
COMUNICADO Nº 01/2019/COLIC/SAF/ANA 
Documento no 02500.083621/2019-23

Às: Empresas Interessadas
Remetente: Presidente da Comissão Especial de Licitação.
Contato: Tel. (61) 2109-5492.
Referência: Processo nº 02501.002454/2018-18

Objeto :  S eleção  de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria, para, a partir 
do plano de bacia hidrográfica (PIRH Grande), identificar problemas cuja solução possa ser 
apoiada pela cobrança e desenvolver cenários objetivos de mecanismos e valores de cobrança 
pelo uso de recursos hídricos para a bacia hidrográfica do rio Grande. 

Senhores Representantes,

Com relação ao pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada em participar 
do referido certame, informo que a área técnica desta Agência, se pronunciou da seguinte 
forma:

QUESTIONAMENTO 1:

No item 10 do Anexo I “Projeto Básico” é apresentada a equipe técnica necessária para a 
execução dos serviços:

 “Especialista I (Coordenador):   Profissional de nível superior em ciências 
econômicas, com  experiência comprovada na coordenação de estudos 
microeconômicos.  Este profissional será o representante da empresa 
consultora contratada, junto ao Grupo de Trabalho.

 Especialista II:  Profissional de nível superior, com formação em engenharia 
civil, com mais de  10   (dez)   anos   de   experiência   em   gestão   de   recursos
hídricos, demonstrada em curriculum vitae.

 Especialista III:  Profissional de nível superior com formação em ciências 
econômicas,  com    experiência    em    economia    dos    recursos    hídricos    ou
economia do meio ambiente, demonstrada em curriculum vitae.

 Especialista IV:  Profissional de nível superior com formação em ciências 
econômicas, ou administração de empresas, ou engenharia, ou ciências 
agrárias, com experiência em irrigação, demonstrada em curriculum vitae.

 Especialista V:  Profissional de nível superior com formação em ciências 
econômicas, ou administração de empresas, ou engenharia,  com  experiência
em processo industrial, demonstrada em curriculum vitae.

 Especialista VI:  Profissional de nível superior em ciências econômicas, ou 
administração de empresas, ou engenharia civil,  com    experiência    em
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abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário,  demonstrada  emcurriculum
vitae.

 Especialista VII:  Profissional de nível superior,  com  formação  e  experiência
em  geoprocessamento  e  bases  de  dados  georreferenciadas,  demonstrada
em curriculum vitae.”

Como é possível observar, solicita-se experiência (grifada) de cada profissional comprovada em 
currículo vitae.

No entanto, no item 17 “Parâmetros e Critérios para Habilitação Técnica e Julgamento da 
Proposta Técnica e de Preços” número III “Descrição dos Serviços”, solicita-se que sejam 
apresentados nas seguintes áreas para pontuação dos membros da equipe:

“Para fins de pontuação, a comprovação da experiência e conhecimento da equipe técnica 
dar-se-á através de Atestados de Capacidade Técnica de cada especialista requerido neste Ato 
Convocatório, expedidos por órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou 
municipal, ou por empresa particular, registrados no respectivo conselho de classe, 
comprovando que eles prestaram serviços relacionados ao escopo objeto deste Ato 
Convocatório, e através da formação acadêmica.
Atestados de Capacidade Técnica
Só serão aceitos atestados de objetos concluídos. Serão computados até o limite de 4 (quatro) 
pontos por especialista. Serão considerados, para fins de pontuação, os atestados nas seguintes 
áreas:

valoração econômica de bens e serviços ambientais: 1,5 (um e meio) ponto por 
atestado;

estudos microeconômicos: 1,5 (um e meio) ponto por atestado;
 gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas: 1 (um) ponto por atestado.

Em relação às áreas acima, podem ser apresentados, para um mesmo especialista, até 3 (três) 
diferentes atestados de cada uma dessas áreas, somando-se a pontuação até o limite de 4 
(quatro pontos).”

