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Juliana Vilela

De: Comissão Gestora de Licitações e Contratos

Enviado em: quarta-feira, 17 de setembro de 2014 15:48

Para: karina jacome de carvalho

Assunto: RES: PMSB

Prezada Srª. Karina Jacome, 
 
Seguem abaixo respostas aos questionamentos encaminhados: 

 
Questionamento: Processos de outorga conduzidos pela empresa servem para contar pontos no quesito 
experiência especifica da concorrente? 
Resposta: Conforme Item 5 do Anexo II do Ato Convocatório nº 08/2014 “Para cada atestado apresentado 
serão avaliados os critérios abaixo estabelecidos. Para fins de experiência da empresa não serão 
computados trabalhos relativos a estudos ambientais de qualquer natureza.”. Complementando, a letra A 

do quadro Experiência da Empresa (A) deixa bem claro que somente serão pontuados trabalhos 
executados, comprovados através de atestados técnicos chancelados no CREA de elaboração de 
Estudos, Planos ou Projetos de Saneamento Básico (se diretamente relacionados à elaboração de Planos 
Municipais de Saneamento, 04 pontos por trabalho, se na elaboração de estudos ou projetos de 
saneamento, 03 pontos por trabalho). Portanto, processos de outorga não serão pontuados no quesito 
experiência específica da empresa. 

 
Questionamento: No caso dos profissionais que irão compor a equipe chave, há a possibilidade de um 
único profissional assumir a responsabilidade em mais de um item, conforme a experiência exigida no 
edital? 
Resposta: Não, a empresa deverá apresentar um profissional para cada membro da equipe chave. 
 

Questionamento: Experiência da equipe em tratamento de efluentes industrias são válidos, ou apenas a 
participação em projetos municipais? 
Resposta: Não é válida, conforme o disposto sobre a experiência do “Profissional II - Engenheiro 
(Ambiental, Civil ou Sanitarista): com experiência comprovada mínima de 5 (cinco) anos em elaboração 
ou desenvolvimento de planos e projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.”. 
 

Atenciosamente, 

 

  

 

Comissão Gestora de Licitação Contratos 

IBIO - AGB Doce 
Tel: +55 (33) 3212-4350  

cglc@ibio.org.br 
ibioagbdoce.org.br 
Rua Afonso Pena, 2590 - Centro 
Governador Valadares - MG 
CEP: 35010-000 

        

 

 

 

 

De: karina jacome de carvalho [mailto:karinajcarvalho@yahoo.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 12 de setembro de 2014 09:17 
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Para: Comissão Gestora de Licitações e Contratos 
Assunto: PMSB 

 
Bom dia! 
 
Prezados, 
 
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas à respeito do Ato Convocatório n°08/2014, relativo ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Ipatinga: 
 
- Processos de outorga conduzidos pela empresa servem para contar pontos no quesito experiência especifica da 
concorrente? 
- No caso dos profissionais que irão compor a equipe chave, há a possibilidade de um único profissional assumir a 
responsabilidade em mais de um item, conforme a experiência exigida no edital? 
- Experiência da equipe em tratamento de efluentes industrias são válidos, ou apenas a participação em projetos 
municipais? 
 
Att., 
  

 

Karina Jácome de Carvalho  
Engenheira Florestal 

CREA: 156169/D 

Tel.: (31) 8882-9812/9423-2002 


