos e so�ware fornecidos
pela CONTRATADA tornar-se-ão propriedade da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA entregá-los, até a rescisão ou
conclusão deste Contrato, juntamente com o inventário detalhado deles. A CONTRATADA pode reter cópia desses documentos e
so�ware, mas não poderá usar para propósitos que não sejam relacionados com este Contrato sem a prévia autorização por
escrito da CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à realização do serviço;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) da
efe�va prestação dos serviços;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas no serviço objeto do contrato, devendo
recusar, com a devida jus�fica�va, qualquer execução fora das especificações constantes da proposta da CONTRATADA, e no
Termo de Referência e neste Contrato;
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PARÁGRAFO QUARTO: Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais, quando for o caso;

PARÁGRAFO QUINTO: Efetuar os pagamentos à CONTRATADA;

PARÁGRAFO SEXTO: Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços sob os aspectos quan�ta�vos e qualita�vos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ELEMENTOS DE REFERÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA os elementos disponíveis em seu arquivo
técnico que possam servir como referência ao projeto em questão e informações de interesse para a realização dos trabalhos
objeto do TR.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para a elaboração dos estudos preliminares, a CONTRATADA deverá pesquisar e proceder
levantamentos e análises de todos os elementos disponíveis existentes, bem como complementar com novos dados que possam
influir ou guardar alguma relação com os serviços solicitados no escopo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A revisão, análise e consolidação dos estudos realizados deverão incluir os documentos listados no
Anexo III do Termo de Referência, bem como todos aqueles documentos considerados relevantes para o bom desenvolvimento
dos trabalhos pela CONTRATADA.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Será admi�da a subcontratação dos serviços acessórios, no percentual máximo autorizado pela
CONTRATANTE, sendo vedada a sub-rogação do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não se admite a subcontratação de itens de serviços que tenham sido exigidos para fins de qualificação
técnica na licitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Toda subcontratação deve ser previamente subme�da à apreciação do CONTRATANTE, apenas podendo
ser efe�vada após a sua expressa anuência;

PARÁGRAFO QUARTO: Cabe à CONTRATANTE avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificação técnica
necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis;

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a�vidades da SUBCONTRATADA, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUPERVISÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A supervisão, gestão e fiscalização do contrato será exercida pela servidora Raquel Correia de Assis
Machado, matrícula 10133-8, da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas (GRBH), com o apoio de outras gerências da
CONTRATANTE, a depender da natureza dos produtos, podendo haver, inclusive, a par�cipação de consultores e colaboradores
externos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sistemá�ca de supervisão adotada prevê reuniões virtuais mensais durante todo o processo,
obje�vando discussões e correções de cada produto antes de sua entrega. Nessas reuniões mensais, a CONTRATADA deverá
também apresentar uma pauta pré determinada, por meio de um documento formal, contendo o andamento dos trabalhos,
observância ao cronograma, apresentação das principais dificuldades encontradas e próximos passos/encaminhamentos.
Reuniões não programadas poderão ser realizadas, a depender do andamento do trabalho ou de dificuldades surgidas durante
sua execução.

PARÁGRAFO TERCEIRO:  As reuniões ocorridas deverão ser registradas em Ata, a ser elaborada pela CONTRATADA, inserindo o
conteúdo abordado e os par�cipantes envolvidos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA, conforme o caso, que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções
administra�vas:

1. Advertência;

2. Multa;

3. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com o órgão, por prazo não superior a 2
(dois) anos;

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública federal, estadual ou municipal, enquanto
perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos causados e após decorrido
o prazo da sanção do item “c”, deste Parágrafo;

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos itens a), c) e d) poderão ser aplicadas cumula�vamente com a multa.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: A Penalidade de advertência será aplicada em decorrência de faltas leves, que prejudiquem o andamento
da execução contratual, mas não acarretem prejuízos significa�vos para a Administração.

