ERRATA - 1
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018

No Edital de Licitação da CP Nº 002/2018, publicado no DOE e DOU ambos publicados
na edição de 20/09/2018.
No item 1.2.1 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – EP – (VALENDO 10,0 PONTOS) – p. 183 a
185
Onde se lê:
Serão atribuídos de 0 a 7 pontos para a experiência do profissional de acordo com a
distribuição da equipe técnica mínima, definida no Quadro 2 abaixo: (Legenda: NS = nível
superior). Poderão ser adicionados até 3 pontos, totalizando o máximo de 10 pontos, com
apresentação de profissionais com maior experiência e tempo de formação.

EXPERIÊNCIA
DISCRIMINAÇÃO (APRESENTAÇÃO DE
ATESTADOS E CAT)

Nº
PONTUAÇÃO
PONTOS
PONTUAÇÃO
MÁXIMO
MÁXIMA
POR
MÁXIMA
DE
COM
ATESTADO
TOTAL*
ATESTADO
ATESTADOS

Experiência em
coordenação para a
elaboração de
estudos e projetos
na área de
saneamento básico
com ênfase em
manejo de resíduos
sólidos e gestão de
limpeza urbana,
abrangendo
engenharia
sanitária,
engenharia
ambiental,
geotecnia, meio
ambiente e
conservação de
energia.

2

0,7

1,4

2,15

GERENTE DE
Experiência em
PROJETO NS
gerência de equipes
Engenheiro Civil de trabalho para a
ou Engenheiro
elaboração de
Sanitarista ou Planos de Manejo de
Engenheiro
Resíduos Sólidos e

2

0,7

1,4

2,15

COORDENADOR
GERAL NS
Engenheiro Civil
ou Engenheiro
Sanitarista

Ambiental

Gestão de Limpeza
Urbana e/ou
Projetos de Manejo
de Resíduos Sólidos
e Gestão de Limpeza
Urbana.

Experiência em
mobilização e
PROFISSIONAL organização social, e
NS
em estudos e
Sociólogo ou
pesquisas que
Assistente Social
envolvam a
ou Psicólogo ou
elaboração de
diagnósticos,
Pedagogo
análises e indicações
de políticas públicas.

2

0,35

0,7

1,45

Experiência na
PROFISSIONAL
elaboração de
NS
Planos de Manejo de
Engenheiro Civil
Resíduos Sólidos
ou Engenheiro
e/ou Gestão de
Sanitarista ou
Limpeza Urbana
Engenheiro
e/ou Planos de
Gestão Integrada de
Ambiental
Resíduos Sólidos

2

0,35

0,7

1,45

Experiência em
elaboração de
projetos, estudos, e
**PROFISSIONAL
projeções de
NS NA ÁREA DE natureza econômica
HUMANAS
e financeira, e
avaliação de
Economista
impacto de
investimentos em
políticas públicas.

1

0,35

0,35

0,35

Experiência em
**PROFISSIONAL
elaboração de
NA ÁREA
estudos e avaliações
AMBIENTAL NS ambientais ligados
Engenheiro
ao Manejo de
Florestal ou
Resíduos Sólidos e
Gestão de Limpeza
Biólogo
Urbana.

2

0,35

0,7

0,7

**PROFISSIONAL

1

0,35

0,35

0,35

Experiência em

NS
mobilização e
Sociólogo ou
organização social, e
Assistente Social
em estudos e
ou Psicólogo ou
pesquisas que
envolvam a
Pedagogo
elaboração de
diagnósticos,
análises e indicações
de políticas públicas.
Experiência em
elaboração de
Planos de Manejo de
Resíduos Sólidos e
**PROFISSIONAL Gestão de Limpeza
NS Engenheiro
Urbana e/ou
Civil ou
Estudos de Manejo
Engenheiro
de Resíduos Sólidos
Geotécnico ou e Gestão de Limpeza
Urbana e/ou
Geólogo
Projetos de Manejo
de Resíduos Sólidos
e Gestão de Limpeza
Urbana.

