GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PERGUNTA 01:
1. No termo de referências as oficinas são dividas em 10 Macrorregiões (itens 5.2.2, 5.2.3
e 5.2.4). Entretanto, os relatórios de diagnóstico estão com 5 agrupamentos dos 27
territórios identidades (Relatórios 3.1.1 a 3.1.5). Gostaríamos de esclarecimentos
sobre qual é a forma que os municípios devem ser agrupados em macrorregiões para
os estudos e quantos agrupamentos serão (5 ou 10)?
RESPOSTA 01:
As oficinas são objeto da “Meta 2: Projeto de Mobilização e Comunicação Social”, cujos
relatórios a serem apresentados (Relatório 2.1, Relatório 2.2, Relatório 2.3, Relatório 2.4 e
Relatório 2.5) são agrupados por temática e não por macrorregiões ou municípios.
Os Relatórios 3.1.1 a 3.1.5 são objeto de outra meta do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, a
“Meta 3: Panorama dos Resíduos Sólidos no Estado da Bahia”. Os agrupamentos dos
produtos do diagnóstico são por Território de Identidade (TI), conforme apresentados no
Quadro 4 do Termo de Referência (TR).
Sendo assim, para o cumprimento da Meta 2, a Contratada agrupará os municípios em 10
macrorregiões, definidas em comum acordo entre a contratante e a contratada; enquanto
que para o cumprimento da Meta 3 a Contratada obedecerá o agrupamento dos municípios
por territórios de Identidade conforme divisão estabelecida para apresentação dos relatórios
(Quadro 4 do TR).

PERGUNTA 02:
2. Com relação ao número de oficinas para apresentação e validação do panorama dos
resíduos sólidos (item 5.2.3), o edital traz:
“Serão realizadas 10 Oficinas de Trabalho por meio de videoconferência em Salvador,
com transmissão para todos os municípios que possuem salas de videoconferência”
“O evento deverá ser realizado em dois turnos com o objetivo de garantir e ampliar
participação dos representantes em cada uma das sessões. Cada turno será planejado
para atender a cinco macrorregiões do Estado, conforme metodologia de
agrupamento das regiões utilizada na oficina anterior.”
Para as oficinas de apresentação das proposições e validação do Plano (item 5.2.4), o
edital traz:
“O evento deverá ser realizado em dois turnos com o objetivo de garantir e ampliar
participação dos representantes em cada uma das sessões. Cada turno será planejado
para atender a dez macrorregiões do Estado, conforme metodologia de agrupamento
das regiões utilizadas nas oficinas anteriores.”

Considerando o exposto, questiona-se:
a) A oficina será feita em um único dia, com 5 macrorregiões de manhã e 5
macrorregiões a tarde, somando 10 macrorregiões atendidas? Ou
b) A oficina será feita durante 5 dias, sendo uma apresentação para cada
macrorregião, com duas por dia, atendendo uma macrorregião de manhã e outra de
tarde, somando 10 apresentações diferentes?
c) Em função das respostas das duas perguntas anteriores, favor confirmar a divisão
dos relatórios da Meta 3 (relatórios 3.1.1 a 3.1.5) constantes no item 4 do anexo II,
uma vez que se prevê 5 relatórios diferentes, por agrupamento de territórios
identidades.
RESPOSTA 02:
Para o item “5.2.3 Oficina de Apresentação e Validação do Panorama dos Resíduos Sólidos
no Estado da Bahia” está correta a interpretação descrita no item “b) A oficina será feita
durante 5 dias, sendo uma apresentação para cada macrorregião, com duas por dia,
atendendo uma macrorregião de manhã e outra de tarde, somando 10 apresentações
diferentes”.
Para o item “5.2.4 Oficina de Apresentação das Proposições e Validação do Plano” a
metodologia de realização de oficinas é equivalente a uma oficina por dia (dois turnos) por
macrorregião, totalizando dez oficinas (dois turnos cada, em dez dias, para as dez
macrorregiões).
Quanto à letra “c” do questionamento ele foi solucionado na “Resposta 01” deste
documento.

PERGUNTA 03:
3. Com relação ao Seminário Estadual de Divulgação do Plano, qual é a estimativa do
número de participantes?
RESPOSTA 03:
Estima-se que a quantidade de participantes seja cerca de 200 pessoas.
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