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ESCLARECIMENTOS SITE EPE 
 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 1 

 
Pergunta 1:  
Gostaríamos de saber se a Qualificação Econômica Financeira da proponente poderá ser 
avaliada a partir do Capital Social registrado em Contrato Social e totalmente integralizado. 

 
Resposta 1:  
Não. A Qualificação Econômica Financeira da proponente se dará conforme o subitem 6.1.4 do 
Edital.   

 
-----*-----*-----*-----*----- 

 
Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 2 

 

Pergunta 1:  
No item 6.1.1.1 do edital, relativo à qualificação técnica da empresa, é solicitada apresentação 
de atestado de EIA/RIMA de usina hidrelétrica com licença prévia emitida. Questionamos: 
a) O atestado deverá estar acervado no conselho competente? 
b) Para comprovar a emissão da licença prévia, a mesma deverá ser anexada junto ao 
atestado? 

 

Resposta 1: 
a) Não é necessário. Deve ser apresentado atestado de capacidade técnica, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme item 6.1.1.1. 
b) Não é necessário. 
 
 
Pergunta 2:  
Ainda no item 6.1.1.1 é informado que a Contratada deverá posteriormente consultar o 
Conselho de Classe Regional e apresentar o CTF-IBAMA. Entendemos, assim, que estes itens 
não devem ser apresentados para habilitação da proponente, o entendimento está correto?  

 

Resposta 2: 
O entendimento está correto.  
A comprovação do cadastro ativo no CTF para a empresa (item 6.1.1.1), para todos os 
coordenadores do EIA/RIMA (item 6.1.1.2.2) e equipe técnica mínima (item 6.1.1.2.3) deverá 
ser feita em até 20 dias após a assinatura do contrato. 

 
 
Pergunta 3:  
O item 6.1.1.2, relativo à qualificação técnica da equipe, solicita a apresentação da 
comprovação de escolaridade e experiência do Gerente de Projeto e dos Coordenadores. 
Entendemos que a escolaridade deve ser comprovada por meio dos diplomas e a experiência 
de cada um por meio de atestados acompanhados das respectivas CATs, o entendimento está 
correto?  

 
Resposta 3: 
Sim. Conforme estabelecido no item 6.2.1, Tabelas 8 e 9, Notas de Rodapé “2” e “3”, do 
Projeto Básico – Anexo I do Edital: 
(2) A comprovação da escolaridade exigida deverá ser realizada por meio de cópias dos 
certificados de graduação e pós-graduação. 
(3) A comprovação da experiência de cada profissional indicado será feita através de 
apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresa de direito público ou 
privado, ou por órgãos públicos da administração direta ou indireta, conforme definido na Lei 
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8.666/93, art.30, § 1° e 3°, devidamente registrado no CREA ou entidade profissional 
competente, quando aplicável.  
Os atestados devem conter as seguintes informações, de forma clara: 

 Nome completo do profissional; 

 Declaração de que o serviço foi executado a contento e sem ressalvas; 

 Período em que o licitante executou os serviços; 

 Descrição sucinta da atividade realizada; 

 Identificação completa da pessoa jurídica emitente do atestado; 

 Identificação do respectivo signatário, com indicação de seu nome e cargo. 
 
 
Pergunta 4:  
É possível o envio da proposta por correio? 

 
Resposta 4: 
Sim, é possível. Neste caso, os envelopes deverão ser recebidos até a data, horário e local 
definidos no preâmbulo do Edital, conforme o item 5.1, das Condições Gerais.  
 
 
Pergunta 5:  
Com relação à qualificação econômico-financeira (item 6.1.4 do edital), é informado que deve 
ser demonstrado pela licitante atendimento da exigência de patrimônio líquido equivalente a 
10% do valor estimado da contratação, entretanto não é informado qual o valor mínimo para os 
consórcios. Para as empresas consorciadas, será necessário atender aos 10% ou será fixado 
valor mínimo diferente? 

 
Resposta 5: 
As empresas consorciadas deverão atender aos 10% definidos no item 6.1.4, letra “c” do Edital, 
conforme estabelecido na Lei nº 8.666/93, artigo 33, inciso III. 

 

-----*-----*-----*-----*----- 
 
Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 3 
 
Pergunta nº 1:  
Tendo em vista o porte e complexidade do trabalho, solicitamos a disponibilização, já na etapa 
de preparo de propostas, dos trabalhos já feitos ou em fase de conclusão pela EPE, que 
seriam a base topográfica do reservatório em perfilamento a laser e os estudos de viabilidade 
contratados com PCE, mesmo que não concluídos, visando uma melhor aferição dos custos e 
prazos, além de equalização de informações entre todas as pretendentes.  

