
Questionamento 01: A ata de Eleição e Posse da entidade foi realizada no dia 14 de 

março de 2010 com mandato de 2 anos, a assembleia deste ano está agendada para o 

dia 18 de março de 2012 e não podemos realizá-la antes de vencer a atual, como 

faremos para não termos complicações junto ao Edital. 

Resposta: Os representantes legais da entidade deverão estar com o mandato vigente 

na data da sessão pública.  

Questionamento 02: Estamos dispensados de apresentar os documentos 

de Qualificação Econômico-Financeira: Balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social e Certidão negativa de pedido de falência, 

concordata ou recuperação judicial, por sermos sem fim lucrativo?  

Resposta: As entidades sem fins lucrativos estão dispensadas de apresentar os 

documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira. 

Questionamento 03: Gostaria de esclarecimento relacionado a mudança feita no Edital 

2012/002  item 6.1.3.1.5 (iii) acompanhamento e capacitação em construção de 

infraestruturas hídricas apropriadas ao semiárido, antes vinha com o 

texto: acompanhamento e capacitação em construção de infraestruturas hídricas 

apropriadas ao meio rural,  já consegui muitas declarações com o texto anterior se 

seria realmente preciso mudar todas. 

Resposta: Sim, pois os atestados devem ser relativos ao acompanhamento e 

capacitação em construção de infraestruturas hídricas apropriadas ao semiárido.  

Questionamento 04: Na segunda versão do edital de credenciamento N° 2012/002, o 
modelo de currículo teve sua estrutura modificada. No item 4, deve-se apresentar 
somente gestões de recursos públicos com o objeto referente às tecnologias sociais de 
infraestrutura hídrica (cisternas de placa, cisterna calçadão, cisterna de enxurrada, 
tanque de pedra, barreiro-trincheira e barragem subterrânea)? Ou pode-se apresentar, 
neste item, a gestão de recursos públicos com outros objetos, como os de ATER? 
 
Resposta: Os documentos necessários são os relativos à gestão de recursos públicos 
ou privados com objeto referente à reaplicação das tecnologias citadas. Não será 
considerada a gestão de recursos de outros objetos.   
 


