ATO CONVOCATÓRIO AGEVAP N.º 31/2020
COMUNICADO Nº 2

Assunto:

Quanto aos pedidos de esclarecimentos apresentados
referente ao Ato Convocatório AGEVAP nº 31/2020.

Referência:

Contratação de empresa de consultoria especializada na
prestação

de

serviço

de

assessoria

técnica

e

administrativa nas demandas relacionadas aos Planos
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos –
PMGIRS, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

Questionamento 1
Considerando sua relevância para a estimativa do custo total, questiona-se quantos
e quais são os municípios alvos do serviço a ser prestado. Em outras palavras,
quantos PMGIRS deverão ser assessorados?
Resposta 1
Atualmente, temos 28 Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
– PMGIRS em andamento e 45 a serem iniciados. Os PMGIRS que ainda serão
iniciados dependem da abertura de atos licitatórios, realizados pela AGEVAP, para
a contratação de empresas que serão responsáveis pela elaboração dos Planos.
Considerando que alguns PMGIRS estão sendo finalizados, bem como o
planejamento para a contratação das empresas responsáveis pela elaboração dos
planos para os próximos 2 (dois) anos, realizamos os cálculos considerando 60
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(sessenta) PMGIRS, conforme informado nas observações do ANEXO III –
MODELO PARA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA.
Questionamento 2
Conforme Edital (pág. 95/100), os documentos comprobatórios da Equipe de
Consultores (Profissional Auxiliar da Equipe Técnica Temporária), tais como
diplomas e atestados, deverão ser apresentados posteriormente, após a
contratação. Dessa forma, questiona-se se é necessária a indicação desse
profissional e/ou a apresentação de algum outro documento na Proposta Técnica.
Resposta 2
Sim, é necessária a apresentação dos documentos comprobatórios da Equipe de
Consultores na Proposta Técnica.
Questionamento 3
No item 5 do Termo de Referência (pág. 43/100), é previsto que:
A execução das atividades terá viés de capacitação em processo,
sendo a instituição contratada responsável por oferecer treinamento e
capacitação a estagiários da Escola de Projetos do CEIVAP que,
oportunamente, poderão atuar junto a AGEVAP na elaboração dos
PMGIRS.
Tendo em vista que a respectiva atividade não foi detalhada em nenhum dos itens
subsequentes do Edital, a respeito do seu desenvolvimento, pergunta-se: (i) qual a
estimativa de participantes?; (ii) qual a estimativa de carga horária?; (iii) quantos
encontros são previstos?; (iv) deverão ser impressos materiais de apoio?; (v) os
treinamentos serão feitos presencialmente? Se sim, é de responsabilidade da
Contratada a alocação do local?
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Resposta 3
Respondendo aos questionamentos:
(i)

Não há uma estimativa de participantes, porém não ultrapassará 30
(trinta) participantes;

(ii)

A carga horária será de 4 (quatro) horas;

(iii)

Um encontro por ano;

(iv)

Não deverão ser impressos materiais de apoio;

(v)

Enquanto durar a pandemia os treinamentos serão realizados
remotamente. Quando for possível realizá-los presencialmente, estes
serão realizados na sede da AGEVAP, em Resende/RJ.

Destacamos que a organização será de responsabilidade da AGEVAP.
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