 
Resposta nº 1:  
As informações constantes no Projeto Básico – Anexo I do Edital, sobretudo nos itens 4.1, 4.2 
e nos Apenso 1 (Termo de referência emitido pelo IBAMA para elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental da UHE Bem Querer), Apenso 2 (Plano de trabalho da biota e da qualidade 
da água para elaboração do estudo de impacto ambiental da UHE Bem Querer), e Apenso 3 
(Parecer Técnico nº 02001.000678/2016-83 COHID/IBAMA – Plano de trabalho da biota e da 
qualidade da água para elaboração do estudo de impacto ambiental da UHE Bem Querer) 
fornecem os elementos necessários para a  formulação da proposta para execução dos 
serviços por todas as proponentes. 

 
-----*-----*-----*-----*----- 

 
Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 4 
 
Pergunta nº 1:  
Quanto a 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 
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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.  
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 
Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 5 
 
Pergunta nº 1:  
Solicitamos o seguinte esclarecimento: Para fins de atendimento ao item 6.1.1. Relativo à 
Qualificação Técnica da Empresa, subitens, 6.1.1.1. Qualificação da empresa e 6.1.1.2 – 
Qualificação da Equipe Técnica, entendemos que serão aceitos atestados de capacidade de 
elaboração de Estudo(s) de Impacto Ambiental e respectivo(s) Relatório(s) de Impacto 
Ambiental de usina(s) hidrelétrica(s) com licença prévia emitida, independente da potência 
instalada. 
Perguntamos: Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta nº 1: 
Sim, está correto. 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 
Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 6 
 
Pergunta nº 1:  
Gostaríamos de solicitar os seguintes esclarecimentos para a CO.EPE.003-2017: 
 
a) O profissional indicado para ser Gerente de Projeto (item 6.2.1 do edital), o qual deverá 
apresentar experiência em “Gestão administrativa e financeira de pelo menos 01 (um) contrato 
de estudos socioambientais” poderá ser a mesma pessoa apresentada como um dos 
coordenadores indicados na Tabela 9 do item 6.2.2 do edital? 
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b) O item 6.2.1 do edital (Qualificação do Gerente de Projeto) solicita a comprovação de 
experiência em “Gestão administrativa e financeira de pelo menos 01 (um) contrato de estudos 
socioambientais”, a qual deve ser comprovada por meio da apresentação de atestados de 
capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou entidade profissional competente, 
quando aplicável.  Entendemos que o Gerente do Projeto, tendo executado a gestão 
administrativa e financeira do contrato, não terá o atestado de capacidade técnica registrado no 
CREA (CAT do profissional), mesmo estando vinculado a tal Conselho, uma vez que tais 
atividades não são atividades técnicas passíveis de acervo no CREA, uma vez que não estão 
vinculadas às atribuições técnicas do Engenheiro. Neste caso, o registro do atestado no CREA 
não é aplicável. O entendimento está correto? 
 
Resposta nº 1: 
a) Não.  De acordo com o item 6.2.1 do Projeto Básico - Anexo 1 do Edital, Tabela 8, nota de 
rodapé (1), o Gerente de Projeto deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente da 
empresa e não poderá ocupar outra função no Contrato. 
 
b) Conforme previsto no item 6.2.1 do Projeto Básico - Anexo 1 do Edital, Tabela 8, nota de 
rodapé (3) , quando aplicável, a comprovação de experiência em “Gestão administrativa e 
financeira de pelo menos 01 (um) contrato de estudos socioambientais”, deverá ser feita por 
meio da apresentação de atestados de capacidade técnica devidamente registrado no CREA 
ou entidade profissional competente. 
 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 7 
 
Pergunta 1: 
Considerando o presente certame licitatório (CO.EPE.003/2017), solicitamos respostas quanto 
aos questionamentos abaixo: 

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) de Impacto Ambiental e respectivo(s) 
Relatório(s) de Impacto Ambiental de usina(s) hidrelétrica(s) com licença prévia emitida. 

No Esclarecimento nº 02, divulgado pela EPE no último dia 16.08.17, respondendo a pergunta 
de nº 1, letra “a”, onde uma licitante questiona se o atestado a ser apresentado para 
atendimento ao item supramencionado, deverá estar acervado no conselho competente, a 
respostada dada pela EPE é negativa, ou seja “Não é necessário. Deve ser apresentado 
atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
conforme item 6.1.1.1.”. 

Com isso, gostaríamos de saber a base legal, jurídica, e/ou entendimento dos órgãos de 
controle e fiscalização, adotada pela EPE, isentando a apresentação do acervo registrado nos 
conselhos profissionais competentes, por parte das empresas proponentes,  uma vez que esta 
é uma exigência da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, ferindo totalmente o que 
dispõe o Art. 30, inciso II,  Parágrafo 1º, que diz: “§ 1º A comprovação de aptidão referida no 
inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (redação dada 
pela Lei nº 8.883 de 1994). ? 
 

