
 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 0032.2022.CEL.PE.0006.APAC
PREGÃO ELETRÔNICO n° 0006/2022 - APAC

 

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

Objeto: Contratação de empresa com comprovada experiência em Planos de
Recursos Hídricos para a elaboração do Plano Hidroambiental da Unidade de
Planejamento 04 - Metropolitana Sul (PHA Metropolitana Sul).

Licitante: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA. - CNPJ n°
22.684.967/0001-72

A empresa licitante ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA.  atendeu a
todas as exigências do Edital e anexos relativas à sua Proposta de Preços e
Planilha de composição de custos e formação de preços (valor total da proposta
de R$ 354.447,00 - trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta
e sete reais) e à sua Habilitação jurídica, Regularidade fiscal e trabalhista e
Qualificação Econômico-Financeira, conforme análise desta Comissão de
Licitação, bem como da Gerência Demandante. Quanto aos requisitos referentes
à Qualificação Técnica, a empresa não atendeu aos itens 8.1.2 do Termo de
Referência, uma vez que a exigência de elaboração de planos de recursos
hídricos ao nível mínimo de bacia hidrográfica não foi comprovada na
documentação apresentada, e 8.2 em relação ao Coordenador Geral e ao
Especialista em Hidrologia, por não comprovarem experiência na elaboração de
Planos de Recursos Hídricos, como pode ser observado no Parecer Técnico nº.
23/2022 - GPSI/APAC elaborado pela Gerência de Planos e Sistema de
Informações de Recursos Hídricos - GPSI- documento n° 29976784).

Foi realizada consulta da licitante conforme item 11.1 do Edital, relativa
à existência de sanção que impeça a participação da empresa em licitação ou a
contratação da mesma, nos Portais: Cadastro de Fornecedores Penalizados pelo
Estado de Pernambuco, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -
CEIS e Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, não havendo
nenhum impedimento vigente quanto à licitante em análise (Resultados da
pesquisa em anexo).

Sendo assim, considera-se a empresa ECONSULT ENVIRONMENTAL
CONSULTING LTDA. classificada, porém Inabilitada no presente processo
licitatório, uma vez que não atendeu ao item aos itens 8.1.2 e 8.2 do Termo de
Referência, que correspondem, respectivamente, aos itens 13.3.2 e 13.3.3 do
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Edital.

Em 08/11/2022,

Jéssica Santos Mesquita 

Pregoeira - CEL/APAC

 

Documento assinado eletronicamente por Jéssica Santos Mesquita, em
08/11/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 30259147 e o código CRC 98C39D52.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA

Av. Cruz Cabugá, 1111,  - Bairro Santo Amaro. 

CEP 50040-000Recife/PE - Telefone: (81) 3183-1000 

- www.apac.pe.gov.br
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Parecer Técnico nº 23/2022 - GPSI - Análise da Proposta de Preços, da
Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços e da
documentação de habilitação técnica da empresa ECONSULT
ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA.

 

1. Introdução

 

Este Parecer Técnico visa à análise da Proposta de Preços, da Planilha de
Composição de Custos e Formação de Preços e da documentação de habilitação
relativa à qualificação técnica apresentada pela empresa ECONSULT
ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA., licitante 2ª colocada no Pregão Eletrônico
nº 0006/2022, que tem por objeto a “Contratação de empresa com comprovada
experiência em Planos de Recursos Hídricos para a elaboração do Plano
Hidroambiental da Unidade de Planejamento 04 - Metropolitana Sul (PHA
Metropolitana Sul)”.

 

2. Desenvolvimento

 

2.1 Da avaliação da Proposta de Preços e da Planilha de Composição de Custos
e Formação de Preços

Da análise da Proposta de Preços e da Planilha de Composição de Custos e
Formação de Preços, entende-se que os valores e percentuais apresentados
estão em concordância com os limites estabelecidos no Termo de Referência em
seu Anexo I - Planilhas Orçamentárias de Valores Estimados para a
Contratação.

 

2.2 Da avaliação da documentação de habilitação relativa à qualificação técnica

Quanto às exigências de qualificação técnica contidas no Termo de Referência
que embasou o pleito, este preconiza o seguinte, em seu item 8:

 

“8.1 As licitantes deverão comprovar a qualificação técnica por meio de:

8.1.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
da região a que estiver vinculada, constando local onde está situada a sede da
licitante, bem como, identificação do(s) responsável(eis) técnico(s), em plena
validade;”

Entende-se que a Certidão de Registro e Quitação – Pessoa Jurídica,
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apresentada na página 71 dos Documentos de Habilitação, encaminhados pela
licitante, supre o solicitado.

 

“8.1.2 Comprovação de aptidão para a execução de serviços compatíveis em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da
apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional expedido(s)
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que a
licitante tenha executado, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis
com o objeto licitado, a saber: elaboração de planos de recursos hídricos ao
nível mínimo de bacia hidrográfica.”