Percebemos que os itens exigem a comprovação de experiência em áreas e de 
formas diferentes para a equipe técnica. Por exemplo, para o caso do Eng. Civil com mais de 10 
anos de experiência em gestão de recursos hídricos, deve-se apresentar a comprovação da 
experiência de mais de 10 anos em recursos hídricos e, além disso, apresentar os atestados 
solicitados no item 17?

RESPOSTA 1:

O item 10 apresenta condições exigidas para a formação da equipe técnica, que, 

se não atendidas, implicará em eliminação do proponente, enquanto o item 17 apresenta 

pontuação adicional qualificadora à equipe técnica.
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QUESTIONAMENTO 2:

 A empresa deve apresentar a experiência dos profissionais nas áreas 
apresentadas no item 10 e no item 17 do anexo I, ou apenas um dos itens?

RESPOSTA 2:

A experiência deve ser demonstrada no item 10 e, se, apresentados atestados de 
capacidade técnica e formação acadêmica conforme disposto no item 17, a proponente 
receberá pontos adicionais.

QUESTIONAMENTO 3:

O tempo de experiência a que se refere o item 10 é relativo ao tempo de 
formação? 

RESPOSTA 3:

Refere-se ao tempo de atividade na gestão de recursos hídricos.

QUESTIONAMENTO 4:

Como se dará a comprovação da experiência em currículo vitae, solicitada no 
item 10? Serão considerados apenas atestados de capacidade técnica, ou atividades de 
pesquisa, publicação de trabalhos científicos, extensão e formação nas áreas de formação 
apresentadas para cada profissional também serão considerados para o caso da experiência em 
Curriculum?

RESPOSTA 4:

Será analisado o curriculum vitae e verificado se o profissional tem experiência 
nas áreas exigidas, considerando todos os aspectos da formação, acadêmicas e profissionais. Se 
adicionalmente forem apresentados atestados de capacidade técnica e formação acadêmica, 
serão atribuídos os pontos conforme disposto no item 17.
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QUESTIONAMENTO 5:

A respeito dos estudos microeconômicos, a elaboração de estudos 
socioeconômicos relacionados a Planos Municipais de Saneamento Básico, Planos Municipais de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Planos Diretores de Desenvolvimento Sustentável 
Municipal, se enquadra nessa categoria?

RESPOSTAS 5:

De acordo com o Novíssimo Dicionário de Economia de organização e supervisão 
de Paulo Sandroni, MICROECONOMIA é “ ramo da ciência econômica que estuda o 
comportamento das unidades de consumo representadas pelos indivíduos e pelas famílias; as 
empresas e suas produções e custos; a produção e o preço dos diversos bens, serviços e fatores 
produtivos. Em outras palavras, a microeconomia ocupa-se da forma como as unidades 
individuais que compõem a economia - consumidores privados, empresas comerciais, 
trabalhadores, latifundiários, produtores de bens ou serviços particulares etc. - agem e reagem 
umas sobre as outras. ... Apresentando uma visão ‘microscópica’ dos fenômenos econômicos, a 
microeconomia engloba a teoria do consumidor, que oferece subsídios para a análise da 
procura; a teoria da firma que se desdobra nas teorias da produção, dos custos e dos 
rendimentos constitui o alicerce da análise da oferta. Os preços relativos constituem a 
preocupação fundamental desse ramo da ciência econômica, tanto que ela é igualmente 
conhecida como a teoria dos preços. Na teoria do consumidor, a microeconomia analisa a 
intenção dos indivíduos de se apropriarem de determinada quantidade de bens, que satisfaça ao 
máximo suas necessidades. Na teoria da firma, é enfocado o empresário que procura combinar 
os fatores de produção de modo a maximizar seus lucros. Mediante essa análise, obtêm-se os 
elementos necessários para a derivação das ofertas individuais e de mercado. A combinação das 
quantidades de fatores de produção, bens e serviços, que os consumidores estão dispostos a 
adquirir, com as quantidades desses elementos que os empresários têm condições de oferecer 
impõe a determinação de um denominador comum, que é o preço”.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO

Presidente da Comissão Especial de Licitação
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