 
Resposta 1: 
A base legal para o questionamento respondido no Esclarecimento nº 2 são os Acórdãos 
128/2012–TCU–2ª Câmara, 655/2016–TCU–Plenário, 205/2017–TCU – Plenário e Resolução 
CONFEA nº 085/2011.   

-----*-----*-----*-----*----- 
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Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 8 
 
Pergunta 1: 
Solicitamos os seguintes esclarecimentos para a CO.EPE.003/2017: 

a) É possível a disponibilização da área do reservatório em kmz ou shapefile? 

b) A EPE possui estimativa da quantidade de imóveis a serem cadastrados na ADA do 
reservatório? 

 
Resposta 1: 
a) Apesar da área e do formato do reservatório encontrarem-se, respectivamente, nos itens 1 e 
2 do Apenso 2, do Projeto Básico - ANEXO I do Edital, informações adequadas e suficientes 
para instruir o processo de licitação, a disponibilização da área do reservatório no formato .kmz 
será realizada para todos os interessados no certame CO.EPE.003/2017.  

b) Não.  

-----*-----*-----*-----*----- 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 9 
 
Pergunta 1: 
Item 4.2.8 do Edital de Concorrência - CO.EPE.003/2017, que cita o seguinte: 

A CONTRATADA deverá adquirir imagem multiespectral com resolução espacial de até 
2m para uma área de no mínimo 300km², sem cobertura de nuvens e com data do 
imageamento posterior a 1º de março de 2015. 

a) Visto que é solicitado um imageamento de uma área mínima de 300km² e o reservatório 
possui aproximadamente 550 km², gostaríamos da confirmação da área especificada e que 
região, ou trecho do reservatório devem ser priorizadas com as imagens. 

b) De acordo com o mesmo item, as imagens devem ser multiespectrais (coloridas) com 
resolução espacial de 2 metros, isso corresponderia as imagens de alta resolução obtidas 
através dos satélites GEOEYE,  WordView ou PLEIADES. Tratam-se de produtos de alto valor 
agregado e custos elevados. E, considerando a extensão do reservatório ou mesmo a área 
mínima solicitada (300km²), pensamos que seria possível utilizar uma alternativa mais 
econômica:  que seria o emprego de imagens obtidas através da fusão digital de imagem 
pancromática (preto e branco) com  resolução espacial de 1,5 metros, com imagem 
multiespectral (colorida)  de 6 metros. Assim obteríamos uma nova imagem colorida com bom 
nível de detalhamento, ou seja, melhor resolução espacial, bem como menores custos.      

Posto isso, necessitamos saber se existem impedimentos para essa alternativa. 
 
Resposta 1: 
a) A área de imageamento deve compreender a ADA, a ser definida no EIA em atendimento ao 
item 62 do TR Ibama. Apesar da ADA ser definida pelo EIA, estima-se que esta área não será 
inferior a 300km².  

b) A Contratada deverá atender as especificações do item 4.2.8 do Projeto Básico, Apenso 1 
do edital, adquirir imagem multiespectral com resolução espacial de até 2m para uma área de 
no mínimo 300km², bem como o anexo 1 do TR emitido pelo Ibama, que define a escala 
mínima de trabalho para a ADA. 

-----*-----*-----*-----*----- 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 10 
 
Pergunta 1: 
É possível a disponibilização dos Anexos do Termo de Referência do IBAMA (Anexos 1 ao 9)? 
Pois os mesmos deverão ser atendidos, mas não se encontram entre a documentação 
disponibilizada. 
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Resposta 1: 

Os anexos 1 a 9, do TR emitido pelo Ibama, bem como o próprio TR são informações públicas 

e estão disponíveis no site do Ibama, dentro do processo de licenciamento ambiental da UHE 

Bem Querer (https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php).  

Estamos disponibilizando os anexos 1 a 9, conforme solicitado. 

 

-----*-----*-----*-----*----- 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 11 
 
 
Pergunta 1: 
Com respeito ao processo CO.EPE.003/2017, após leitura dos documentos recebidos 
gostaríamos de solicitar o adiamento do prazo de entrega em 20 dias, para poder melhor 
atender ao escopo pretendido e de forma competitiva. 

 
Resposta 1: 
Em virtude da divulgação incompleta do Apenso 1 do Edital (TR do IBAMA), a EPE emitirá o 
Suplemento nº 2 ao Edital, para complementação das informações disponibilizadas, com 
reabertura do prazo de realização da Concorrência CO.EPE.003/2017. 

 

-----*-----*-----*-----*----- 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 12 
 
Pergunta 1: 
Solicito esclarecimento sobre o Edital de Concorrência – CO.EPE.003/2017 referente a 
apresentação de documentos. 