Das páginas 158 a 279 dos Documentos de Habilitação, são apresentados
Atestados de Capacidade Técnica de profissionais que participaram, em nome
da licitante, da elaboração de serviços como: Diagnósticos Ambientais e de
Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos, Programas de Gerenciamentos de
Efluentes, Plano de Controle de Qualidade da Água. Contudo, não há menção a
planos de recursos hídricos ao nível mínimo de bacia hidrográfica, dentre as
atividades apresentadas.

 

“8.1.2.2. A comprovação de acervo técnico poderá ser feita por meio de um ou
mais atestados.”

O acervo técnico apresentado está atestado.

 

“8.1.2.3 Os profissionais da Equipe-Chave deverão comprovar registro no
respectivo órgão de classe, com situação ativa e regular.”

Os documentos comprobatórios são apresentados nas páginas 158, 192 e 272,
para os profissionais Coordenador Geral, Especialista em Hidrologia e
Especialista em Mobilização e Comunicação, respectivamente.

 

“8.2. A empresa licitante deverá disponibilizar, no mínimo, a seguinte Equipe-
Chave para executar os serviços, e obedecendo aos seguintes pré-requisitos:”

“Coordenador Geral

Graduação em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica,
Engenharia Agrícola, Engenharia Sanitária, Geologia, Geografia ou áreas afins
com experiência profissional maior ou igual a 10 anos* e experiência
comprovada em coordenação de elaboração de planos na área de recursos
hídricos.”

Profissional graduada em Ciências Biológicas em 2011. Não há documento
comprobatório de experiência da profissional em coordenação da elaboração de
Planos de Recursos Hídricos.

 

“Especialista em Hidrologia

Graduação em Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica,
Engenharia Agrícola, Engenharia Sanitária, Geologia, Geografia ou áreas afins
com experiência profissional maior ou igual a 5 anos*, pós-graduação na área
de Hidrologia e experiência comprovada na elaboração de estudos hidrológicos
para planos de recursos hídricos.”

GOVPE - Parecer Técnico 23 (29976784)         SEI PL.0032.2022.CEL.PE.0006.APAC / pg. 4



Profissional graduado em Geologia em 2012, com mestrado em Recursos
Hídricos. Não há documento comprobatório de experiência do profissional em
elaboração de estudos hidrológicos para Planos de Recursos Hídricos.

 

“Especialista em Mobilização e Comunicação

Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou Sociais, com experiência
profissional maior ou igual a 5 anos e experiência comprovada em organização,
mobilização social e moderação de eventos.”

Profissional graduada em Serviço Social em 2014. A documentação apresentada
comprova experiência em mobilização social, reuniões de monitoramento,
oficinas e coleta de dados socioeconômicos.

 

“8.3 A comprovação do vínculo dos profissionais da Equipe Chave com a
empresa licitante poderá ser feita pelas seguintes formas: no caso de
empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
no caso de sócio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de
serviços, mediante contrato escrito firmado com o licitante; ou declaração de
compromisso de vinculação futura, escrita e assinada pelo profissional que se
compromete pela execução do respectivo serviço, caso a licitante se sagre
vencedora do certame.”

Os documentos apresentados nas páginas 64, 152 e 268 comprovam o vínculo.

 

“8.4 Além da Equipe-Chave, para execução adequada do objeto contratual, a
licitante deverá dispor de Equipe de Apoio a seu livre critério quanto ao número
e formação dos profissionais. No Anexo I deste Termo de Referência, é sugerida
uma composição recomendável para a Equipe de Apoio.”

Não há menção a Equipe de Apoio.

 

“8.7 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.”

Apresentada na página 68.

 

3. Conclusão

 

Diante do exposto, no que concerne à Proposta de Preços e à Planilha de
Composição de Custos e Formação de Preços, considera-se que a licitante
atende às exigências do Termo de Referência. Contudo, tendo em vista o não
atendimento aos itens 8.1.2 do Termo de Referência, uma vez que a exigência
de elaboração de planos de recursos hídricos ao nível mínimo de bacia
hidrográfica não foi comprovada na documentação apresentada, e 8.2 em
relação ao Coordenador Geral e ao Especialista em Hidrologia, por não
comprovarem experiência na elaboração de Planos de Recursos Hídricos,
considera-se a empresa ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA.,
licitante 2ª colocada no Pregão Eletrônico nº 0006/2022, tecnicamente
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INABILITADA.

 

 

Recife, 28 de outubro de 2022

Documento assinado eletronicamente por Éverton Renan de Andrade Melo,
em 28/10/2022, às 14:05, 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 Erik Cavalcanti e Silva, em
28/10/2022, às 14:06, 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 Robertson Valerio de Paiva
Fontes Junior, em 28/10/2022, às 14:21, conforme horário oficial de Recife,
com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 29976784 e o código CRC 13CF01D6.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA�

Av. Cruz Cabugá, 1111, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-
000, Telefone: (81) 3183-1000 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 07/11/2022 16:51:20 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA 
CNPJ: 22.684.967/0001-72 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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