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Análise Técnica nº. 1/2023 ref. à Proposta Técnica apresentada pela Hidrobr Consultoria LTDA . no
processo administra�vo de licitação n° PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC, Concorrência n° 001/2022 .

 

1. DO OBJETO

Parecer quanto à qualificação da proposta técnica da licitante habilitada no processo administra�vo de
licitação n° PA.001.2022.CEL.CONC.001.APAC, 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, par�ndo de diagnós�co ambiental,
socioeconômico e ins�tucional 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 por�ólio
de projetos de revitalização.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1 A presente análise abrange os requisitos técnicos abordados no item 10 "DA PROPOSTA TÉCNICA" do
Edital (item 13 do Termo de Referência [26068191]).

2.2 Foram avaliadas as documentações entregues pela respectiva licitante habilitada no certame:

  - Hidrobr Consultoria LTDA. 

2.3 Consideramos como premissa que a licitante é responsável pela qualidade e veracidade das informações.

2.4 A presente análise foi produzida e gerada no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) do
Governo do Estado de Pernambuco, apresentando garantia de integridade, de autoria e de autenticidade
mediante a utilização de assinatura eletrônica.  O uso do meio eletrônico para realização do processo
administrativo é regulamentado pelo Decreto Estadual nº 45.157 de 23 de outubro de 2017. Dessa forma, a
Agência Pernambucana de Águas e Clima – Apac não está utilizando carimbos, selos ou vistos nos processos
físicos que demandam análise e emissão de Parecer Técnico Conclusivo.

2.5 A análise foi feita à luz das especificações técnicas constantes do Edital e de acordo com a Proposta
Técnica entregue pela licitante.

3. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

3.1 A licitante apresentou Plano de Trabalho Detalhado (PTD), conforme especificações contidas no item 8.1
do Termo de Referência, bem como toda documentação referente às exigências e critérios estabelecidos no
ANEXO II do Termo de Referência (Critérios e Subcritérios de Avaliação da Proposta Técnica), como
solicitado no edital.

3.2 Após análise da Proposta Técnica da licitante Hidrobr Consultoria LTDA., realizada pela Comissão
Técnica da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas - GRBH, que considerou critérios,
subcritérios e sistema de pontuação na forma descriminada na Tabela constante do Anexo II do Termo de
Referência, a pontuação total conferida à licitante foi de 80 (oitenta) pontos, conforme pode ser
observado no quadro detalhado abaixo:
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Pontos Atribuídos aos Critérios de Avaliação
Pontuação
máxima por
subitem

Pontuação
obtida pela
licitante

1. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

1.1 Experiência geral da empresa relevante para o
serviço (1 ponto por estudo, diagnóstico, plano,
programa e/ou projeto).

2 2

1.2 Participação na elaboração/execução de estudos,
diagnósticos, planos e/ou programas na área de recursos
hídricos e meio ambiente (1 ponto por trabalho).

4 4

1.3 Participação na elaboração de programas e/ou planos
de revitalização de bacias hidrográficas (1 ponto por
trabalho).

4 0

2. PROPOSTA TÉCNICA (ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA E PLANO DE
TRABALHO EM RESPOSTA AO TDR)

2.1 Enfoque Técnico e Metodologia (Detalhamento da
metodologia adequada para as atividades previstas no
Termo de Referência)

12 10

2.2 Conhecimento da problemática ambiental, no que diz
respeito a revitalização de bacias hidrográficas. 6 4

2.3 Cronograma físico adequado para a execução dos
serviços compatível com o especificado no Termo de
Referência.

2 2

2.4Organização e Equipe (Adequação da equipe técnica
aos serviços, com a indicação da participação de cada
profissional no cronograma físico das atividades).

10 9

3. EQUIPE CHAVE (QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIA PARA A TAREFA)

3.1 Engenheiro ambiental, biólogo, engenheiro florestal ou profissional de áreas afins
(Sênior), com mais de 10 anos de experiência em elaboração de planos, programas,
estudos e/ou diagnósticos nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente

3.1.1 Formação acadêmica (especialização – 1 ponto;
mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos)

3 2
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3.1.2 Adequação ao Serviço

3.1.2.1 Experiência na elaboração de estudos,
diagnósticos, planos e/ou programas na área de recursos
hídricos e meio ambiente (1 pontos por trabalho)

2 2

3.1.2.2 Experiência em elaboração de programas e/ou
projetos de revitalização de bacias hidrográficas (1
pontos por trabalho)

4 3

3.1.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos,
planos, programas e/ou projetos similares) no semiárido
e mata atlântica (1 ponto por trabalho).

