
 Destaques do governo

Terça-feira, 30 de Setembro de 2008

Seções

Leilões 

Mercado 

Estudos 

Meio Ambiente 

Imprensa 

Licitações 

Quem Somos 

Publicações 

Concurso 

Prestação de Contas 

Fale Conosco 

Esclarecimentos 

Esclarecimentos CO-EPE-003/2006

Esclarecimento nº 07 da CO-EPE-003/2006 
Em, 28/12/06 
  
  
Pergunta 1: 
Considerando que para a realização do escopo licitado é necessária uma equipe multidisciplinar, incluindo, entre 
outros: 
(i) profissionais especializados que normalmente trabalham como consultores independentes prestando serviços para 
diversas empresas; 
(ii) serviços de campo, que são usualmente executados por empresas especializadas unicamente em tais atividades; 
Considerando, que, através da resposta à pergunta nº 6 do Esclarecimento nº 03 V.Sas. indicam não ser permitida a 
subcontratação; 
Entendemos que: 
. a resposta à pergunta n° 6 do Esclarecimento nº 3, se refere a impossibilidade de haver faturamento direto à EPE 
dos serviços profissionais especializados e serviços de campo subcontratados. 
Favor confirmar nosso entendimento. 
Resposta1: 
Não, o entendimento não é correto. A Cláusula 13- CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO E DAÇÃO EM GARANTIA, veda a 
subcontratação. 

Pergunta 2: 
Entendemos que um único atestado, devidamente registrado pelo CREA, serve para comprovar a atuação de todos 
os profissionais que estejam relacionados na equipe técnica do referido atestado, desde que no atestado conste 
explicitamente qual a função exercida por eles. Nosso entendimento está correto? 
Resposta 2: 
Sem prejuízo das demais condições estabelecidas no Edital, o atestado único para diversos profissionais, emitido 
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pela entidade profissional competente, será aceito quando nele constar explicitamente o nome de cada profissional, 
a função exercida e a área de atuação para a qual está sendo proposto.” 

  
  

Esclarecimento nº 06 da CO-EPE-003/2006 
Em, 19/12/06 

 
Pergunta 1: 
Há Conselhos que averbam Atestados, como é o caso do CREA e do CRBIO. Há outros que não têm esse hábito, 
como o CRMedicina e o CORECON (economistas). Há, ainda,profissões que não têm Conselho. Dessa forma, 
entendemos que não há necessidade de averbação quando não houver Conselho e quando o Conselho existente não 
averbar Atestados, em especial de trabalhos na área de empreendimentos de Engenharia. É correto nosso 
atendimento? 
Resposta1: 
O registro de atestados nos conselhos profissionais somente será exigido quando este for possível. Sendo assim, na 
hipótese de um determinado conselho não registrar os atestados ou inexistindo o conselho, isto não será requerido 
aos proponentes. 
  
  

Esclarecimento nº 05  da CO-EPE-003/2006 
Em, 15/12/06 
  
Pergunta 1: 
Com referência aos editais CO-EPE 003/2006 e CO-EPE-004/2006, entendemos não ser necessária a apresentação 
de documentos emitidos pela ANEEL ou DNAEE de Estudos de Viabilidade ou Projeto de Aproveitamento Hidrelétrico, 
já construídos e em operação. Nosso entendimento está correto? Favor confirmar. 
Resposta1: 
O entendimento está parcialmente correto, pois somente será desnecessária a apresentação 
dos documentos emitidos pela ANEEL ou DNAEE sobre Estudos de Viabilidade ou Projeto de AHE, se estes estiverem 
disponíveis para consulta no site da ANEEL. Caso contrário, não há como comprovar a aprovação daquele 
determinado estudo. 
  
Pergunta 2: 
No caso da elaboração dos Estudos de Impacto ambiental (EIA), haverá necessidade da CONTRATADA participar das 
audiências públicas? Em caso afirmativo, favor nos esclarecer que tipo de participação será necessária pela 
CONTRATADA e que tipo de atividade e despesa ficará por conta da EPE. 
Resposta 2: 
a) Sim. A CONTRATADA deverá participar de todas as audiências públicas. 
b) A CONTRATADA, sem ônus para a EPE, deverá executar integralmente todos os procedimentos necessários à 
realização de cada um desses eventos, inclusive fazendo-se presente no local das audiências com a sua equipe 
técnica responsável pelo estudo. 
c) Sem prejuízo das demais condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, indicamos abaixo a quantidade de 
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audiências estimadas pela EPE, sendo que o local de cada audiência será definido, oportunamente, pelo Órgão 
Ambiental responsável pelo licenciamento. 
  