Segundo o Edital: 
6. HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. Os Documentos de Habilitação, a seguir discriminados, deverão ser apresentados em 1 
(uma) via, em original ou cópia autenticada, em Envelope distinto de qualquer outro 
Envelope 
que contenha Proposta de Preços e etiquetado conforme indicado no item 5.3, deste Edital. 
Solicita-se que todos os documentos sejam rubricados e numerados em forma sequencial. 
(Grifo nosso). 

6.1.1. Relativo à Qualificação Técnica 
6.1.1.2.1. Qualificação do Gerente de Projeto O Gerente de Projeto, indicado pela 
CONTRATADA, deverá atender às exigências definidas no item 6.2.1, do Projeto Básico – 
Anexo I do Edital. (Grifo nosso). 

6.1.1.2.2. Qualificação Técnica - Nível coordenação Os coordenadores do EIA/Rima e das 
macro atividades, indicados pela CONTRATADA, deverão atender às exigências definidas no 
item 6.2.2, do Projeto Básico – Anexo I do Edital. (Grifo nosso). 

Contudo, remetendo-se aos itens especificados anteriormente...  
6.2.1 Qualificação do Gerente de Projeto e 6.2.2 Qualificação Técnica - Nível 
coordenação, na Notas de Rodapé “2” e “3” é estabelecido que: “2” A comprovação da 
escolaridade exigida deverá ser realizada por meio de cópias dos certificados de graduação e 
pós graduação.; “3” A comprovação da experiência de cada profissional indicado será feita 
através de apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresa de direito 
público ou privado, ou por órgãos públicos da administração direta ou indireta, conforme 
definido na Lei 8.666/93, art.30, § 1° e 3°, devidamente registrado no CREA ou entidade 
profissional competente, quando aplicável. 

Nosso entendimento é que a apresentação destes documentos não necessitarão ser no 
formato original ou cópia autenticada, e sim Cópia simples. 
Este entendimento está correto? 
 

https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php
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Resposta 1: 
Não. Os Documentos de Habilitação que compõem o ENVELOPE Nº1, incluindo a qualificação 
técnica da Empresa e a qualificação da Equipe Técnica, deverão ser apresentados conforme 
previsto no item 6.1, das Condições Gerais do Edital. 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 13 
 
Pergunta 1: 
Considerando o presente certame licitatório (CO.EPE.003/2017), solicitamos respostas quanto 
ao questionamento abaixo: 
 
Entendemos que atestados de capacidade técnica que tenham como objeto principal Estudos 
Ambientais para Licenciamento Ambiental de Usinas Hidrelétricas (UHE´s), estudos estes que 
englobam a caracterização dos meios físico, biótico, socioeconômico, bem como a 
caracterização de diversos programas ambientais, podem ser considerados como similares e 
serem aceitos como comprovação para atendimento ao item 6.1.1.1 extensivos também para a 
comprovação da equipe técnica, constante no item 6.1.1.2, subitens 6.1.1.2.1 e 6.1.1.2.2. 
O nosso entendimento está correto? 
 
Resposta 1: 
O entendimento não está correto. Tais atestados podem ser utilizados para a comprovação de 
experiência do subitem 6.1.1.2.1 “Qualificação do Gerente de Projeto”, desde que atendida às 
especificações do item 6.2.1 do Projeto Básico, Apenso I do Edital. 
Entretanto, não se aplicam para as comprovações solicitadas nos itens 6.1.1.1 “Qualificação da 
empresa” e 6.1.1.2.2 “Qualificação Técnica - Nível coordenação”, pois de acordo com o item 
6.1.1.1 do Edital, os atestados de capacidade técnica devem comprovar experiência da 
empresa na elaboração de Estudo(s) de Impacto Ambiental e respectivo(s) Relatório(s) de 
Impacto Ambiental de usina(s) hidrelétrica(s) com licença prévia emitida, e, de acordo com o 
subitem 6.1.1.2.2, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a experiência do 
profissional, conforme item 6.2.2 do Projeto Básico, Apenso I do Edital. 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 14 
 
Pergunta 1: 
Examinando criteriosamente o Instrumento Convocatório, verificou-se a incidência de alguns 
vícios concernentes à documentação exigida para fins de qualificação técnica que acabam por 
comprometer toda a finalidade do procedimento licitatório, nesse contexto, segue abaixo os 
questionamentos de nossa empresa: 

1 - O edital exige no item 6.1 qualificação da empresa para fins de habilitação:  (...) atestados 
técnicos de elaboração de Estudo(s) de Impacto Ambiental e respectivo(s) Relatório(s) de 
Impacto Ambiental de usina(s) hidrelétrica(s) com licença prévia emitida. Do mesmo modo, o 
edital também determina que os atestados da equipe no item 6.2.2 Qualificação Técnica - Nível 
coordenação também sejam de UHE. 
Assim e em função do art.30, § 5° da lei de licitações vedar a exigência de comprovação de 
atividade em local específico, conforme solicitado nos itens citados anteriormente (qualificação 
empresa e profissionais). Transcrevemos:  

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
( ... ) 
§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso 11 do "caput" deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a:  

( ... ) 
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§ 5° É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 
tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta 
Lei, que inibam a participação na licitação. 