1 1

3.2 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 

 

3.2.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos;
mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos) 3 1

3.2.2 Adequação ao Serviço 

3.2.2.1 Experiência na elaboração de estudos,
diagnósticos,  planos, programas e projetos na área de
recursos hídricos e meio ambiente (1 ponto por trabalho)

2 2

3.2.2.2 Experiência na elaboração e/ou execução de
projetos de conservação e restauração dos recursos
hídricos e florestais (1 ponto por trabalho)

4 3

3.2.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos,
planos, programas, projetos similares) no semiárido e
mata atlântica (1 ponto por trabalho).

1 1

3.3 Engenheiro Civil, ambiental ou agrícola ou profissional de áreas afins (Pleno),
com mais de 5 anos de experiência em qualidade de água e saneamento

3.3.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos;
mestrado - 2 pontos; doutorado –3 pontos) 3 2

3.3.2 Adequação ao Serviço 
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3.3.2.1 Experiência na elaboração de estudos,
diagnósticos, planos e programas na área de recursos
hídricos e meio ambiente (1 ponto por trabalho)

2 2

3.3.2.2 Experiência em elaboração e/ou execução de
estudos de qualidade de água e saneamento (1 ponto por
trabalho)

4 3

3.3.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos,
programas ou projetos similares) no semiárido e mata
atlântica (1 ponto por trabalho).

1 1

3.4 Engenheiro ou Geógrafo ou profissional de áreas afins (Pleno), com mais de 5
anos de experiência na área de Hidrologia 

3.4.1 Formação acadêmica (especialização - 1 pontos;
mestrado - 2 pontos; doutorado - 3 pontos) 3 2

3.4.2 Adequação ao Serviço

3.4.2.1 Experiência na elaboração de estudos, planos e
programas na área de recursos hídricos e meio ambiente
(1 ponto por trabalho)

2 2

3.4.2.2 Experiência em elaboração e/ou execução de
estudos e/ou projetos de hidrologia (1 ponto por
trabalho)

4 4

3.4.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos
similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por
trabalho).

1 1

3.5 Economista, geógrafo, sociólogo ou profissional de áreas afins (Pleno): com mais
de 5 anos de experiência em políticas públicas, tendências de desenvolvimento,
avaliação e cenários socioeconômicos

3.5.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos;
mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos) 3 2

3.5.2 Adequação ao Serviço 

3.5.2.1 Experiência na elaboração de estudos, planos e
programas na área de recursos hídricos e meio ambiente
(1 ponto por trabalho)

2 2
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3.5.2.2 Experiência em políticas públicas, tendências de
desenvolvimento, avaliação e cenários socioeconômicos
(1 ponto por trabalho)

4 2

3.5.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos
similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por
trabalho).

1 1

3.6 Hidrogeólogo: Profissional com graduação em Geologia ou áreas afins, e pós-
graduação em Hidrogeologia com mais de 5 anos de experiência professional

 

3.6.1 Formação acadêmica (especialização – 1 pontos;
mestrado - 2 pontos; doutorado – 3 pontos) 3 3

3.6.2 Adequação ao Serviço

3.6.2.1 Experiência na elaboração de estudos, planos e
programas na área de recursos hídricos e meio ambiente
(1 ponto por trabalho)

2 2

3.6.2.2 Experiência em elaboração e/ou execução de
estudos e/ou projetos de hidrologia (1 ponto por
trabalho)

4 4

3.6.2.3 Trabalhos realizados (Elaboração de estudos
similares) no semiárido e mata atlântica (1 ponto por
trabalho).

1 1

TOTAL 100 80

 

4. CONCLUSÃO

4.1 A proposta técnica apresentada pela licitante Hidrobr Consultoria LTDA. foi considerada aprovada,
visto que, após análise desta Comissão Técnica da Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas -
GRBH, atendeu às exigências do Edital e anexos, e a�ngiu a Nota da Proposta Técnica (NPT) de 80
(oitenta) pontos, superior à NPT mínima necessária para qualificação, que é 70 (setenta) pontos,
conforme exigência do item 10.3 do Edital.

 

Recife, 08 de março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Raquel Correia de A. Machado, em 08/03/2023, às 11:49,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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Documento assinado eletronicamente por Alex Lima Rola, em 08/03/2023, às 11:49, 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 08/03/2023, às 15:24,
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 34048165
e o código CRC BC4B7BF6.
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