AHE Teles Pires - QUANTIDADE ESTIMADA DE AUDIÊNCIAS: 3 
AHE Sinop - QUANTIDADE ESTIMADA DE AUDIÊNCIAS: 3 
AHE Colider - QUANTIDADE ESTIMADA DE AUDIÊNCIAS: 3 
  
  

Esclarecimento nº 04  da CO-EPE-003/2006 
Em, 11/12/06 
  
 
Item 1: Complemento à Resposta nº 16 do Esclarecimento nº 3 
 
Segue abaixo o complemento à resposta da Pergunta nº 16 do Esclarecimento nº 3. 
Para maior clareza transcrevemos a pergunta efetuada, a resposta fornecida originalmente 
e o Complemento ora efetuado: 
 
Pergunta 16 constante do Esclarecimento nº 3: 
Nos editais de licitação concorrência nº CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-004/2006, item 
6.1.5.1 d) é solicitado: "Prova, através de pelo menos 1 atestado, emitido por entidade pública ou privada, 
devidamente registrado na entidade profissional competente, de a proponente ter realizado estudo socioambiental 
no âmbito de um estudo de viabilidade de aproveitamento hidrelétrico com potencial igual ou superior a 150MW, 
aprovado pela ANEEL, totalizado em um único estudo de viabilidade de um empreendimento hidrelétrico." 
Pergunta: Entende-se por estudo socioambiental no âmbito de um estudo de viabilidade de aproveitamento 
hidrelétrico, o EIA/RIMA do aproveitamento hidrelétrico? 

Esclarecimento nº 3, Resposta 16 : 
Cabe ao órgão ambiental decidir qual estudo socioambiental exigir para o licenciamento de usinas hidrelétricas. O 
escopo mínimo do estudo socioambiental requerido equivale ao EIA/RIMA, estabelecido na Resolução CONAMA 
01/1986. No entanto, o contratado deverá atender o Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental competente, 
independente do nome do estudo. 

Complemento à resposta para a Pergunta 16 (Esclarecimento nº 3): 
Os estudos socioambientais, no âmbito do Estudo de Viabilidade, devem se ater ao documento “Instruções para 
Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos”, o EIA/RIMA deve seguir o Termo de 
Referência elaborado pelo órgão ambiental competente e, no caso, de haver elaboração de Avaliação Ambiental 
Integrada em conjunto com o Estudo de 
Viabilidade, esta deve seguir o Termo de Referência da AAI, anexo ao Edital. 
Ressaltamos que estes estudos correspondem a três documentos diferentes e devem ser apresentados 
separadamente. 

Pergunta 1: 
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Normalmente existem trabalhos e despesas, pela CONTRATADA, entre a entrega do EIA/RIMA ao Órgão Ambiental e 
a emissão da LP ( Licença Prévia Ambiental), face a:audiências públicas, revisões do texto do EIA/RIMA, etc. Favor 
nos esclarecer se o contrato será encerrado após a entrega do EIA/RIMA e dos Estudos de Viabilidade a EPE ou 
somente após a aprovação da LP pelo Órgão Ambiental. 
Resposta 1: 
As obrigações da Contratada devem se encerrar com a emissão da LP pelo Órgão Ambiental. 

