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Prezado Sr. Frederico Nunes Ludolf Gomes

TECISAN - Técnica de Engenharia Civil e Sanitária Ltda.

Em atendimento aos questionamentos de V.Sa.,  relativamente ao Ato Convocatório nº  07/2016, conforme

e-mail datado de 14/10/2016, passamos abaixo a proceder às correspondentes respostas:

De  início,  cabe  ressaltar  as  disposições  editalícias  do  item  11,  do  Quesito  C,  do  Anexo  II,  que  assim

prescreve:

11. A Experiência e o Conhecimento Específico da Equipe Chave - QUESITO (C) - proposta pela

Concorrente para desenvolvimento dos serviços serão avaliados e pontuados a partir dos seus

respectivos currículos, devidamente comprovados com base nos Atestados de Capacidade

Técnica acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) a que estejam

vinculados,  observado  o  item  9  do  QUESITO  A  -  Experiência  específica  da  concorrente,

apresentados conforme descrito no Ato Convocatório e TDR.

Tem-se, ainda, conforme item 3.2 do Ato Convocatório, que:

3.2. Cabe à Comissão Gestora de Licitação e Contratos receber,  examinar e julgar todos os

documentos e procedimentos relativos a este Ato Convocatório.

Nesse  sentido,  o  julgamento  definitivo  em  relação  ao  conteúdo  dos  Atestados  de  Capacidade

Técnica  suas respectivas  CAT’s, apresentados  nas  Propostas  Técnicas  de  cada

Concorrente,  será  realizado  pela  Comissão  Gestora  de  Licitação  e  Contratos  –  CGLC,  exclusivamente

na respectiva Sessão Pública do certame.

Dessa forma,  responderemos  aos  questionamentos  de  V.Sa.  nos  exatos  termos  das  disposições  do Ato

Convocatório, sem qualquer juízo de valor sobre os possíveis documentos que, porventura, venham a compor

a Proposta Técnica da Empresa consulente, conforme segue:

Questionamento 01:

Os Atestados de Capacidade Técnica, devidamente acompanhados de suas respectivas CATs a que estejam

vinculados,  e  que  se  referirem  claramente  sobre  a  elaboração  de  Planos  Diretores  de  Sistemas  de

Abastecimento de Água de municípios, serão aceitos e pontuados, observadas as demais disposições e

exigências editalícias.

Questionamento 02:

Os Atestados de Capacidade Técnica, devidamente acompanhados de suas respectivas CATs a que estejam

vinculados, e que se referirem claramente sobre a elaboração e/ou coordenação de ações ambientais para
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preservação e recuperação de mananciais de sistemas de abastecimento de água em municípios, serão

aceitos e pontuados, observadas as demais disposições e exigências editalícias.

Questionamento 03:

Os Atestados de Capacidade Técnica, devidamente acompanhados de suas respectivas CATs a que estejam

vinculados,  e  que  se  referirem  claramente  sobre  gerenciamento  de  obras  de  implantação/melhorias

de sistemas de abastecimento de água em municípios, serão aceitos e pontuados, observadas as demais

disposições e exigências editalícias.

Questionamento 04:

Conforme a Tabela 03, do Quesito C, do Anexo II,  referente ao Profissional  C.2,  deverá ser comprovada

experiência  “na  área  de  projetos  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  em  municípios,  abrangendo

etapas como captação, adução, tratamento, reservação e distribuição”.

Nesse caso,  a  disposição editalícia utilizou-se  da figura da  “interpretação analógica”,  pela qual  se busca

abranger  os  casos  semelhantes  por  ela  indicados.  A interpretação analógica  é uma operação intelectual

consistente  em  revelar  o  conteúdo  da  norma,  quando  esta  utiliza  expressões  genéricas,  vinculadas  a

especificações. Não há criação de norma nova, mas, exclusivamente, a pesquisa de sua extensão.

Logo, os Atestados de Capacidade Técnica, devidamente acompanhados de suas respectivas CATs a que

estejam vinculados, poderão abranger uma ou mais etapas de um sistema de abastecimento de água em

municípios, tais como captação, adução, tratamento, reservação e distribuição.

Portanto, os Atestados de Capacidade Técnica, devidamente acompanhados de suas respectivas CATs a que

estejam  vinculados,  e  que  se  referirem  claramente  à  projetos  de  barramentos  e/ou  barragens  para

disponibilidade hídrica visando a captação de água de sistemas de abastecimento de água em municípios,

serão aceitos e pontuados, observadas as demais disposições e exigências editalícias.

