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APAC - 

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

Despacho: 23 

Des�natário: Comissão Especial de Licitação -CEL Apac

 

Conforme solicitado pela empresa licitante RHA Engenharia e Consultoria SS LTDA. em seu recurso administra�vo
à decisão que a inabilitou na Concorrência n° 001/2022, 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, encaminhamos detalhamento da Análise Técnica nº. 7/2022 - GRHB (Fase Habilitação), sobre
quais trabalhos apresentados para o profissional Henrique Schuchmann Morador atenderam ou não à experiência
exigida no Edital (exigência para composição da Equipe-Chave: 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), para que, em posse dessa informação, possa
complementar seu Recurso Administra�vo apresentado em 21/11/2022.
 
Experiências
comprovadas
pelo
profissional

Descrição Correlação indicada
pela licitante

Duração
(anos) Atendimento Justificativa

1 Governo do Estado
do Tocantins -
SRHMA - Projeto
Executivo de
irrigação da área
piloto de 5000 ha,
integrante
aproveitamento
hidroagrícola do Rio
Manual Alves,
localizados no
múnicipio de Porto
Alegre do Tocantins
e Dianópolis.

Projeto executivo de
preservação de
sistemas de drenagem
natural (definição das
APPs e suas faixas)

2,87 Não atende O projeto se trata de um
projeto de irrigação
destinada à agricultura
tradicional. Ademais, após
solicitada
complementação aos
documentos já
apresentados durante a
fase de habilitação, como
forma de diligência
processual, a licitante não
apresentou documentos
que trouxessem uma
descrição mais detalhada e
demonstrasse de forma
clara que o referido
projeto envolve
conservação ou
restauração de recursos
hídricos e florestais, uma
vez que o certificado
apenas cita um projeto
executivo de preservação
de sistemas de drenagem
natural, incluindo
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definição das APPs e suas
faixas, não
necessariamente
envolvimento do referido
projeto com a conservação
ou restauração da mesma.

2

Grupo
Paranapanema –
Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e o
Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA)
do
empreendimento
complexo industrial
do
projeto Bujuru

Caracterização e
diagnóstico do meio
biótico das áreas de
influência direta e
indireta do
empreendimento,
envolvendo estudos de:
- Vegetação e flora;
- Fauna (mamíferos,
aves, ictiofauna,
répteis, crustáceos,
anfíbios, insetos,
comunidades
planctônicas);
- Ecossistemas
terrestres e aquáticos;
Proposição de medidas
de controle ambiental
de natureza preventiva,
mitigadora,
compensatória e
otimizadora;
Proposição de
programas de
monitoramento e
acompanhamento
ambiental.

2 Não atende

Apesar da experiência
apresentada atender ao
exigido no edital, o nome
do profissional não consta
da lista de profissionais da
equipe técnica de nível
superior citada no atestado
de capacidade técnica
emitido pela contratante.
Foi apresentada a ART
referente ao serviço,
porém a mesma não
comprova que o
profissional participou
efetivamente deste estudo.

3

Pontal Agropecuária
LTDA - Prestação de
serviços de
Assistência
Técnica ao processo
produtivo realizado
na
Fazenda Santa Rita.

Plano de conservação
de áreas de preservação
com recuperação de
áreas degradadas,
ampliação e
conservação de matas
ciliares e áreas de
preservação.

1,14 Atende  

4 Estado do Rio
Grande do
Sul - Secretaria de
Obras
Públicas,
Saneamento e
Habitação -
Avaliação
Quali-Quantitativa
das
disponibilidade e
demandas de água
na
Bacia Hidrográfica
do

Formulação de
recomendações a
respeito dos seguintes
temas:
-procedimentos para
aplicação do
instrumento de outorga
de uso da água na
bacia;
-Procedimentos para
enquadramento dos
recursos hídricos em
classes de uso
preponderante a luz da
resolução Conama n.
20/86;

1 Atende  



12/12/2022 14:11 SEI/GOVPE - 30879330 - GOVPE - Despacho

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36133775&infra_siste… 3/5

Sistema Taquari-
Antas/RS.