Pergunta 2: 
Nos editais EPE-003/2006 e EPE-004/2006, no Anexo V - Minuta do Contrato, em sua Clausula 3ª –Obrigações da 
Contratada, letra k, está previsto que: “A pedido da EPE e sem qualquer ônus adicional para a EPE, a CONTRATADA 
enviará representantes de sua 
equipe técnica, ou consultores responsáveis pela execução dos serviços, a reuniões ou apresentações sobre o objeto 
do CONTRATO, de forma a prestar esclarecimentos, bem como dirimir quaisquer dúvidas”. Estamos entendendo que 
essa obrigação se restringe ao período de vigência do contrato, 540 dias, acrescidos dos 60 dias previstos, na 
Clausula 14, para o Recebimento Definitivo dos Serviços pela EPE. Favor confirmar esse entendimento. 
Resposta 2: 
Toda e qualquer complementação exigida pelo Órgão Licenciador durante o licenciamento prévio e proveniente de 
audiência pública, encontra-se incluída no escopo do Contrato, desde que definida no Termo de Referência / Projeto 
Básico. No que se refere à viabilidade do Teles Pires, todos seminários referentes a AAI serão de inteira 
responsabilidade da Contratada 

Pergunta 3: 
Entende-se que o escopo dos Editais compreende tão e somente a Elaboração dos Relatórios Técnicos relativos ao 
EIA e RIMA. Nesse sentido entendemos que não fazem parte dos respectivos objetos, as Audiências Públicas e 
Acompanhamentos junto à 
Órgãos Ambientais. É correto nosso entendimento? 
Caso não seja correto nosso entendimento, qual a base de referência para fins de orçamento de Proposta? 
Exemplificando: número de audiências públicas, quantidade de reuniões junto a Órgãos Ambientais e extensão de 
prazo e recursos além dos 18 meses previstos nos Contratos. 
Resposta 3: 
As Audiências Públicas e Acompanhamentos junto à Órgãos Ambientais. fazem parte dos respectivos objetos. O 
número de audiências públicas, quantidade de reuniões junto a Órgãos Ambientais e extensão de prazo e recursos 
além dos 18 meses devem ser previstos pela Proponente. 

Pergunta 4: 
Considerando que ainda não existe, no Brasil, nenhuma Avaliação Ambiental Integrada de bacia hidrelétrica 
concluída, favor nos esclarecer se o Coordenador Geral da Avaliação Integrada exigido no item 6.1.5.2.b e se o 
Coordenador Técnico das etapas de Avaliação 
Ambiental Distribuída (AAD) e de Avaliação Ambiental Integrada exigido no item 6.1.5.2.c poderão ser profissionais 
que tenham experiência em Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de usina hidrelétrica com potência instalada com 
potência superior a 150 MW ou de estudo de inventário hidrelétrico que tenha sido aprovado pela ANEEL/DNAEE e 
que contenha pelo menos uma usina hidrelétrica com potência instalada com potência superior a 150MW. 
Resposta 4: 
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Sim, o entendimento está correto. 

Pergunta 5: 
No item 3 do Edital são apresentados os valores estimados pela EPE para a execução dos serviços. Qual a data base 
desses valores? 
Resposta 5: 
As cifras estão apresentadas em valores correntes. 

Pergunta 6: 
Tendo em vista que o prazo de execução dos serviços é de 540 (quinhentos e quarenta) dias e que a legislação 
vigente permite o reajustamento contratual visando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, perguntamos se a 
EPE irá rever a Cláusula 4ª do Anexo V – Modelo de Contrato, indicando inclusive fórmula para reajuste contratual. 
Resposta 6: 
Neste momento o desequilíbrio econômico financeiro é uma hipótese. Na eventualidade dessa ocorrência o fato será 
analisado. 

Pergunta 7: 
Nos editais de licitação concorrência nº CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-004/2006, item 6.1.5.1 d) é solicitado: "Prova, 
através de pelo menos 1 atestado, emitido por entidade pública ou privada, devidamente registrado na entidade 
profissional competente, de a proponente ter realizado estudo socioambiental no âmbito de um estudo de viabilidade 
de aproveitamento hidrelétrico com potencial igual ou superior a 150MW, aprovado pela ANEEL, totalizado em um 
único estudo de viabilidade de um empreendimento hidrelétrico. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de um 
aproveitamento hidrelétrico com potencial igual ou superior a 150MW, com aprovação pelo órgão ambiental (LP), 
pode ser considerado como a prova solicitada? 
Resposta 7: 
Sim, o entendimento está correto. 