Cabe esclarecer que não existe diferença técnica em elaborar um estudo de impacto ambiental 
em usinas hidrelétricas ou em outros empreendimentos de grande porte tais como: em 
barragens, rodovias, aeroportos, portos, hidrovias, empreendimentos imobiliários, molhes. Esse 
fator, ainda é mais sobressalente se os serviços tiverem influência no ambiente marítimo, 
lacustre ou fluvial. 

A Administração, no presente certame, frustra a própria razão de ser da licitação e viola os 
princípios direcionadores da atividade administrativa, constantes do art. 3° da Lei de Licitações 
que dispõe: 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos.  

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 e profissional os seguintes serviços: barragens, 
rodovias, aeroportos, portos, hidrovias, empreendimentos imobiliários ou molhes? 
 
Resposta 1: 
Não. De acordo com o item 6.1.1.1. do Edital, a empresa deverá comprovar experiência na 
elaboração de Estudo(s) de Impacto Ambiental e respectivo(s) Relatório(s) de Impacto 
Ambiental de usina(s) hidrelétrica(s) com licença prévia emitida. 
Ainda, para os profissionais de nível de coordenação (subitem  6.1.1.2.2), deverá ser entregue 
comprovação da experiência conforme estabelecido no item 6.2.2 do Projeto Básico, Apenso I 
do Edital. 

 
-----*-----*-----*-----*----- 

 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 15 
 
Referente à CO.EPE.003-2017, gostaríamos de solicitar os seguintes esclarecimentos: 
 
Pergunta 1: 
O item 4.2.4.4.3.2.1 - Oficinas do Anexo I - Projeto Básico, informa que “Para a elaboração do 
diagnóstico participativo deverão ser realizadas seis oficinas em cada um dos seus 
municípios”. Entendemos que devem ser realizadas 6 oficinas por município, totalizando 36 
oficinas. O entendimento está correto? 
 
Pergunta 2: 
A respeito do item 4.2.4.4.3.2.3 - Evento de entrega da publicação, entendemos que deverá ser 
promovido um evento por município, totalizando 6 eventos. O entendimento está correto? 
 
Pergunta 3: 
A respeito do item 3.3 do “Plano de Trabalho da Biota e QA”, é informado que serão realizadas 
apenas 3 campanhas. Qual deve ser o período (dias e noites) de duração de cada campanha? 
 
Pergunta 4: 
As 4 campanhas relativas ao ecossistemas terrestres    “Plano de Trabalho da Biota e QA” 
devem ser executadas todas no mesmo ano ou ao longo do contrato? 
 
Pergunta 5: 
A respeito do diagnóstico dos quelônios (item 3.2.1, alínea “h”, do Plano de Trabalho da Biota e 
QA” é informado que as “Redes transmalhas serão instaladas nos grandes corpos d’água por 
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três (3) dias consecutivos por sítio em cada campanha (12 horas/dia), sendo monitoradas a 
cada três horas”. Quantos são e quais seriam esses sítios em que deve ser realizada a 
instalação das redes? 
 
Pergunta 6: 
Para comprovação da experiência do coordenador do meio biótico, conforme item 6.2.2 
(Qualificação Técnica - Nível Coordenação) do Edital, é solicitada a comprovação de 
coordenação do meio biótico para EIA ou PBA. Em relação à comprovação de coordenação do 
meio biótico por meio de PBA, entendemos que a coordenação da execução de Programas de 
Monitoramento de Fauna e Flora para licenciamento de UHE será aceito para a habilitação 
deste coordenador. O entendimento está correto? 
 

Pergunta 7: 
Todas as 56 reuniões de acompanhamento obrigatoriamente serão realizadas no escritório da 
EPE no RJ? Há possibilidade de que uma parte delas seja realizada por videoconferência? 
 
Pergunta 8: 
A respeito da comprovação da experiência do Coordenador do Meio Biótico, conforme item 
6.2.2 do edital (Qualificação técnica - Nível coordenação) o mesmo poderá comprovar sua 
experiência por meio da apresentação de ART acervada no CRBio no lugar do atestado (ou 
seja, CAT não acompanhada de atestado)? 
 
Pergunta 9: 
Para comprovação da experiência dos coordenadores será aceita experiência na coordenação 
do respectivo meio para Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no lugar de UHEs? 
 
