ATO CONVOCATÓRIO AGEVAP N.º 04/2020
COMUNICADO Nº 02

Assunto:

Quanto aos pedidos de esclarecimentos apresentados referente ao
Ato Convocatório AGEVAP nº 04/2020.

Referência: Contratação de empresa especializada para elaboração dos Planos
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, dos
municípios de: Grupo 5: Comendador Levy Gasparian/RJ, Paraíba do
Sul/RJ e Vassouras/RJ; Grupo 7: Pirapetinga/MG, Silveirânia/MG e
São João Nepomuceno/MG; Grupo 8: Guiricema/MG; Orizânia/MG e
Santa Rita de Ibitipoca/MG; Grupo 9: Cambuci/RJ, Cardoso
Moreira/RJ, Natividade/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ, São José de
Ubá/RJ e Conceição do Macabu/RJ.
Questionamento 1
No item 5.8 do Termo de Referência, na descrição da equipe permanente, o tempo
mínimo de formação do coordenador é de 05 anos (página 115), contudo, no anexo
III do Termo de Referência e no Anexo VIII do edital, o tempo mínimo de formação
descrito é de 10 anos (páginas 132 e 158, respectivamente).
Qual o tempo mínimo correto?
Resposta 1
O tempo mínimo de formação correto são de 5 anos.
Questionamento 2
Ainda no item 5.8 do Termo de referência, página 117, afirma-se: “No caso de uma
empresa vencer o certame para dois grupos deste lote, ela deverá apresentar
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obrigatoriamente duas equipes técnicas permanentes, sendo uma para cada
grupo”. Desse modo, caso a empresa pretenda participar dos quatro grupos, deverá
apresentar 04 equipes permanentes diferentes, podendo indicar a mesma equipe
de consultores para os quatro grupos. Está correto nosso entendimento?
Resposta 2
Sim, a empresa poderá indicar uma mesma equipe de consultores para mais de um
grupo. Reforço que as equipes permanentes deverão ser diferentes para cada um
dos grupos.
Questionamento 3
Tanto no anexo III do Termo de Referência, quanto no anexo VIII do edital, solicitase, para comprovar a experiência do coordenador da equipe, atestados técnicos de
coordenação de planos de saneamento básico ou planos de gestão integrada de
resíduos sólidos. Nesse caso, se o profissional foi o responsável pelo pilar “resíduos
sólidos” no plano de saneamento básico, será aceito como experiente em
coordenação?
Resposta 3
Sim, será aceito.
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