Pergunta 8: 
Com referência aos editais acima (CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-004/2006), temos a seguinte dúvida, para a qual 
solicitamos esclarecimento: Entendemos que a aprovação dos estudos das Usinas emitidos pela ANEEL, solicitada 
nos editais em referência, pode ser comprovada através de uma cópia simples de documento (portaria ou decreto) 
obtido no site da ANEEL. Está correto nosso entendimento? 
Resposta 8: 
Sim. Entendimento correto. 

Pergunta 9: 
Até pouco tempo atrás, a abordagem da bacia na fase de viabilidade era restrita à bacia de contribuição dos 
reservatórios envolvidos no estudo, não sendo possível, portanto, a comprovar a experiência mínima de dez anos, 
requerida pelo edital, em AAD e AAI. Desta maneira, as avaliações ambientais constantes de atestados e/ou 
currículos, executadas na fase de inventário, que têm como pano de fundo a bacia hidrográfica, poderão ser 
consideradas como comprobatórias da experiência em AAD e AAI? 
Resposta 9: 
Sim. Entendimento correto. 
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Pergunta 10: 
As publicações técnico-científicas de interesse para os serviços a serem contratados são consideradas suficientes 
para demonstrar a experiência profissional requerida no item 6.5.2 do edital CO-EPE-003 00 e podem substituir a 
apresentação de atestado? 

Em caso positivo, essa experiência pode ser comprovada mediante a apresentação de cópia autenticada das folhas 
ou capas dessas publicações, nas quais esteja claramente identificada a sua autoria? 
Resposta 10: 
Publicações não são válidas para comprovar a experiência dos coordenadores/técnicos a propostos para os estudos 
e serviços de engenharia. Sem prejuízo das demais condições do Edital, para os técnicos e coordenadores 
relacionados com os estudos ambientais, as publicações serão avaliadas em função da especificidade, da função a 
ser exercida pelo coordenador/técnico, a relação entre conteúdo da publicação e o objeto dos serviços a serem 
executados, e demais aspectos pertinentes. 

Pergunta 11: 
Com relação ao Anexo IV – Modelo da Proposta Comercial, esclarecer: 
a. Serão necessários 2 (dois) Técnicos de Nível Superior para atuação na área de Estudos Energéticos de Usinas 
Hidrelétricas (funções nº 7 e 9)? 
A numeração adotada para algumas funções está duplicada. Ex. Coordenador de macroatividades 
nº 8 e Técnico de nível superior nº 9. Favor confirmar. 
Resposta 11: 
As relações do item 6.1.5.2, do Edital, discriminam corretamente a relação dos técnicos a serem propostos. A 
relação dos Anexos III e IV, do Edital, feita com base no 6.1.5.2, contém, por lapso, duplicidades de numeração e 
de funções. Desta forma,  prevalecem as categorias profissionais discriminadas nas alíneas "a", "b", "c", "d" e e" do 
item 6.1.5.2. 

  
  

Esclarecimento nº 03 da CO-EPE-003/2006 
Em, 29/11/06 
  
Pergunta 1: 
Vimos, pela presente, solicitar adiamento de 30 dias para a entrega da proposta referente a licitação em pauta. Este 
prazo adicional visa possibilitar um estudo mais detalhado das informações disponíveis e 
conseqüentemente possibilitar a elaboração de uma proposta de preços mais equilibrada. 
Resposta 1: 
Conforme o Suplemento nº 2, a entrega dos envelopes e abertura do envelope da documentação de habilitação 
desta licitação foi adiada para o dia 29 de dezembro de 2006. 
  
Pergunta 2: 
Tendo em conta nosso grande interesse em apresentar propostas que correspondam às melhores condições, tanto 
técnicas quanto econômicas para a realização dos trabalhos citados acima, vimos pelo presente solicitar um 
adiamento de 30 (trinta) dias da data de entrega das propostas estabelecida no Edital em referência. 
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Resposta 2: 
Conforme o Suplemento nº 2, a entrega dos envelopes e abertura do envelope da documentação de habilitação 
desta licitação foi adiada para o dia 29 de dezembro de 2006. 
  
