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PROCESSO Nº 179818-3 

ANEXO XII 

  

QUESTIONAMENTO 2 

 

Questionamento 2: Solicitado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. 

 

DA HABILITAÇÃO  

 

1) Item 9.4, inciso II - Da Qualificação Econômico-Financeira - “Oferta de garantia 

que assegure a execução total do objeto pelo contratado, quando necessário, 

conforme previsto na minuta constante do Anexo II deste instrumento”. 

O Anexo II refere-se ao Modelo de Minuta do Contrato e a Oferta de Garantia 

encontra-se na Cláusula Décima Terceira e Incisos seguintes, o que não ficou claro 

é como apresentaremos esta Oferta de Garantia quando ainda estamos na fase de 

Habilitação sem sabermos quem será o vencedor do certame que será convocado 

para assinatura do Contrato, inclusive porque as principais seguradoras não estão 

mais realizando este serviço sem que haja um Termo formalizado. 

Pergunta: Poderíamos apresentar na fase de Habilitação uma Declaração nos 

comprometendo que caso sejamos vencedores apresentaremos Garantia Contratual de 

acordo com o Art 56 da Lei 8.666/1993 e os Termos definidos na Cláusula Décima 

Terceira da Minuta do Edital?” 

 

RESPOSTA: Poderá apresentar a Declaração na fase de habilitação e  deverá apresentar a 

Garantia Contratual somente no ato da contratação.  

 

2) Item 9.5.1 - Da Qualificação Técnica – “A empresa licitante deverá comprovar ter 

conhecimento prévio sobre a situação do saneamento básico dos municípios do 

Maranhão. 



 
Pergunta: Como se dará essa comprovação, por meio de Currículo Institucional ou 

levantamento de dados apresentado em texto corrido?” 

 

RESPOSTA: A empresa licitante deverá comprovar ter conhecimento prévio sobre a situação 

do objeto a ser contratado por meio de Currículo Institucional com comprovações, Atestados 

de Capacidade Técnica ou Declarações emitidas pela própria FUNASA informando que a 

proponente tem conhecimento da situação do saneamento básico dos municípios do 

Maranhão. 

 

DA TÉCNICA  

 

1) Para efeitos de planejamento - definição de equipe técnica, logística e 

composição de orçamento - se faz necessário conhecer a listagem dos Municípios a 

serem beneficiados pelo Objeto da Seleção Pública. 

2) Item 5 - Condição de Participação. É condição para participação no certame a 

visita técnica ao local onde serão realizados os serviços. No item 9.5.4 é solicitado 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA confirmando que os locais onde serão 

executados os serviços foram previamente vistoriados. 

Pergunta: há necessidade de visitação aos 115 municípios ou a vistoria técnica seria 

participar de uma reunião nos dias 30 ou 31/7/2015, no Endereço: Rua Apicum, 243, 

Bairro Apicum, São Luiz/Maranhão, Horário: 10h00min, conforme orienta o item 5.1.1?” 

 

RESPOSTA: Conforme orienta o item 5.1.1 a proponente deverá participar de uma reunião no 

dia 30 ou 31 de julho no endereço constante no edital. Lá serão passadas as orientações para a 

realização do trabalho e sanadas as dúvidas pertinentes ao projeto.  

 

3) Item 2 - Do Objeto "...elaboração de minuta de Plano Municipal de Saneamento 

Básico dos 115 municípios". Item 3 - Abrangência dos Serviços "... IV. assessoria e 

acompanhamento aos Municípios para elaboração em conjunto dos seus PMSBs". 



 
Pergunta: Considerando o descrito nos referidos itens, resta um esclarecimento: compete 

à empresa ou ao Municípios elaborarem os produtos constantes dessa Seleção Pública? 

Se a elaboração ocorrer de modo conjunto, conforme solicita o item 3, alínea IV, como 

esta deve se dar?” 

 

RESPOSTA: Conforme consta no Termo de Referência os PMSBs serão elaborados em 

conjunto, sendo responsabilidade exclusiva da contratada a finalização do objeto da Seleção 

Pública. 

 

4) Item 3.2 - Em que momento deverá ser realizada a capacitação uma vez que o 

cronograma não faz menção a essas atividades? Qual o conteúdo exigido para os 

cursos? Como deverá ocorrer o processo de escolha e chamada dos técnicos para 

participação? Quais critérios deverão ser observados para a escolha dos locais para 

realização dos cursos presenciais?” 

 

RESPOSTA: As capacitações serão realizadas ao longo do projeto em etapas a serem definidas 

pela própria FUNASA. Ressaltamos que o conteúdo será definido pela FUNASA após o início 

das atividades. 

 

5) ANEXO 1 - Item 5.1 - Quais são os objetivos e metas para que o processo seja 

alcançado, visto que os mesmos não estão estabelecidos no documento?”  

 

RESPOSTA: O objetivo da Seleção Pública é a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico dos 115 municípios do Maranhão e a Anuência da FUNASA sobre os referidos PMSBs. 

As metas do projeto são as seguintes: 

 Realização de Oficinas;  

 Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos 115 municípios;  

 Calibração dos Resultados em Reuniões presenciais Públicas. 

 

 