Pergunta 10: 
O item 6.2.2 do edital (Qualificação técnica - nível coordenação) solicita a comprovação das 
experiências, as quais devem ser comprovadas por meio da apresentação de atestados de 
capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou entidade profissional competente, 
quando aplicável. Entendemos que para o meio biótico, caso o profissional apresentado seja 
biólogo, não será necessário apresentar atestado junto à CAT do CRBio uma vez que este 
conselho não solicita atestado para emitir a Certidão de Acervo Técnico. Portanto, entendemos 
que para biólogo com CAT no CRBio não é necessário apresentar atestado, apenas a CAT. O 
entendimento está correto? 
 
 
Resposta 1: 
O entendimento está correto. 

 
Resposta 2:   
O entendimento está correto. 

 
Resposta 3:   
Conforme item 3.3 “Invertebrados de interesse médico” do Apenso 2 do Projeto Básico (Plano 
de Trabalho da Biota e da Qualidade da Água), os levantamentos desses invertebrados serão 
realizados em três campanhas distintas, a saber: início do período chuvoso, final do período 
chuvoso, e menor pluviosidade.  
De acordo com os itens 4.2.4.1 e 4.3.1 do Anexo I do Edital, a Contratada deverá apresentar a 
complementação do plano de trabalho da biota e da qualidade da água da UHE Bem Querer 
com o detalhamento da metodologia adotada, esforço e intensidade amostral. 
 
Resposta 4:   
Conforme item 7.3 Meio Biótico do TR emitido pelo Ibama, Apenso 1, Anexo I do Edital, os 
levantamentos de campo do meio biótico devem contemplar a sazonalidade regional. 
O detalhamento da metodologia adotada, esforço e intensidade amostral, serão definidos 
somente após início dos estudos junto à empresa de consultoria vencedora do processo 
licitatório, conforme mencionado em diversos pontos do Plano de Trabalho da Biota e 
Qualidade da água (Apenso 2, item 3.1.1, alíneas a), b), c), d), e) f) e g)) 
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Ainda, conforme item 4.2.4.1 do Anexo I do Edital, a Contratada deverá apresentar a 
complementação do Plano de Trabalho da Biota e Qualidade da água da UHE Bem Querer 
com o objetivo de obter a aprovação do Ibama para início dos levantamentos dos dados 
primários e emissão das autorizações de captura, coleta e transporte da fauna silvestre. 
 
Resposta 5:   
Conforme alínea h), quelônios e crocodilianos aquáticos, item 3.2.1 Levantamentos de campo, 
Apenso 2 Plano de trabalho da Biota e da Qualidade da Água, do Anexo I - Projeto Básico do 
Edital “A área de abrangência dos levantamentos de quelônios contemplará a malha amostral 
indicada na Figura 9. No entanto, devido à necessidade de reconhecimento dos locais 
apropriados para a realização dos levantamentos, a quantidade e os locais para a instalação 
das armadilhas e redes transmalhas, bem como os bancos de areia existentes, serão definidos 
a posteriori” (p.48). 
 
Resposta 6:   
O entendimento está correto.  
 
Resposta 7:   
Todas as 56 reuniões deverão ser realizadas no escritório central da CONTRATANTE, 
localizado no Rio de Janeiro, conforme item 5.1.1 do Projeto Básico, Anexo I do Edital.  
 
Resposta 8:   
Não. Conforme previsto no item 6.2.2 do Projeto Básico - Anexo I do Edital, Tabela 9, nota de 
rodapé (3), a comprovação da experiência de cada profissional indicado será feita através de 
apresentação de atestados de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA ou 
entidade profissional competente, quando aplicável. 
 
Resposta 9:   
Não. Conforme item 6.2.2 do Projeto Básico – Anexo I do Edital, os coordenadores deverão 
comprovar experiência na coordenação do tema em EIA ou PBA de UHE . 
 
Resposta 10:  
Não. Conforme previsto no item 6.2.2 do Projeto Básico - Anexo I do Edital, Tabela 9, nota de 
rodapé (3), a comprovação da experiência de cada profissional indicado será feita através de 
apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por empresa de direito público ou 
privado, ou por órgãos públicos da administração direta ou indireta, conforme definido na Lei 
8.666/93, art.30, § 1° e 3°, devidamente registrado no CREA ou entidade profissional 
competente, quando aplicável. 

 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 16 
 
Gostaríamos de solicitar novo esclarecimento a respeito da CO.EPE.003/2017, conforme 
segue: 
 
Pergunta 1: 
A respeito da comprovação da experiência do Coordenador do Meio Biótico, conforme item 
6.2.2 do edital (Qualificação técnica - Nível coordenação), gostaríamos de tirar uma dúvida: 
 - Temos um ofício do CRBio declarando que a comprovação da experiência do profissional de 
Biologia deve se dar apenas pela Certidão de Acervo Técnico (CAT), pois o mesmo não acerva 
atestados para a pessoa física (imagem abaixo). 
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Entendemos, assim, que para a comprovação da experiência do biólogo será aceita apenas a 
CAT, portanto, não sendo necessária apresentação adicional do atestado. O entendimento está 
correto? 
 