Pergunta 3: 
Considerando a necessidade de um tempo maior para se estimar os serviços de campo para os três aproveitamentos 
hidrelétricos objeto da licitação e os homens-hora envolvidos para cada uma das usinas, vimos solicitar à V.Sas. um 
adiamento de 30 (trinta) dias para a entrega das propostas. 
Resposta 3: 
Conforme o Suplemento nº 2, a entrega dos envelopes e abertura do envelope da documentação de habilitação 
desta licitação foi adiada para o dia 29 de dezembro de 2006. 
  
Pergunta 4: 
Com relação à solicitação/resposta n° 04, do Esclarecimento n° 02 dos editais CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-
004/2006, pela resposta apresentada pela EPE em 23/11/06, estamos entendendo que os proponentes não poderão 
considerar a cobertura aerofotogramétrica existente, escala 1:30.000, nos Estudos de Viabilidade a serem 
contratados, sendo portanto, necessário realizar um novo levantamento aerofotogramétrico, na escala 1:20.000, 
conforme 
previsto no Manual de Estudos de Viabilidade da ELETROBRAS/DNAEE. Favor confirmar esse entendimento. 
Resposta 4: 
O entendimento está correto. 
  
Pergunta 5: 
Com relação ao pagamento pelos produtos, solicitamos esclarecer se caso ocorrerem impedimentos físicos 
permanentes, como índios, garimpeiros e moradores / proprietários locais, que impeçam a entrega completa dos 
relatórios parciais, mas que tenham sido feitos e 
pagos outros trabalhos, como aerofotogrametria, levantamento de dados hidrológicos, etc, como proceder, do ponto 
de vista de faturamento? 
Resposta 5: 
Caso ocorram empecilhos e dificuldades de acesso a determinadas áreas, e esta situação for demonstrada e 
justificada pela empresa contratada, a revisão do valor contratual será efetuada oportunamente, pelas partes. A 
definição sobre o faturamento, neste momento, não é possível, uma vez que se trata apenas de uma hipótese de 
ocorrência desses 
impedimentos. 
  
Pergunta 6: 
Será possível o faturamento direto a EPE de serviços sub-contratados (ex: aerofotogrametria, topografia, 
hidrometria, etc) pela sub-contratada? 
Resposta 6: 
Não. A Cláusula 13- CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO E DAÇÃO EM GARANTIA, veda a subcontratação. 
  
Pergunta 7: 
Quanto ao Item 6.1.2 “c” do Edital, inscrição do ato constitutivo. No caso uma Sociedade de Economia Mista, este 
documento seria o Estatuto registrado na Junta Comercial? 

Página 7 de 12Esclarecimentos

30/09/2008http://www.epe.lan/Lists/Esclarecimentos/DispForm.aspx?ID=9&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eepe%2Elan%2FLists%2FEscl...



Resposta 7: 
O Edital estabelece, de forma expressa, em seu subitem 6.1.2. “c” que a habilitação jurídica dos proponentes será 
comprovada por seus atos constitutivos (Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado) e quando se tratar de 
sociedade por ações, deverá ser acompanhado do documento de eleição de seus administradores. 
A simples entrega dos Documentos de Habilitação e da(s) Proposta(s) indica, ainda, que a proponente, seja ela 
sociedade comercial ou as sociedades que compõem um consórcio, não possui(em) dirigentes, sócios, gerentes, 
consultores e demais empregados com qualquer vínculo empregatício com a administração pública federal, estadual 
ou municipal 
ou qualquer órgão ou entidade vinculada ao Ministério de Minas e Energia e/ou com a EPE, na forma do 
estabelecido no subitem 15.10, “b” do instrumento convocatório. 
  
Pergunta 8: 
2. O item 6.1.5.2 – Composição da Equipe Técnica diz: “A proponente deve relacionar a equipe Técnica a ser 
alocada ao trabalho, indicando especialidade e categoria profissional”. No caso de participação na forma de 
consórcio, a proponente seria considerada como cada uma das empresas que compõem o consórcio ou apenas a 
empresa líder do consórcio? Tal 
dúvida se deve a redação constante na observação no 5 do item 6.1.5.1 que dispõe: “os demais coordenadores e 
técnicos podem ser apresentados, indistintamente por qualquer das empresas integrantes do consórcio. Pede-se 
esclarecer. 
Resposta 8: 
a) Em caso de consórcio, a Proponente é o consórcio que deve apresentar, nos Documentos de Habilitação 
(Envelope nº 1), o Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio, conforme item 4.2, do Edital. Cada uma 
das empresas que formar o consórcio deve atender às condições estipuladas no Edital, inclusive àquelas definidas no 
item 15.10, do Edital. 
b) O engenheiro indicado na alínea “e” do item 6.1.5.1 deve pertencer, obrigatóriamente, ao quadro permanente da 
empresa líder do consórcio. Os demais coordenadores e técnicos podem ser apresentados, indistintamente, por 
outra(s) empresa(s) do consórcio. 
  
