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Respostas a questionamentos de empresas 

 

Referência: Concorrência nº 0001/2022 - Processo Administrativo n° 001/2022 - 
CEL/APAC (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, 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. 
 
 
Questionamentos de empresa, recebidos por e-mail em 24/08/2022  
 
Quest. 1. Entendemos que um profissional Engenheiro Sanitarista e Ambiental, com 
mais de 15 anos de formação, pós-graduado em perícia, auditoria e gestão ambiental e 
gestão de projetos, com atestados que comprovam sua vasta experiência na 
elaboração de Planos de Recursos Hídricos, coordenação e elaboração dos estudos que 
subsidiaram o enquadramento de corpos hídricos, enquadramento de bacias 
hidrográficas, estudos para subsidiar planos de conservação de bacias hidrográficas, 
bem como trabalhos de diagnóstico e apontamentos técnicos embasadores da atuação 
do Ministério Público na regularização ambiental de passivos (inclusive florestais em 
relação à APPs e RLs) de propriedades rurais das margens de rios atende aos requisitos 
exigidos no item 9.5.3.1.2, alínea b, do edital. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: 
 
Conforme resposta do setor requisitante, Gerência de Revitalização de Bacias 
Hidrográficas - GRBH, pela servidora Raquel Correia de Assis Machado, Analista de 
Meio Ambiente, em 29/08/2022: O currículo será avaliado de modo a verificar se as 
atividades desenvolvidas pelo profissional correspondem à natureza da atividade e 
período de experiência exigidos pelo edital naquela respectiva área.  
 
Quest. 2. Entendemos que os profissionais com mais de 5 anos e mais de 10 anos de 
formação e de atuação, com atestados registrados e acompanhados da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico - CAT, comprovando a execução dos serviços exigidos no 
edital, nos itens 9.5.3.1., de elaboração de planos e/ou programas e projetos nas áreas 
de recursos hídricos e meio ambiente; subitem 9.5.3.1.2. alíneas A à F, bem como, do 
item 9.5.3.2, alíneas A à D, atendem às exigências dos respectivos itens, não havendo 
que se falar, especificamente, na soma dos períodos atestado para se comprovar a  
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experiência maior que 5 ou 10 anos, a depender do caso e da área exigidos.  Está 
correto o nosso entendimento? 
 
Conforme resposta do setor requisitante, Gerência de Revitalização de Bacias 
Hidrográficas - GRBH, pela servidora Raquel Correia de Assis Machado, Analista de 
Meio Ambiente, em 29/08/2022: Deve-se levar em conta a soma dos períodos 
atestados para se comprovar a experiência maior que 5 ou 10 anos, conforme cada 
item exige. 
 
 
 
Em 30/08/2022 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC  
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Documento assinado eletronicamente por JESSICA SANTOS MESQUITA, Presidente e matrícula 100501, em 
30/08/2022, às 11:46.
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