2

0,35

0,7

0,7

Experiência para a
elaboração em
planejamento
urbano e
infraestrutura, e em
elaboração de
Planos e/ou
**PROFISSIONAL
Programas e/ou
NS
Projetos na área de
Arquiteto
uso e ocupação do
solo e/ou urbanismo
e/ou paisagismo
e/ou recuperação de
áreas degradadas
e/ou limpeza
urbana.

2

0,35

0,7

0,7

7,00

10,00

PONTUAÇÃO TOTAL
QUADRO - EQUIPE CHAVE

*Pontuação máxima total incluindo as pontuações do tempo de formação e a experiência profissional,
conforme definido no Quadro a seguir.
** Não será considerado, para efeito de pontuação, apresentação de atestados ou outra forma de
comprovação para "Tempo Mínimo de Formação" e "Experiência Profissional" para esses profissionais.

ITEM

PONTUAÇÃO

Tempo de Formação - Pontuação Máxima:
Até 1 ano

0,10

Entre 1 ano e 1 dia e 3 anos

0,20

Entre 3 anos e 1 dia e 5 anos

0,25

Entre 5 anos e 1 dia e 7 anos

0,30

Entre 7 anos e 1 dia e 10 anos

0,35

Acima de 10 anos

0,40

Tempo de Experiência Profissional - Pontuação Máxima:
Até 1 ano

0,10

Entre 1 ano e 1 dia e 3 anos

0,20

Entre 3 anos e 1 dia e 5 anos

0,30

Acima de 5 anos

0,35

Total de pontuação adicional máxima
por profissional

0,75

QUADRO - PONTUAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE FORMAÇÃO E POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Leia-se:
Serão atribuídos de 0 a 10 pontos para a experiência do profissional de acordo com a
distribuição da equipe técnica mínima, definida no Quadro a seguir.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - EP

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1. Coordenador Geral: um profissional com graduação em engenharia civil,
engenharia sanitária, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia
sanitária e ambiental ou administração:
Coordenação de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
de até 1,5 milhão de habitantes.
- 0,40 ponto por atestado. Até 03 (três) atestados.

-

2,5

Coordenação de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
superior a 1,5 milhão de habitantes, em microrregiões, em aglomerações
urbanas, em regiões metropolitanas ou em abrangência Estadual.
- 1,30 ponto por atestado. Até 01 (um) atestado.

-

2.

Demais profissionais da equipe técnica

2.1 Profissional de Engenharia: um profissional graduado em engenharia civil com
pós-graduação na área de saneamento básico ou de meio ambiente; ou um profissional
graduado em engenharia sanitária ou engenharia sanitária e ambiental, com experiência
comprovada por meio de atestados em:
Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
de até 1,5 milhão de habitantes.
- 0,40 ponto por atestado. Até 03 (três) atestados.

-

2,5

Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
superior a 1,5 milhão de habitantes, em microrregiões, em aglomerações
urbanas, em regiões metropolitanas ou em abrangência Estadual.
- 1,30 ponto por atestado. Até 01 (um) atestado.

-

2.2 Profissional na área de Solos e Hidrogeologia: um profissional graduado
em geologia, engenharia geotécnica ou áreas afins e com experiência comprovada
por meio de atestados em:
Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
de até 1,5 milhão de habitantes.
- 0,15 ponto por atestado. Até 02 (dois) atestados.

-

Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
superior a 1,5 milhão de habitantes, em microrregiões, em aglomerações
urbanas, em regiões metropolitanas ou em abrangência Estadual.
- 0,70 ponto por atestado. Até 01 (um) atestado.

-

1,0

2.3 Profissional na área ambiental: um profissional graduado em biologia,
engenharia florestal ou engenharia ambiental com experiência comprovada por meio
de atestados em:
Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
de até 1,5 milhão de habitantes.
- 0,60 ponto por atestado. Até 03 (três) atestados.

-

2,0

Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
superior a 1,5 milhão de habitantes, em microrregiões, em aglomerações
urbanas, em regiões metropolitanas ou em abrangência Estadual.
- 0,2 ponto por atestado. Até 01 (um) atestado.

-

2.4 Profissional da área de Arquitetura e Urbanismo: um profissional graduado
em arquitetura, urbanismo ou arquitetura e urbanismo com experiência comprovada por
meio de atestados em:
Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos e/ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos.