Pergunta 9: 
A habilitação técnica pode ser apresentada pelo somatório das empresas que compõem o consórcio ou apenas pela 
empresa líder? 
Resposta 9: 
Não é um somatório, pois existem documentos que devem ser apresentados por todas as empresas do consórcio, 
outros pela empresa líder e outros por qualquer das empresas integrantes do consórcio. 
O Edital indica os documentos que cada empresa integrante do Consórcio deve apresentar para a qualificação 
técnica. 
  
Pergunta 10: 
O item 15.10 – “b” impede a participação na concorrência em referência de Sociedade de Economia Mista, cujo 
principal acionista é empresa do setor elétrico controlada pela união? 
Resposta 10: 
A simples entrega dos Documentos de Habilitação e a(s) Proposta(s) indica, também, que a proponente, seja ela 
sociedade comercial ou as sociedades que compõem um consórcio, não possui(em) dirigentes, sócios, gerentes, 
consultores e demais empregados com qualquer vínculo empregatício com a administração pública federal, estadual 
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ou municipal 
ou qualquer órgão ou entidade vinculada ao Ministério de Minas e Energia e/ou com a EPE, na forma do 
estabelecido no subitem 15.10, “b” do instrumento convocatório. 
  
Pergunta 11: 
5. O item 15.10 – “b” impede a participação na concorrência em referência de sociedade de economia mista em cujo 
conselho de administração tenha membros com vínculo empregatício com a administração pública direta federal? Em 
caso afirmativo, tal proibição inclui os casos em que membro do conselho de administração é empregado da própria 
sociedade de economia mista cedido para o MME? 
Resposta 11: 
Sim, a alínea “b” do item 15.10 impede a participação nesta Licitação de sociedade de economia mista ou de 
qualquer sociedade em cujo conselho de administração tenha membros com vínculo empregatício com a 
administração pública direta federal e a referida alínea inclui, também, os casos em que membro do conselho de 
administração é empregado da própria sociedade de economia mista cedido para o MME, pois, no caso de cessão o 
vínculo original permanece. 
  
Pergunta 12: 
Caso o levantamento topográfico de campo, a ser feito nos sítios dos barramentos, evidencie diferenças altimétricas 
significativas, relativamente à restituição aerofotogramétrica dos estudos de inventário que interfiram com 
condicionantes ambientais ou os barramento de montante ou de jusante, qual será o procedimento a ser seguido no 
contrato quanto à 
continuidade dos estudos e no faturamento parcial dos produtos, já que a revisão da divisão de quedas estaria, no 
nosso entender, fora do escopo? 
Resposta 12: 
Eventuais ajustes altimétricos fazem parte dos Estudos de Viabilidade. Os Estudos de Inventário da Bacia 
Hidrográfica do Rio Teles Pires foram recentemente aprovados pela ANEEL. Assim, a ocorrência de diferenças 
altimétricas significativas deve tratar-se apenas de conjecturas. Caso esta situação venha ser demonstrada e 
justificada pela empresa contratada os procedimentos serão ajustados, oportunamente, pelas partes. 
  
Pergunta 13: 
Qualificação Técnica 
Os editais CO-003/2006 e CO-004/2006 solicitam comprovação de estudo de viabilidade ou projeto de 
aproveitamento hidrelétrico com potência igual ou superior a 150 MW, aprovado pela ANEEL ou DNAEE. Qual o 
documento, que será aceito pela EPE, para comprovar essa aprovação? 
Resposta 13: 
Serão aceitos documentos de aprovação desses estudos emitidos pela ANEEL ou DNAEE. 
  
