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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 05/09/2022  
 
Solicitamos esclarecimentos para as seguintes dúvidas relacionadas ao edital acima 
mencionado: 
 

1) A partir da resposta emitida pela Gerência Demandante, Gerência de Revitalização 
de Bacias Hidrográficas - GRBH onde consta “Entendemos que a conservação e 
restauração florestal podem ser uma forma de recomposição vegetal, mas como não 
são exatamente sinônimos, sem o detalhamento das ações, método e tipo 
vegetacional, não podemos avaliar se se adequam ao que solicitamos. Raquel Correia 
de Assis Machado - Analista De Meio Ambiente - Gerência De Revitalização De Bacias 
Hidrográficas - Agência Pernambucana e Águas e Clima”, em 22/06/2022. 

Para que seja entendido o detalhamento das ações necessárias, documentos que 
comprovem esse detalhamento mesmo não fazendo parte do Atestado de Capacidade 
Técnica serão considerados para pontuação, entendendo como documentos 
comprobatórios os produtos gerados do projeto que consta em atestado? 

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 09/09/2022: Os atestados devem estar detalhados de modo 
que possam ser verificados as exigências solicitadas no edital, ou ainda o licitante 
poderá disponibilizar os documentos necessários (contratos, notas fiscais, entre 
outros, que possam ter sua veracidade confirmada) que contenham informações 
detalhadas dos serviços relacionados nos atestados apresentados. 
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2) Gostaria de solicitar um esclarecimento sobre a Equipe Técnica, do edital da APAC - 
Processo Administrativo de Licitação - Concorrência - nº 001/2022. - O mesmo 
atestado pode contemplar mais de um item relacionado a pontuação da equipe 
técnica? 
 
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 09/09/2022: Sim. Os atestados devem estar detalhados de 
modo que possam ser verificados as exigências solicitadas ou as respectivas 
pontuações contidas no edital, ou ainda o licitante poderá disponibilizar os 
documentos necessários (contratos, notas fiscais, entre outros, que possam ter sua 
veracidade confirmada) que contenham informações detalhadas dos serviços 
relacionados nos atestados apresentados. 
 
 
Questionamentos de empresa, recebidos por e-mail em 06/09/2022  
 
Boa tarde, gostaríamos de dois esclarecimentos sobre o Edital APAC/PE 001/2022: 

1) Entendemos que programas, ações e diretrizes propostas visando a conservação e 

recuperação de bacias hidrográficas, constantes em estudos/planos tais como: Planos 

de Recursos Hídricos, Planos de Recuperação de Áreas Degradadas e Diagnósticos 

ambientais, são compatíveis com o objeto do anexo II “participação na elaboração de 

programas e/ou planos de revitalização de bacias hidrográficas”. Está correto o 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 09/09/2022: Não. O item 1.3 da Tabela de pontuação da 

Proposta Técnica se refere especificamente a "Participação na elaboração de 

programas e/ou planos de revitalização de bacias hidrográficas". Desta forma, os 

atestados devem estar detalhados de modo que possam ser verificados as exigências 

solicitadas ou as respectivas pontuações contidas no edital. 

 

2) No item 3.3.2.2 do anexo II - Refere-se à pontuação em estudos de qualidade de 

água para o setor de saneamento ou podem ser pontuados indistintamente estudo de 

qualidade de água para quaisquer atividades? Idem para a questão do saneamento. 
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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 09/09/2022:  A pontuação deste item pode ser dada tanto a 

estudos de qualidade de água quanto de saneamento. Desta forma, os atestados 

devem estar detalhados de modo que possam ser verificados as exigências solicitadas 

ou as respectivas pontuações contidas no edital. 

 
 
Em 09/09/2022 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC  
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