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Respostas aos questionamentos de empresas participantes

l O edital náo deixa claro quanto à responsabilidade da PROPONENTE, em fornecer prometo e proposta
para execução do sistema de DRENAGEM EXTERNA dos empreendimentos. Portanto, questionamos:
A DRENAGEM EXTERNA dos empreendimentos deve estar inclusa na proposta de preço? A alínea a)
do item 7.2.1 requer apenas apresentação de CROQUI do sistema de DRENAGEM INTERNO;
Nossa Resposta: O edital prevê soluções para llti tilttizar o ilttpacto das águas pluviais }ta dreitagettt
utema, a propoltettte (teve apresentar propostas que }niltilttizettt esse intpacto. À l)rettagellt externa
seta fornecida pela ÀGEHÀB.

2 Com relação ao item 10.1 do edital. Itens não constantes em qualquer um dos quesitos técnicos dos
em preendimentos. serão considerados itens desclassificatórios? Ex.: A inexistência de espaço coberto
com churrasqueira e banheiro, mesmo zerando a pontuação deste item, considerar-se-á como proposta
l HABILITADA?

Nossa Resposta: Qtiaitdo Q propoltelite não apresetttcir proposta para determinado quesito do
stlbitetlt iQ.l, des(te que o }nesino }tão regitfi tio desatendinteltto ao Progratlta Miltlta Casa Miltlta
lida(PMCMV) cona recitrsos do FAR, esta }tão será {tesclassi$cada, aFeItas }tão so} tara palitos.

3 O nãa..ê@ng!!nsnlg a qualquer índice urbanístico (Taxa de Ocupação, Taxa de Permeabilidade,
Coeficiente de Aproveitamento e Índice de Elevação) previsto em legislação municipal, estadual e/ou
federal, tornará a proposta INABILITADA?

Nossa Resposta: A propoltettte é responsável pelas iltforl?cações contidas na suc! proposta. Suta
proposta (levará ateltder à {egisiação(lnullicipat, esta(!u(it efe(letal)

4 Os estudos referentes à resistência à compressão do solo. nível do lençol freático e coeficiente de
infiltração dos lotes (previstos no ANEXO 1), de responsabilidade da AGEHAB, serão fornecidos após
seleçáo da empresa vencedora do objeto deste edital?
Nossa Resposta: Os estudos referelttes à resistência à colttpressão (}o solo, }tívet do lettçoijreático e
coe$cieltte de infiltração estão (tispottíveis no segui)lte eu(mereço eletrânico:
htttJ://www.ag€1tab.leis.gov. br/cltalnainento publico-2/

5 A adequação das redes públicas externas de energia elétrica, abastecimento de água e esgotamento
sanitário serão de responsabilidade das concessionárias municipais? Caso negativo, quem serão os
responsáveis por tais adequações? Constatamos a inexistência de rede de cometa de esgoto no local do
empreendimento.

Nossa Resposta: A proponente deverá verificar as exigêltcias }ltÍnilttas do prograllta FAR e tias
coltcessioltárias e propor solilções para os sistetnas (te abastecitttellto de agita, energia e esgotalltelito
saltitário.

6 O edital náo prevê fechamento de qualquer tipo. Deverá ser considerado fechamento dos lotes? Caso
afirmativo, qual tipo de fechamento deve ser considerado?

Nossa Resposta: Sua proposta deverá ater(!er à legislação(}lutnicipíi!, esta(tuas e fe(terat) e regras
do progrtuna FÁR.

7. A pavimentação e calçadas externas são de responsabilidade da Agência de Habitação Popular de
Mato Grosso do Sul - AGEHAB?

Nossa Resposta: À pelvilttentação exÍenta e calçadas serão (}e respollsabiti(!a(!e da ÀGEHAB.

Campo Grande?MS, 31 de julho de 2017.

Presidente da Comissão de Seleção
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