-Atuação do comitê da
bacia;
-Outras medidas de
gerenciamento dos
recursos hídricos da
bacia.

5

Governo do Estado
do Tocantins - Plano
de Bacia
Hidrográfica do Rio
Formoso

Propor ações no
sentido de preservar e
recuperar a cobertura
vegetal dos leitos,
nascentes e áreas de
preservação com vistas
à proteção dos recursos
hídricos da bacia; -
Indicar práticas
agrícolas, de manejo de
solos e outras, que
evitem a erosão, o
carregamento de
sedimentos para os
cursos de água e o
assoreamento, que
diminuem a capacidade
de suas calhas e a
qualidade das águas;
-Promover a
capacitação de
profissionais, gestores
públicos e membros da
sociedade para atuarem
na gestão ambiental
integrada com os
recursos hídricos.G9

0,99 Atende  

6

Governo do Estado
do
Tocantins – Estudo
de
Impacto Ambiental
(EIA) e
respectivo Relatório
de
Impacto Ambiental
(RIMA)
do subprojeto
Sampaio –
1º Fase –
empreendimento
para aproveitamento
hidroagrícola de
uma área
de aproximadamente
20.000 hectares,
situada
na região do Bico do
Papagaio, no estado
do
Tocantins.

Diagnóstico do Meio
Biótico:
- Caracterização da
cobertura vegetal e da
composição florística
das áreas de influência
direta e indireta, com
levantamento detalhado
de campo e avaliação
filossociológica;
- Caracterização da
fauna terrestre, alada e
da ictiofauna das áreas
de influência direta e
indireta, com
levantamentos
detalhados em campo;
- Caracterização das
condições limnológicas
dos cursos d'água da
área de influência
direta;
- Estudo de áreas
legalmente protegidas.

0,41 Não atende

O referido certificado cita
apenas atividades de
caracterização e
diagnóstico, desta forma,
pela descrição
apresentada, não está claro
que envolva conservação
ou restauração de recursos
hídricos e florestais. Após
solicitação de
complementação aos
documentos já
apresentados durante a
fase de habilitação, como
forma de diligência
processual, não foram
apresentados documentos
que trouxessem uma
descrição mais detalhada
que comprovasse o
atendimento à experiência
solicitada.
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7

Governo do Estado
do
Tocantins –
Elaboração do
Projeto Básico e
Estudo de
Impacto Ambiental
(EIA/RIMA) do
aproveitamento
hidroagrícola de
Sampaio,
no estado do
Tocantins.

Proposta de Medidas
Mitigadoras,
Maximizadoras e
Compensatórias.
- Detalhamento de
medidas necessárias
para prevenir, mitigar
ou compensar impactos
negativos e maximizar
efeitos positivos, sobre
o meio físico, biótico e
antrópico.
- Indicação das fases de
implantação e os
prazos necessários;
- Proposta de
Programas Ambientais
-Previsão de programas
para acompanhamento
e monitoramento do
comportamento do
empreendimento sob o
ponto de vista da
viabilidade ambiental,
ao longo de sua
implantação e operação
(meios físico, biótico e
antrópico),
-Indicação dos
procedimentos
metodológicos,
necessários e das
responsabilidades;
- Conclusões e
Recomendações;
- Elaboração do RIMA.

0,41 Atende  

Total que atende à experiência exigida no Termo de
Referência e Edital 3,54   

 
 

Atenciosamente,

Fernando Duarte Acioli

Gerente de Revitalização de Bacias Hidrográficas

APAC - Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas

 

Raquel Correia de Assis Machado

Analista de Meio Ambiente

APAC - Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas
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Documento assinado eletronicamente por Raquel Correia de A. Machado, em 25/11/2022, às 15:04,
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 Fernando Duarte Acioli, em 25/11/2022, às 15:44,
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 30879330
e o código CRC A6BBB86C.

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://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