Questionamento 05:

Conforme  a  Tabela  03,  do  Quesito  C,  do  Anexo  II,  referente  aos  Profissionais  C.3  e  C.4,  deverá  ser

comprovada, nos seguintes termos:

Profissional III - Engenheiro Especialista - Elétrica: profissional de nível superior em Engenharia

Elétrica  com  experiência  comprovada  na  área  de  projetos  elétricos  para  sistemas  de

abastecimento de água.

Profissional IV - Engenheiro Especialista - Estrutura: profissional de nível superior em Engenharia

Civil com experiência comprovada na área de projetos de estrutura e fundação para sistemas de

abastecimento de água.

Portanto, para os Profissionais C.3 e C.4 não há a obrigatoriedade que os Atestados de Capacidade Técnica,

devidamente acompanhados de suas respectivas CATs a que estejam vinculados, sejam de projetos para

sistemas de abastecimento de água em municípios, podendo ser apresentadas experiências de sistemas de

abastecimento de água industriais ou para outras finalidades.

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,
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Em 14 de outubro de 2016 18:50, <frederico@tecisan.com.br> escreveu:
Boa Tarde.

A TECISAN ENGENHARIA vem através desta solicitar esclarecimentos a respeito da
comprovação da experiência e conhecimento específico da equipe chave por meio de
Atestados de Capacidade Técnica acompanhados das respectivas CAT’s, conforme
QUESITO C do ANEXO II do Ato Convocatório Nº 07/2016 Lotes 01 e 02.

01) Na página 95 do ANEXO II TABELA 03 EXPERIÊNCIA DA EQUIPE CHAVE (C) para
o profissional C.1 – Engenheiro Coordenador - onde se lê “...com experiência comprovada
na área de planejamento, saneamento, e/ou gestão ambiental, com foco em coordenação,
elaboração ou desenvolvimento de projetos de abastecimento de água em municípios”
entendemos que o termo “planejamento”, como utilizado na frase quer dizer que
Atestados de profissionais que elaboraram Planos Diretores de Sistemas de
Abastecimento de Água serão aceitos. Esta afirmação está correta?

02) Ainda na página 95 do ANEXO II TABELA 03 EXPERIÊNCIA DA EQUIPE CHAVE (C)
para o profissional C.1 – Engenheiro Coordenador - onde se lê “...com experiência
comprovada na área de planejamento, saneamento, e/ou gestão ambiental, com foco em
coordenação, elaboração ou desenvolvimento de projetos de abastecimento de água em
municípios” entendemos que o termo “gestão ambiental” como utilizado na frase quer
dizer que Atestados de profissionais que elaboraram e/ou coordenaram ações ambientais
para preservação e recuperação de mananciais de abastecimento de água em
municípios, com foco para melhoria da qualidade e quantidade da água captada para
tratameto serão aceitos. Esta afirmação está correta?

03) Ainda na página 95 do ANEXO II TABELA 03 EXPERIÊNCIA DA EQUIPE CHAVE (C)
para o profissional C.1 – Engenheiro Coordenador - onde se lê “...com experiência
comprovada na área de planejamento, saneamento, e/ou gestão ambiental, com foco em
coordenação, elaboração ou desenvolvimento de projetos de abastecimento de água em
municípios” entendemos que o termo “desenvolvimento” como utilizado na frase quer
dizer “IMPLANTAÇÃO de projetos de abastecimento de água em municípios”. Portanto,
Atestados de profissionais que gerenciaram obras de implantação/melhorias de sistemas
de abastecimento de água em municípios serão aceitos. Esta afirmação está correta?

04) Ainda na página 95 do ANEXO II TABELA 03 EXPERIÊNCIA DA EQUIPE CHAVE (C) para o profissional C.2 – Engenheiro

especialista – Saneamento -  onde se lê “...abrangendo etapas como captação, adução, tratamento, reservação e

distribuição”, entendemos que atestados que apresentem apenas 01 (uma) destas etapas elaborada pelo profissional

estará comprovando experiência, e seu atestado será aceito. Esta afirmação está correta?

Se sim, atestados de projetos de barramentos e/ou barragens para disponibilidade hídrica visando a captação de água

para consumo humano também serão aceitos. Esta afirmação está correta?
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05) Ainda na página 95 do ANEXO II TABELA 03 EXPERIÊNCIA DA EQUIPE CHAVE (C)
para os profissionais C.3 – Engenheiro especialista – Elétrica e C.4 - Engenheiro
especialista – Estutural -  serão aceitos atestados de sistemas de abastecimento de água
industriais por exemplo, que não sejam exclusivamente municipais. Esta afirmação está
correta?

Atenciosamente,

Frederico Nunes Ludolf Gomes
TECISAN ENGENHARIA
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