Resposta 1: 
Não está correto. A comprovação da experiência profissional exigida para o nível de 
coordenação deverá ocorrer conforme Tabela 9, Nota de Rodapé (3), do item 6.2.2, do ANEXO 
I – Projeto Básico do Edital. 

 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 17 
 

 
Favor esclarecer as seguintes dúvidas: 
 
Pergunta 1: 

Há divergências entre o edital e o termo de referência do IBAMA (exigências). O que deve ser 
considerado para dimensionamento do preço? 
 
Pergunta 2: 

Qual a área de inundação da UHE - total do reservatório descontando a calha do rio? 
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Resposta 1: 
O Edital e o TR do IBAMA são complementares. O atendimento às exigências de ambos deve 
ser considerado na formulação da proposta. 

 
Resposta 2: 
A área alagada, descontando a calha do rio, corresponde a 330 km². 

 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 18 
 

Pergunta 1: 

Entendemos que a apresentação de diploma de pós-graduação (mestrado ou doutorado) para 
comprovação da formação da equipe de coordenadores dispensa a apresentação do diploma 
de graduação, uma vez que não é possível realizar um sem o outro. O entendimento está 
correto? 
 
Resposta 1: 

Não está correto. A comprovação da escolaridade exigida para o nível de coordenação deverá 
ser realizada conforme Nota de Rodapé (2), da Tabela 9, do item 6.2.2, do ANEXO I – Projeto 
Básico - do Edital, ou seja, deverão ser apresentados os 2 (dois) diplomas. 
 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
 
 

Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 19 
 
Pergunta 1: 

Percebemos algumas discrepâncias entre os quantitativos informados no “Apenso 2 - Plano de 
trabalho da biota e QA” e no “Apenso 13 - Demonstrativo de Formação de Preços_rev2”, 
assim, gostaríamos de confirmar quais quantidades devem ser consideradas corretas nos 
seguintes casos: 

a) Para o grupo de ictiofauna o Apenso 2 (item 3.2 - pág. 26) informa que devem ser 
considerados 21 pontos de levantamento por campanha, porém o Apenso 13 (item 2.1.2.2) 
informa que são 20 pontos. Qual informação está correta? 

b) Para o grupo de ictioplâncton o Apenso 2  (item 3.2 - pág. 26)  informa que devem ser 
considerados 21 pontos de levantamento por campanha, porém o Apenso 13 (item 2.1.2.3) 
informa que são 20 pontos. Qual informação está correta? 

c) Para limnologia (fitoplâncton e zooplâncton) o Apenso 2 (item 3.2 - pág. 26) informa que 
devem ser considerados 20 pontos de levantamento por campanha, porém o Apenso 13 (item 
2.1.2.4) informa que são 19 pontos. Qual informação está correta? 

d) Para limnologia (bentos) o Apenso 2 (item 3.2.1 “d” - pág. 44) informa que devem ser 
considerados 20 pontos de levantamento por campanha, porém o Apenso 13 (item 2.1.2.4.3.3) 
informa que são 19 pontos. Qual informação está correta? 

e) Para limnologia (bentos) o Apenso 2 (item 3.2.1 “d” - pág. 44) ainda informa que devem ser 
consideradas amostras em triplicata, porém as mesmas não são consideradas no Apenso 13 
(item 2.1.2.4.3.3), tendo este grupo o mesmo quantitativo apresentada para fito e zooplâncton. 
Assim, entendemos que o valor unitário para bentos já deve contemplar as três análises. O 
entendimento está correto? 
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f) Em relação aos recursos hídricos e qualidade da água o Apenso 2 (item 3.2.1 “a” - pág. 38) 
informa que devem ser considerados 20 pontos de amostragem, porém o Apenso 13 (2.2.3.1) 
informa que são 19 pontos. Qual informação está correta? 

g) Em relação aos recursos hídricos e qualidade da água o Apenso 2 (item 3.2.1 “a” - pág. 38) 
indica que as análises laboratoriais para metais pesados (coluna d’água e sedimentos de 
fundo) devem ocorrer em apenas 2 campanhas, porém o Apenso 13 (item 2.2.3.1.4) está 
considerando que são 4 campanhas. Qual informação está correta? 

