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Assunto: Coleta de Preços 003/2022 – Contratação de empresa de engenharia para implantação 

da ferramenta Giswater no sistema de abastecimento de água do município de Capivari, SP 

Referente: Questionamentos da empresa RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E 

SANEAMENTO LTDA. 

 

Considerando os questionamentos apresentados em 12/05/2022, pela empresa RHS CONTROLS 

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA., aqui denominada RHS CONTROLS, referente 

ao processo licitatório Coleta de Preços nº 003/2022, a Coordenação de Projetos da Agência das 

Bacias PCJ e a Diretoria Técnica emitem o seguinte parecer: 

 

Questionamento 1 (RHS CONTROLS): Em atendimento ao Edital da CP 03/2022 é 

solicitado no item 14.1 COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE e no 

item 14.2 COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE TÉCNICA, a apresentação 

de atestado técnico referente a implantação da ferramenta GISWATER em sistema de 

abastecimento de água. É de conhecimento que o GISWATER é um plugin (complemento) do 

Software Livre de Geoprocessamento Quantum GIS – QGIS, apresentando similaridades ao 

ambiente de trabalho. 

Perguntamos: Será aceito como Atestado de Capacidade Técnica a implementação de 

sistemas de informação geográfica baseado em software QGIS como forma de comprovação da 

licitante de que esta está apta a desenvolver o objeto deste certame? 

Resposta Agência das Bacias PCJ (Questionamento 1): Não. O software QGIS é uma 

plataforma de geoprocessamento muito utilizada para cadastro das infraestruturas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. O que está sendo solicitado é realização de 

modelagem matemática através da ferramenta computacional GISWATER, a qual foi desenvolvida 

para aplicações de modelagem hidráulica para sistemas de distribuição de água. Desta forma, são 

ferramentas computacionais distintas. 

Agência das Bacias PCJ, 13/05/2022. 
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