Pergunta 14: 
Qualificação da Equipe Técnica – Itens 6.1.5.2.a e 6.1.5.2.b “No atestado deve constar o nome do profissional e 
estar indicada, explicitamente, a função 
por ele exercida.” Nos atestados mais antigos de serviços executados não era usual que o cliente colocasse o nome 
do profissional, sendo esta prática mais recente. Entretanto, entendemos que um 
atestado emitido pelo cliente, acervado no CREA e constando neste acervo o nome do profissional e a função por ele 
exercida atenderia a esta exigência. Está correto nosso entendimento? 
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Resposta 14: 
Caso o nome do profissional e a função por ele exercida conste no acervo do CREA relacionado ao atestado emitido 
pelo cliente, este documento será aceito. 
  
Pergunta 15: 
Condições para a apresentação e indicação dos profissionais – Item 6.1.5.3 “f) O atestado emitido pela Proponente 
para o profissional de sua própria equipe técnica deverá vir acompanhado do(s) documento(s) emitido(s) pela 
contratante para a qual a empresa prestou aquele determinado serviço.” 
Entendemos que para atendimento a este item a Proponente poderá emitir atestado para profissional de sua própria 
equipe sem necessidade de acervá-lo no CREA, desde que o atestado emitido pela contratante já esteja acervado. 
Está correto nosso entendimento? 
Resposta 15: 
O atestado emitido pela Proponente para sua própria equipe, embora não esteja acervado no CREA, deverá estar 
acompanhado do atestado da contratante acervado no CREA, contanto que neste conste o nome do profissional e a 
função exercida naquele 
determinado serviço. 
  
Pergunta 16: 
Nos editais de licitação concorrência nº CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-004/2006, item 6.1.5.1 d) é solicitado: "Prova, 
através de pelo menos 1 atestado, emitido por entidade pública ou privada, devidamente registrado na entidade 
profissional competente, de a proponente ter realizado estudo socioambiental no âmbito de um estudo de 
viabilidade de aproveitamento 
hidrelétrico com potencial igual ou superior a 150MW, aprovado pela ANEEL, totalizado em um único estudo de 
viabilidade de um empreendimento hidrelétrico." 
Pergunta: Entende-se por estudo socioambiental no âmbito de um estudo de viabilidade de aproveitamento 
hidrelétrico, o EIA/RIMA do aproveitamento hidrelétrico? 
Resposta 16: 
Cabe ao órgão ambiental decidir qual estudo socioambiental exigir para o licenciamento de usinas hidrelétricas. O 
escopo mínimo do estudo socioambiental requerido equivale ao EIA/RIMA, estabelecido na Resolução CONAMA 
01/1986. No entanto, o contratado deverá atender o Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental competente, 
independente do nome do estudo. 
  
  

Esclarecimento nº 02 da CO-EPE-003/2006 
Em, 23/11/06 
  
Pergunta 1: 
Nos editais de licitação concorrência nº CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-004/2006, item 6.1.5.1 e) é solicitado: 
"Comprovação, pela empresa isolada, ou pela líder de consórcio, de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para a entrega a proposta, engenheiro detentor de Certificado de Acervo Técnico-CAT, emitido pelo CREA, 
que comprove ter ele executado serviços de estudo de viabilidade ou projeto de aproveitamento hidrelétrico com 
potencial igual ou superior a 150MW, aprovado pela ANEEL, totalizado em um único estudo de viabilidade de um 
empreendimento hidrelétrico, sendo tal engenheiro o responsável técnico pela execução dos serviços ora licitados. 
Não serão considerados estudos inferiores a 150MW." 
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O coordenador técnico geral definido no item 6.1.5.2 a) deve ser o mesmo profissional indicado como detentor do 
Certificado de Acervo Técnico-CAT (responsável técnico)? 
Resposta 1: 
Não. O coordenador técnico geral definido na alínea “a” do item 6.1.5.2 poderá ser o mesmo profissional indicado na 
alínea “e” do item 6.1.5.1, desde que atenda a todas as condições estabelecidas, tanto na alínea “a” do item 6.1.5.2, 
quanto na alínea “e” do item 6.1.5., sem prejuízo das demais condições do Edital. 
  
