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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 035/2017-CPL - COSANPA. 

PROCESSO: 016/2017. 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2017-COSANPA.  

 

OBJETO:  
Contratação de Empresa de Engenharia Especializada em Projetos de Saneamento Básico para 

Elaboração de Projeto Executivo para Revitalização e Modernização do Sistema Produtor Bolonha – ETA 

Bolonha e Ampliação do Sistema de Reservação/Adução de Água de Ananindeua/Marituba, no Estado de 

Pará, conforme Projeto Básico disponível, a ser fornecido pela COSANPA, e Termo de Referência nº 

003/2017 –USPA/DET – COSANPA (Anexo I), e demais anexos, que são partes integrantes e 

indivisíveis deste instrumento convocatório. 

 

 Em atenção à Solicitação formulada pela empresa CONEN através de email de 27 de julho de 2017, a 

Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece os questionamentos e as informações Memorando nº 

250/2017-USPA/COSANPA, devidamente assinado pela Engenheira Tatiana Barbosa da Costa-

Gerente da Unidade Executiva de Estudos e Projetos-USPA-Diretoria de Expansão e Tecnologia - 

DET/COSANPA, registrando-se que tal documento foi recebido nesta CPL, no dia 31/07/2017, 

concernente aos itens que seguem: 

 

QUESTIONAMENTOS: 

 

1)  PERGUNTA: 

Apresentação dos Documentos 

De acordo com o item 8.3 do Edital, entendemos que é facultado ao Proponente a Conferência da cópia 

de documentos com os originais, a ser executada por pessoa indicada da Comissão de Licitações da 

COSANPA, na data anterior à abertura da licitação. 

Nesse caso, podemos ao invés de levar os originais para a conferência, podemos levar cópias autenticadas 

em substituição aos originais?  

Ou seja, as cópias serão conferidas com as cópias autenticadas em cartório, substituindo os documentos 

originais. 

 

  RESPOSTA: 

Não, a Licitante deverá apresentar as originais. Segue o item 8.3 do Edital, é recomendável que os 

documentos que forem apresentados em fotocópia sem autenticação passada por cartório competente, 

sejam apresentados com os respectivos originais à Comissão de Licitação em data anterior à abertura da 

licitação, para autenticação, no horário de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00, na Sala de Licitações da 

COSANPA.  

 

2)  PERGUNTA: 

Empresa e Equipe Técnica    

Com relação à avaliação da “Experiência da Proponente e da Equipe Técnica”, subitem 12.1.2, o Edital 

apresenta a Tabela 3: 

- Tabela 3 “Experiência da Empresa e Equipe Técnica para Atendimento a uma População Igual ou 

Superior a 150.000 habitantes”: 
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   A pontuação para avaliação dos itens I, II e III da Tabela 3, indica que a pontuação será através dos 

Conceitos, A, B, C, D ou   E. conforme definido na legenda da tabela. 

 

 
 

PERGUNTA item 2 a. 

Para o item I da Tabela 3, estamos entendendo que deverão ser apresentados atestados em nome da 

Licitante, que contenham os serviços de “Elaboração de diagnóstico, estudos de concepção, projetos 

básicos e complementares, para sistemas de abastecimento de água, para população igual ou superior a 

150.000 habitantes”. 

Está correto nosso entendimento? 

 

  RESPOSTA: 

Está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA item 2b.: 

Ainda, quanto ao item I “Experiência da Empresa” serão aceitos, no máximo, 04 (quatro) atestados, 

conforme descrito: 

 

 
 

Neste caso, solicitamos esclarecer qual o critério a ser adotado ao pontuar cada um dos 4 (quatro) 

atestados da empresa, até sua totalidade, uma vez que a pontuação indicada na Tabela 3 é através de 

Conceitos? 

 

  RESPOSTA: 

A avaliação das propostas das licitantes será baseada no princípio de razoabilidade, consistindo em um 

tipo de apreciação dos atestados através de uma opinião da Comissão Permanente de Licitação, 

utilizando argumentações e atitudes racionais para poder fazer julgamentos e escolhas assertivas, 

de acordo com os elementos dispostos no Termo de Referência e Edital. 
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 PERGUNTA item 2c: 

Quanto aos itens II e III “Experiência da Equipe Técnica”, a Tabela 3, apresenta: 
 

 
 

Com relação à pontuação da Equipe Técnica, o Edital não informa quantos atestados a empresa deverá 

apresentar para cada componente da Equipe Técnica.  

Entendemos que serão 4 (quatro) atestados, para cada profissional. 

Está correto nosso entendimento? 

 

  RESPOSTA: 

Não. O limite de 04 atestados é apenas para o Item I da Tabela 3. 

 

 PERGUNTA item 2 d: 

Da mesma forma, questionamos como serão avaliados os atestados/CATs, da Equipe Técnica, uma vez 

que a pontuação indicada na Tabela 3 é através de Conceitos. 

Solicitamos esclarecimentos. 

 

  RESPOSTA: 

A avaliação das propostas das licitantes será baseada no princípio de razoabilidade, consistindo em um 

tipo de apreciação dos atestados através de uma opinião da Comissão Permanente de Licitação, 

utilizando argumentações e atitudes racionais para poder fazer julgamentos e escolhas assertivas, 
de acordo com os elementos dispostos no Termo de Referência e Edital. 

 

PERGUNTA item 2 e: 

A alínea 3, do subitem 12.1.2 do Edital informa: 

 

 
     

O Edital não informa os perfis dos profissionais que comporão a Equipe Técnica. 

O item 8 do Anexo I “Termo de Referência” informa:  

 
A Planilha Orçamentária indica os seguintes profissionais: 
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Solicitamos esclarecer quais profissionais da Planilha Orçamentária comporão a equipe técnica que irá 

pontuar, e os perfis dos profissionais de cada categoria. 

 

  RESPOSTA: 

Na página 36 do TR, logo abaixo da TABELA 3. “EXPERIÊNCIA DA EMPRESA E EQUIPE 

TÉCNICA PARA ATENDIMENTO A UMA POPULAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 150.000 

HABITANTES”, é informado o seguinte:  

“Na análise das qualificações da proponente será levada em conta a experiência da empresa e de seus 

responsável(eis) técnicos na prestação de serviços de elaboração de projetos, ou programas de dimensão, 

complexidade e especialidade técnica comparáveis às dos serviços que se pretende executar, além da 

experiência da equipe de profissionais qualificados.” Ressaltamos que a equipe de profissionais 

qualificados estão previstas na planilha orçamentária, conforme já indicado pela interessada. Destaca-se 

que de acordo com o código do SINAPI utilizado na planilha orçamentária o Engenheiro Chefe de Projeto 

está classificado como  ENGENHEIRO CIVIL SENIOR – Código 34782. Logo, observar o código do 

SINAPI. 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                       Belém (PA), 01 de agosto de 2017. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 