 
Pergunta 2: 

Percebemos algumas discrepâncias entre os quantitativos informados no “Edital CO.EPE.003-
2017” e no “Apenso 13 - Demonstrativo de Formação de Preços_rev2”, assim, gostaríamos de 
confirmar quais quantidades devem ser consideradas corretas nos seguintes casos: 

a) Quanto ao patrimônio arqueológico, o Apenso 13 (item 2.3.4) informa que devem ser 
realizadas 2 campanhas de mobilização, porém o Edital (pág.75) informa que deve ser 
realizada apenas 1 campanha, de maneira contínua. Qual informação está correta? 

b) Quanto ao cadastro socioeconômico, o Apenso 13 (item 2.3.5) informa que há 4 etapas a 
serem realizadas, porém o Edital (pág. 36) informa que são 5 etapas. Qual informação está 
correta? 

c) Quanto ao estudo de pesca e recursos pesqueiros o Apenso 13 (item 2.3.6) informa que 
devem ser realizadas 2 campanhas de mobilização, porém o Edital (pág.71) informa que são 4 
campanhas. Qual informação está correta? 

 
Pergunta 3: 

Considerando os esclarecimentos acima, haverá nova revisão no Apenso 13? 

 
Resposta 1: 

a) A informação do Apenso 2 está correta. O Apenso 13 foi corrigido. 

b) A informação do Apenso 2 está correta. O Apenso 13 foi corrigido. 
c) A informação do Apenso 2 está correta. O Apenso 13 foi corrigido. 
d) A informação do Apenso 2 está correta. O Apenso 13 foi corrigido. 

e) Sim, o entendimento está correto. 

f) Sim, o entendimento está correto. 

g) A informação do Apenso 2 está correta. O número de pontos de coleta no Apenso 13 foi 
corrigido. O item 2.2.3.1.4 do Apenso 13 contempla apenas 2 campanhas. O total de 80 pontos 
para análises laboratoriais para metais pesados considera a soma de 2 campanhas * 20 pontos 
para coleta de sedimentos + 2 campanhas * 20 pontos para coleta de água. O Apenso 13 foi 
corrigido. 

 
Resposta 2: 

a) A informação do Edital está correta. O Apenso 13 foi corrigido e será disponibilizado. 

b) A informação do Edital está correta. A etapa de pré-teste compreende apenas serviços de 
escritório, não havendo necessidade de considerar, no Apenso 13, custos associados à 
mobilização/desmobilização da equipe e levantamentos de campo para essa etapa. 

c) A informação do Edital está correta. O Apenso 13 foi corrigido. 

 

Resposta 3: 

O Apenso 13 será disponibilizado. 

 
 

-----*-----*-----*-----*----- 
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Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 20 
 
Pergunta 1: 

Nos Item 2.3.7.2 do Estudo de Povos e Comunidades tradicionais estão definidas 10 
campanhas de campo em 5 municípios. No entanto, o empreendimento contempla 6 
municípios, o que seriam 12 campanhas. Considerar na proposta os 5 municípios? 
 
Resposta 1: 

A proposta deverá considerar 6 municípios, totalizando 12 campanhas. O Apenso 13 foi 
corrigido e será disponibilizado. 
 

Pergunta 2: 

No item Reunião de abertura é definido sobrevoo como opção ou é obrigatório para 
reconhecimento de campo. Se obrigatório é de responsabilidade da contratada os custos do 
sobrevoo? 

 
Resposta 2: 

O sobrevoo é obrigatório para o reconhecimento de campo (conforme previsto no item 4.2.2 do 
Anexo I – Projeto Básico). Os custos do sobrevoo são de responsabilidade da contratada, 
conforme previsto nos itens 1.1 e 1.1.2 do Apenso 13. 

 

 

-----*-----*-----*-----*----- 
 
 
Concorrência CO.EPE.003/2017 – Esclarecimento nº 21 
 
 
Pergunta 1: 

Será disponibilizada alguma base planialtimétrica da área do reservatório? Em caso positivo, 
em qual escala? 
 
Resposta 1: 

Sim. Conforme item 4.2 do projeto Básico, Anexo I do Edital serão disponibilizadas pela EPE 
ortofotos restituídas na escala de 1:10.000 da área do reservatório acrescida de 100 m de 
largura (EPE, 2012). 
 

Pergunta 2: 

De acordo com a Tabela 11 (p. 180) do Edital, os produtos 23 e 24 que somente serão pagos à 
contratada caso o IBAMA solicite a realização de vistoria técnica ou revisões e 
complementações do EIA correspondem a 6% do valor global do Contrato, conforme Tabela 
11. Considerando o valor estimado para a Contratação e percentuais de pagamento dos 
produtos 23 e 24 temos que os dois somados correspondem a R$ 894.660,55. Entendemos 
que os percentuais relativos a estes itens estão desproporcionais em relação aos outros 
produtos e podem comprometer o equilíbrio financeiro do contrato uma vez que os mesmos 
podem não ser solicitados e, neste caso, comprometeria o recurso necessário para a execução 
de outros produtos. É possível uma reavaliação dos percentuais de pagamento apresentados? 

 
Resposta 2: 

Não. 

 