PARÁGRAFO QUARTO: A multa será aplicada nas seguintes situações e nos termos adiante especificados:

(i)  Em caso de reincidência pelo(s) mesmo(s) mo�vo(s) que ensejaram a aplicação da penalidade de advertência: multa de até 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato;

(ii) Pela não apresentação da garan�a contratual, se exigível, dentro do prazo assinalado no contrato: multa de 0,05% (zero vírgula
cinco por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento);

(iii) Pelo atraso no serviço executado, de acordo com os prazos es�pulados no cronograma de execução dos serviços: até 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

(iv) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada após 30 (trinta) dias a contar do vencimento do prazo es�pulado: até 10%
(dez por cento) do valor do referido serviço;

(v) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do término do prazo para correção fixado no termo de
no�ficação: até 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;

(vi) Pela recusa da contratada em corrigir falhas no serviço executado, caracterizada após 30 (trinta) dias a contar do término do
prazo fixado na no�ficação: até 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado;

(vii) Pela inexecução total do serviço contratado: até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: Na fixação das penalidades previstas nos itens “c” e “d” do Parágrafo Primeiro desta Cláusula (suspensão
temporária e declaração de inidoneidade), bem como, quando for o caso, no prazo da sanção de suspensão temporária de licitar
e contratar, deverão ser observadas as seguintes circunstâncias:

(i) Proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;

(ii) Os danos resultantes da infração;

(iii) Situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso
de aplicação de multa;

(iv) Reincidência, assim entendida a repe�ção de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior;

(v)Circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração, inclusive os antecedentes da empresa infratora.

PARÁGRAFO SEXTO: O enquadramento das penalidades nas faixas de multa previstas neste Contrato também deverá tomar como
parâmetro as circunstâncias descritas no Parágrafo Quinto.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A penalidade prevista no item “d” do Parágrafo Primeiro desta Cláusula (declaração de inidoneidade)
deverá ser comunicada à Secretaria de Administração para registro no CADFOR-PE.

PARÁGRAFO OITAVO: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administra�vo de Aplicação de Penalidade -
PAAP, disciplinado no Decreto Estadual nº 42.191, de 1º de outubro de 2015.

PARÁGRAFO NONO: Havendo indícios de come�mento das condutas previstas na Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei An�corrupção),
a documentação per�nente será encaminhada às autoridades competentes para apuração da conduta �pica em questão.

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do objeto contratado ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos ar�gos 77 a 80, da Lei
Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente mo�vados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do ar�go 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do ar�go 79 do mesmo diploma
legal, quando cabível.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administra�va ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUCESSÃO

O presente instrumento obriga as partes contratantes e os seus sucessores, que, na falta delas assumem a responsabilidade pelo
seu integral cumprimento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório, e pelas regras no edital do PROCESSO
ADMINISTRATIVO n° PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC, na Proposta de Preços vencedora, e, nos casos omissos, aplicar-se-ão os
Princípios Gerais do Direito.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em
conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei n° 13.709/2018, além das demais normas e polí�cas de proteção de
dados de cada país onde houver qualquer �po de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No
manuseio dos dados a CONTRATADA deverá:

 

(i) Tratar os dados pessoais a que �ver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com
estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar
de modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa
ou encargo.

(ii) Manter e u�lizar medidas de segurança administra�vas, técnicas e �sicas apropriadas e suficientes para proteger a
confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais man�dos ou consultados/transmi�dos eletronicamente, para garan�r
a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

(iii) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados
pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

(iv) Garan�r, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros
contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios,
diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE
assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente
confidenciais e de não os u�lizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e
orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito
da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos,
análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

1.  Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá
informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

2. A CONTRATADA deverá no�ficar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

a) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais rela�vas à proteção de Dados Pessoais pela
CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

b) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das a�vidades e responsabilidades da CONTRATADA.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e
material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a
terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo
quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REGISTRO

Este instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser publicado e registrado.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações, o presente instrumento contratual será
publicado no Diário Oficial do Estado na forma de extrato, como condição de sua eficácia.

 

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade do Recife, Capital do Estado de
Pernambuco, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.

Recife, data da úl�ma assinatura eletrônica.

 

______________________________________

SUZANA MARIA GICO LIMA MONTENEGRO
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Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

CONTRATANTE

 

 

_____________________________________

Xxxxxxxxxxxxxxx

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

                                                                                                                                                                                                                             

Documento assinado eletronicamente por Maria Isabel Aguiar Lafaye�e, em 12/07/2022, às 10:06, conforme horário oficial de
Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 26138310 e o código CRC 1EB6AFBE.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA

Av. Cruz Cabugá, 1111,  - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone: (81) 3183-1000 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

