
Concorrência CO.EPE.002/2017 – Esclarecimento nº 1 
 
Pergunta nº 1:  
Fazemos referência ao edital citado para solicitar o seguinte esclarecimento: 
1. Quanto à participação em consórcio, o item 6.1.1.1 relativo à qualificação técnica da 
empresa coloca que a comprovação das exigências referente à Qualificação Técnica da 
Proponente, por parte de cada empresa consorciada admite o somatório das capacidades 
atestadas por cada consorciada, na proporção da respectiva participação, definida no Termo 
de Compromisso de Constituição de Consórcio. 
Ocorre que a Lei de Licitação (Lei nº 8.666/93) coloca no seu artigo 33, inciso III que: 
 “Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-
se-ão as seguintes normas: 
I (...) 
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada 
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos 
de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos 
valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 
Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) 
dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 
compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; “ 
Nosso entendimento é de que para fins de qualificação técnica (habilitação), a apresentação 
de um (01) atestado por qualquer uma das empresas consorciadas que atenda o item 6.1 do 
Projeto Básico – anexo I do Edital atenderá as exigências de qualificação técnica. A 
proporção citada se refere somente a qualificação econômico-financeira, onde é possível se 
quantificar o atendimento proporcional de cada integrante em relação à exigência de 
patrimônio líquido indicada no item 6.1.4 c) do Edital. Por exemplo: em um consórcio entre 
dois participantes, onde a participação de cada um é de 50% conforme definido n Termo de 
Compromisso de Constituição de Consórcio, cada um deles deve atender a exigência de 
comprovação de patrimônio líquido de pelo menos 50% do valor definido no item 6.1.4 c) do 
Edital. 
Perguntamos: Está correto nosso entendimento? Favor esclarecer. 
 
Resposta nº 1:  
Sim. O entendimento está em acordo com a Lei 8.666/90, art. 33º, inciso III. 
 
 

------- xx ------- xx ------- 
 
 

Concorrência CO.EPE.002/2017 – Esclarecimento nº 2 
 
 
Pergunta nº 2:  
Considerando o presente certame licitatório (CO.EPE.002/2017), solicitamos respostas 
quanto aos questionamentos abaixo: 

1. O presente edital em seu item 6.1.1 (Relativo à Qualificação Técnica), subitem 
6.1.1.1 (Qualificação da empresa), estabelece que a empresa proponente deve 
comprovar, por meio de atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, experiência na elaboração de Estudo(s) do 
Componente Indígena ou Projeto Básico Ambiental (PBAI) ou Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) de empreendimento hidrelétrico (UHE ou PCH) e prova de registro 
ou inscrição no Conselho de Classe, conforme definido no item 6.1, do Projeto 
Básico – Anexo I do Edital. 

Entendemos que para atendimento ao item supra deva ser exigido ao menos um atestado 
de capacidade técnica de Estudo(s) do Componente Indígena ou Projeto Básico Ambiental 



(PBAI), sendo que a não apresentação por parte da empresa proponente, tornará 
automaticamente inabilitada. Tal entendimento faz-se necessário uma vez que o objeto a ser 
licitado, é a elaboração de ECI/PBAi e não EIA/RIMA, não havendo justificativa legal para a 
habilitação de um concorrente que não comprove experiência específica no objeto licitado. 
O nosso entendimento está correto? 
 
Resposta nº 2:  
Não. De acordo com o item 6.1.1 a experiência da EMPRESA pode ser na elaboração de 
Estudo(s) do Componente Indígena (ECI) ou Projeto Básico Ambiental Indígena (PBAI) ou 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de empreendimento hidrelétrico (UHE ou PCH). 
 
 

------- xx ------- xx ------- 
 
 

Concorrência CO.EPE.002/2017 – Esclarecimento nº 3 
 
 
Pergunta 1: 
1 - O edital exige no item 6.1.1.1 qualificação da empresa para fins de habilitação: 
"A PROPONENTE deverá comprovar, por meio de atestados de capacidade 
técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, experiência na 
elaboração de Estudo(s) do Componente Indígena (ECI) ou Projeto Básico Ambiental 
Indígena (PBAI) ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de empreendimento hidrelétrico 
(UHE ou PCH) e prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe, conforme definido 
no item 6.1, do Projeto Básico – Anexo I do Edital. 
Cabe esclarecer que não existe diferença técnica nenhuma em elaborar um Estudo de 
Componente Indígena (ECI/PBAI) em UHE/PCH ou em outros empreendimentos tais 
como:  rodovias, aeroportos, barragens, molhes.  
Assim, em respeito aos princípios norteadores da licitação, pergunta-se: 
Serão também aceitos atestados técnicos devidamente registrados no conselho competente 
para fins de qualificação técnica operacional a elaboração de ECI/PBAI de outros 
empreendimentos? 
 
