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

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
O Termo de Referência, do edital em epígrafe, menciona no item XXV, "Criação de
uma página eletrônica de interlocução permanente com a população. A página
eletrônica deverá ser mantida após a finalização do PMGIRS, para que seja um
canal de acompanhamento, onde a população terá acesso ao andamento das ações
propostas no plano.". Será de responsabilidade da empresa contratada manter a
página atualizada posteriormente ou só deixar aberta para que eles possam utilizar?
Resposta 1
A empresa deverá deixar a página aberta e será responsabilidade do município
atualizá-la.
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Questionamento 2
Em outro tópico é descrito: "Agendas setoriais de implementação do PMGIRS".
Essas agendas seriam apenas 1 encontro ou devem ocorrer com alguma
frequência?
Resposta 2
Conforme descrito no Termo de Referência, a empresa contratada deverá elaborar
um cronograma com o planejamento das agendas setoriais e este cronograma
deverá ser apresentado à população durante a audiência pública.
Essas agendas precisam ser estabelecidas de acordo com a necessidade do
município e devem prever as etapas a serem implementadas pelos setores, já que
a responsabilidade pela execução será do município. Elas devem ser
elaboradas de maneira clara, de forma que cada setor perceba a sua participação
e introdução. Seguem abaixo as principais a serem definidas.
- Agenda da construção civil: construtores e suas instituições representativas,
caçambeiros e outros transportadores, fabricantes, manejadores de resíduos,
distribuidores de materiais e órgãos públicos envolvidos, entre outros;
- Agenda dos catadores: organizações de catadores de materiais recicláveis e
reaproveitáveis e os grandes geradores de resíduos secos;
Agenda A3P: gestores responsáveis pela Agenda Ambiental da Administração
Pública nos vários setores da administração;
Agenda dos resíduos úmidos: feirantes e suas instituições representativas, setor de
hotéis, bares e restaurantes, sitiantes, criadores de animais e órgãos públicos
envolvidos, entre outros;
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Agenda

da

logística

reversa:

comerciantes,

distribuidores,

importadores,

fabricantes, órgãos públicos envolvidos, entre outros;
Agenda dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: setor industrial, de
serviços de saúde, mineradores, grandes geradores, entre outros.
As agendas setoriais devem ocorrer em etapa posterior a finalização do
PMGIRS. Estas devem ser propostas pela empresa contratada e fazer parte do
conteúdo do Produto 5 – Prognóstico.
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