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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 29/08/2022  
 
Solicitamos esclarecimentos para as seguintes dúvidas relacionadas ao edital acima 
mencionado: 
 

1) Item 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.” 

Entendemos que as assinaturas das cartas e declarações dos volumes de Habilitação, 
Proposta Técnica e Proposta de Preços poderão ser assinaturas eletrônicas, feitas 
através de plataforma digital. 

Favor confirmar se nosso entendimento está correto. 

Resposta: As assinaturas das cartas e declarações dos volumes de Habilitação, 
Proposta Técnica e Proposta de Preços deverão ser realizadas de próprio punho, visto 
que se tratam de documentação impressa a ser entregue à Comissão de Licitação, 
dentro dos seus respectivos envelopes (envelope 01 - documentos de habilitação; 
envelope 02 - proposta técnica e envelope 03 - proposta de preços).  

A documentação e propostas a serem entregues em mídia digital, conforme dispõe o 
item 8.7 e 8.7.1 do Edital, poderá ser assinada digitalmente, baseada em certificado 
digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 
ou apenas digitalizada dos originais. 
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2) Item 10.1.4, letra “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.” 

Gentileza confirmar se a documentação que comprova os critérios de avaliação da 
equipe técnica deverá ser apresentada em dois momentos: nos Documentos de 
Habilitação e na Proposta Técnica. 

Resposta: No envelope de n° 01 (Documentos de Habilitação) deverão ser 
apresentados os documentos exigidos no item 9. do Edital, relativos à habilitação 
jurídica (documentos relacionados no item 9.3 do Edital e subitens), à regularidade 
fiscal e trabalhista (documentos relacionados no item 9.4 do Edital e subitens), à 
qualificação técnica (documentos relacionados no item 12. e subitens do Termo de 
Referência - 9.5 do Edital e subitens) e à qualificação econômico-financeira 
(documentos relacionados no item 9.6 do Edital e subitens).  

No envelope de n° 02 (Proposta Técnica) deverão ser apresentados os documentos 
exigidos no item 13.1 e subitens do Termo de Referência (Item 10 do Edital). 

 
 
 
Em 31/08/2022 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC  
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