-

1,0

- 0,30 ponto por atestado. Até 02 (dois) atestados.
Elaboração de Planos, Programas ou Projetos na área de planejamento
urbano, infraestrutura, uso e ocupação do solo, urbanismo, paisagismo,
recuperação de áreas degradadas e/ou limpeza urbana.
- 0,20 ponto por atestado. Até 02 (dois) atestados.

-

2.5 Profissional da área de Ciências Sociais ou Ciências Humanas: um
profissional graduado em sociologia, psicologia, pedagogia ou assistência social, com
experiência comprovada por meio de atestados em:
Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos e/ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos.
- 0,20 ponto por atestado. Até 02 (dois) atestados.

-

1,0

Experiência em mobilização e organização social para demais planos,
estudos e pesquisas que envolvam a elaboração de diagnósticos, análises
e indicações de políticas públicas.
- 0,30 ponto por atestado. Até 02 (dois) atestados.

-

TOTAL
QUADRO - EQUIPE CHAVE

10,00

No item 1.3 EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA LICITANTE – EAL – PESO 3,00 – p. 186 e 187
Onde se lê:
Quantidad
e máxima
de
Atestados

Pontuação
por
Atestado

Pontuação
Máxima

Atestados relativos à elaboração de Plano Diretor de
Limpeza Urbana e/ou Plano de Gestão de Limpeza Urbana
e/ou Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

2

2,0

4,0

Atestados relativos à elaboração Projetos de Manejo de
Resíduos Sólidos incluindo as fases de diagnóstico com
caracterização ambiental, sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, seleção da área para
licenciamento ambiental, projeto básico, estudo de
concepção e projeto executivo de aterros sanitários,
unidade de triagem e estações de transbordo.

2

1,5

3,0

Atestados relativos à elaboração de Plano Diretor de
Abastecimento de Água e/ou Plano Diretor de Esgotamento
sanitário e/ou Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais
e/ou Plano de Saneamento Básico.

2

0,5

1,0

Atestado relativo à elaboração de Estudo de Impacto
Ambiental – EIA e/ou relativo à elaboração de Diagnóstico
Ambiental e socioeconômico.

2

0,5

1,0

Atestado relativo à elaboração e/ou implementação de
Programas ou Projetos de Educação Ambiental, Mobilização
e organização social.

2

0,5

1,0

Experiência Específica

Pontuação Máxima

10,0

QUADRO – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA LICITANTE

Leia-se:
Serão atribuídos de 0 a 10 pontos para a experiência anterior da licitante, definida no Quadro a
seguir.
EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA LICITANTE - EAL

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1. Atestados relativos à elaboração de Plano Diretor de Limpeza Urbana e/ou Plano de
Gestão de Limpeza Urbana e/ou Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
de até 1,5 milhão de habitantes.
- Até 02 (dois) atestados = 1,25 ponto por atestado.

-

5,0

Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos ou Projetos de
Engenharia na Área de Resíduos Sólidos para Municípios com população
superior a 1,5 milhão de habitantes ou em microrregiões ou em
aglomerações urbanas ou em regiões metropolitanas ou em
abrangência Estadual.
- 01 atestado = 2,5 pontos.

-

2. Atestados relativos à elaboração Projetos de Manejo de Resíduos Sólidos incluindo
as fases de diagnóstico com caracterização ambiental, sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, seleção da área para licenciamento ambiental, projeto
básico, estudo de concepção e projeto executivo de aterros sanitários, unidade de
triagem e estações de transbordo.
- Até 02 atestados = 1,25 pontos por atestado.

2,5

3. Atestados relativos à elaboração de Planos Setoriais de Saneamento Básico e/ou
Planos Diretores de Saneamento Básico e/ou Planos de Saneamento Básico.
- Até 02 atestados = 0,75 ponto por atestado.

1,5

4. Atestado relativo à elaboração de Estudos Ambientais, tais como Relatório
Ambiental (RAP) e outros estudos ambientais.
- Até 02 atestados = 0,5 ponto por atestado.
TOTAL
QUADRO – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA LICITANTE

Em, 26 de setembro de 2018.

Rubens Carlos Queiroz da Silveira
Presidente da Comissão de Licitação

1,0
10,0