Resposta 1: 
Não. De acordo com o item 6.1.1.1 do Edital é necessário comprovar experiência na 
elaboração de Estudo(s) do Componente Indígena (ECI) ou Projeto Básico Ambiental 
Indígena (PBAI) ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de empreendimento hidrelétrico 
(UHE ou PCH). 
 
 
Pergunta 2: 
2 - O edital exige no item 6.1.1.1 qualificação da empresa para fins de habilitação: 
 "A PROPONENTE deverá comprovar, por meio de atestados de capacidade 
técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, experiência na 
elaboração de Estudo(s) do Componente Indígena (ECI) ou Projeto Básico Ambiental 
Indígena (PBAI) ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de empreendimento hidrelétrico 
(UHE ou PCH) e prova de registro ou inscrição no Conselho de Classe, conforme definido 
no item 6.1, do Projeto Básico – Anexo I do Edital. 
 
 a) Tendo em vista que o serviço a ser executado pela empresa vencedora é a Estudo(s) do 
Componente Indígena (ECI) E Projeto Básico Ambiental Indígena (PBAI) da UHE Bem 
Querer, entendemos que deverão ser apresentados atestados técnicos devidamente 
registrados no conselho competente para fins de qualificação técnica operacional a 
elaboração de ECI e PBAI, está correto? 



b) Do mesmo modo e de acordo com o serviço a ser executado, entendemos que não 
deverão ser aceitos atestados de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) visto não ser objeto do 
serviço a ser contratado, inclusive é objeto de outro certame desse mesmo órgão. 
Salientamos ainda que fazer um estudo de componente indígena (ECI) é totalmente 
diferente de fazer um estudo de impacto ambiental (EIA), logo, sem similaridade nenhuma, 
está correto nosso entendimento?  
 
Resposta 2, a)  
Não está correto.  
Esclarecemos que, segundo o item 1 do edital, o objeto dessa licitação é a contratação de 
serviços de consultoria técnica especializada para elaboração do Estudo do Componente 
Indígena (ECI) da UHE Bem Querer. 
Sobre a qualificação da proponente, exigida no item 6.1.1.1, deverá ser comprovada 
experiência na elaboração de ao menos de um dos estudos citados (Estudo(s) do 
Componente Indígena (ECI) ou Projeto Básico Ambiental Indígena (PBAI) ou Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) de empreendimento hidrelétrico (UHE ou PCH)). 
 
Resposta 2, b) 
Não está correto.  
Poderá ser apresentada experiência na elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
de empreendimento hidrelétrico (UHE ou PCH), conforme item 6.1.1.1 do Edital. 
 
 

------- xx ------- xx ------- 
 
 

Concorrência CO.EPE.002/2017 – Esclarecimento nº 4 
 
Pergunta 1  
Com relação ao item 6.1.1.2.1. Qualificação do Gerente de Projeto, poderá ser indicado 
mais de um profissional visando a qualificação técnica nesse item? 
 
Resposta 1 
Não. De acordo com o item 6.2.1.1 “Qualificação do Gerente de Projeto”, do Projeto Básico 
– Anexo I do Edital o gerente de projeto deverá apresentar experiência na Gestão 
administrativa e financeira de pelo menos 01 (um) contrato de estudos socioambientais. 
 
 
Pergunta 2  
Com relação ao item 6.1.1.2.2. Qualificação do Gerente de Projeto, poderá ser indicado 
mais de um profissional visando a qualificação técnica nesse item? 
 
Resposta 2 
Não. De acordo com o item 6.2.1.2 “Qualificação do Coordenador do ECI”, do Projeto Básico 
– Anexo I do Edital o coordenador do ECI deverá apresentar experiência na Coordenação 
de ECI ou PBAI vinculados a processos de licenciamento ambiental. 
 