Pergunta 2: 
Solicitamos um adiamento de 11 (onze) dias na data de entrega das propostas para as concorrências CO-EPE-
003/2006 e CO-EPE-004/2006. 
Resposta 2: 
Permanece a data de 11 de dezembro de 2006, às 10:00 horas, para recebimento dos Envelopes contendo os 
documentos de habilitação e proposta(s) comercial(ais). 
Pergunta 3: 
Com relação à equipe de coordenadores de macroatividades e/ou equipe técnica, prevista nos editais EPE-003/2006 
e EPE-004/2006, favor esclarecer se um mesmo profissional poderá ser indicado pela mesma empresa ou consórcio 
para mais de uma posição dentro da equipe mínima? 
Resposta  3: 
Não. A Qualificação Técnica deverá seguir ao disposto no Edital. 
  
Pergunta 4: 
Com relação aos trabalhos de levantamento aerofotogramétrico, favor informar se os proponentes poderão fazer uso 
da Cobertura Aerofotogramétrica existente, escala 1:30.000 ou se é obrigatória a realização de novo levantamento 
na escala 1:20.000, conforme Manual de Estudos de Viabilidade do DNAEE/ELETROBRAS? 
Resposta  4: 
Não. Os Estudos Aerofotogramétricos deverão seguir ao disposto no Edital e seus Anexos. 
  
  

Esclarecimento nº 01 da CO-EPE-003/2006 
Em, 21/11/06 
  
  
Pergunta 1: 
Nos editais CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-004/2006 não está claro o processo de avaliação/julgamento da 
documentação referente à Habilitação dos Proponentes. Qual será o critério de avaliação? Caso o proponente deixe 
de apresentar algum membro da Equipe Técnica ou caso a documentação de algum profissional não atenda 
plenamente aos requisitos do edital, qual será o procedimento da Comissão Especial de Licitação?  
Resposta 1: 
Caso a proponente deixe de apresentar algum membro da Equipe Técnica, ou caso a documentação de algum 
profissional não atenda plenamente aos requisitos do Edital, a proponente não será habilitada. Todos os profissionais 
que formarão a equipe técnica apresentada deverão atender plenamente aos requisitos do edital.  
  
Pergunta 2: 
Nos editais CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-004/2006, no que se refere à Qualificação da Equipe Técnica, favor 
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esclarecer se é obrigatório que todos os profissionais que compõem a equipe técnica (coordenador geral, 
coordenadores de macroatividades e demais técnicos) deverão ser, necessariamente, profissionais de nível superior.  
Resposta 2: 
Todos os profissionais que formarão a equipe técnica deverão ter nível superior. É facultativo à proponente 
apresentar equipe complementar, mas esta não será avaliada para habilitação técnica.  
  
Pergunta 3: 
Nos editais CO-EPE-003/2006 e CO-EPE-004/2006, no que se refere à Qualificação Técnica da Proponente e 
Qualificação da Equipe Técnica, é solicitado que a proponente e seus profissionais apresentem atestados emitidos 
por entidades públicas ou privadas, devidamente registrados na entidade profissional competente, comprovando a 
participação e/ou coordenação de estudos ou projetos de aproveitamentos hidrelétricos com potencial igual ou 
superior a 150MW, devidamente aprovados pela ANEEL. Como a ANEEL foi criada somente em 1996, favor 
esclarecer como proceder no caso de projetos elaborados antes da criação dessa agência. 
Resposta 3: 
O órgão responsável pela aprovação dos projetos, que antecedeu à criação da ANEEL, era o DNAEE. Portanto, os 
projetos anteriores à criação da ANEEL deverão estar aprovados pelo DNAEE. 
  
Pergunta 4: 
Solicitamos um adiamento de 30 (trinta) dias na data da entrega da proposta em pauta, de forma a podermos 
apresentar à EPE a melhor opção técnico-econômica para a realização dos serviços. Certos da compreensão de 
V.Sas. agradecemos antecipadamente a presteza de sua resposta. 
Resposta 4: 
Permanece a data de 11 de dezembro de 2006, às 14:30 horas, para recebimento dos Envelopes contendo os 
documentos de habilitação e proposta(s) comercial(ais). 
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