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Ref.: LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA NACIONAL CN - Nº 0 01/2017 – ASL-1.1 
 
“COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTE CIMENTO DE ÁGUA 
DE CAMPOS ELÍSEOS – MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS”  
Prezados Senhores: 
 
Comunicamos a V.S.ª as respostas aos pedidos de esclarecimentos efetuados por 
interessados na licitação em epígrafe: 
 
 
Pergunta 01:   “Termo de referência - Anexo IV. 
 
 Item 8 - Critério de Medição - descreve que alguns  equipamentos serão medidos 
somente a sua aplicação, com exceção dos seguintes equipamentos: bombas, motores, 
atuadores elétricos, comportas, quadros de comando. .. e outros. 
 
Solicitamos nos descrever de que forma exatamente e stes equipamentos serão 
medidos? “  
 
Resposta: O termo de Referência foi revisado, demonstrando em seu item 08, o critério de 
medição para equipamentos especiais. Vide Errata 02. 
 
 
Pergunta 02:  “Verificamos que a planilha contempla escavação me cânica de 3ª 
categoria, se foram executadas sondagens que indiqu em a presença deste material, as 
mesmas poderiam ser fornecidas?” 
  
Resposta: Não foram executadas sondagens.  
 
 
Pergunta 03:  “Entendemos que todas as licenças ambientais e apr ovações junto aos 
órgãos Municipais, Estaduais e Federais para execuç ão das obras são de 
responsabilidade da CEDAE e que as mesmas, bem como  suas possíveis 
condicionantes serão fornecidas à Contratada na emi ssão da Ordem de Início de 
Serviço. Nosso entendimento é correto?” 
 
  
Resposta: Temos a informar que de acordo com o Termo de Referência em seu item 09 – 

LICENCIAMENTO E DIVERSAS TAXAS, que diz: “Será de inteira responsabilidade da 

licitante vencedora a obtenção das licenças para a execução das obras e o pagamento de 

taxas diversas junto às autoridades municipais, estaduais e federais bem como, as 

respectivas licenças ambientais de instalação, renovação e operação do sistema.  

A licitante vencedora deverá arcar com as despesas relativas às relações com a comunidade, 

comunicação social e com o conjunto de providências que visem a minimizar os efeitos das 

obras sobre a população afetada, bem como aqueles que se referem às exigências dos 
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órgãos ambientais pertinentes, principalmente as licenças de instalações de renovação (LI) e 

de operações (LO) do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

 Na execução das medidas compenatórias decorrentes de Licenças Ambientais 

correrrão por conta da empresa contratada, os custos de aquisição e execução de todos os 

itens, não cabendo à CONTRATANTE efetuar qualquer tipo de ressarcimento”, portanto o 

vosso entendimento está incorreto. 

 

Pergunta 04 : “A Planilha de Preços Unitários referente ao Edit al de Concorrência CN - 
N° 001/2017 foi disponibilizada de forma digital es caneada e, em função da baixa 
resolução do arquivo, em algumas páginas há números  que não são possíveis de 
serem identificados. Portanto, para evitar equívoco s, solicitamos que a citada Planilha 
de Preços Unitários seja disponibilizada em formato  XLS.” 

Resposta:  A planilha de preços unitários em formato XLS esta disponível em 
www.cedae.com.br/licitacao .  

Pergunta 05 : “Após análise das documentações referentes à conc orrência supra citada 
não identificamos a documentação técnica dos equipa mentos tabelados abaixo, 
gentileza verificar a possibilidade de envio para q ue façamos as corretas considerações 
de valores:” 

Código EMOP  Descrição 

18.050.7709-5 CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO IN LINE 
6X4X10 3.550 RPM, DN 8/10, POTÊNCIA 100CV 

18.050.7702-7 BOMBA DOSADORA DE FLÚOR 

18.050.7285-9 MISTURADOR PARA SOLUÇÃO DE SULFATO DE 
ALUMÍNIO 

 

Resposta:  Segue abaixo as especificações dos equipamentos citados: 

- 18.050.7709-5 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA TIPO IN LINE 6X4X10 3.550 RPM, DN 
8/10, POTÊNCIA 100CV 

Bomba centrífuga, vertical, monobloco, “In-line” 6x4x10 em ferro fundido ASTM A48-CL30, 
rotor em bronze, bocais flangeados norma ANSI, sucção na posição horizontal com 
diâmetro de 150mm e recalque na posição vertical com diâmetro de 100mm, vedação por 
selo mecânico, acionada por motor elétrico de alto rendimento de 100CV / 2 polos – 3.550 
RPM / 60Hz/ IP-55 ( ou conjunto motor-bomba similar). 

- 18.050.7702-7 - BOMBA DOSADORA DE FLÚOR 
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Bomba dosadora de pistão para produtos químicos, com vazão de operação de 0 a 5 L/h, 
pressão de operação 30,3 Kfg/cm2, vazão máxima de 6 a 9,4 L/h Pressão máxima de 96 
Kfg/cm2 pressão de sucção afogada, construída em aço inox AISI 316, corpo em alumínio 
fundido motor de 0,33CV rotação de 1720 RPM Trifásico 220/380 Volts e grau de proteção 
IP 55, acionamento direto e isolamento Classe F. 

- 18.050.7285-9 - MISTURADOR PARA SOLUÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO 

Misturador reduzido de eixo vertical, fabricado em aço inox AISI 304, montado com 
acionador elétrico de Auto rendimento de 4,0 ou 5,0CV, Trifásico, 220/380 Volts, 4 polos, 
1750 RPM, grau de proteção IP 55, acoplado a redutor universal 1:50 (aproximadamente 
35 RPM de saída fixo). Haste maciça com 3.000 a 3500 mm de comprimento livre 
montadas com 2 hélices de três lâminas, inclinadas a 45o, sendo uma fixa na extremidade 
da haste e a outra hélice intermediária com ajuste de altura. 
 

Pergunta 06 : “Está previsto no edital o fornecimento de divisó rias em placa de ardósia, 
entretanto apenas é informada a quantidade total de ste item, para a correta cotação de 
mercado é necessário maior detalhamento técnico inf ormando dimensões das placas, 
acabamento superficial e local de aplicação. Solici tamos o envio destas informações 
para considerarmos em nossa proposta.”  

Resposta: O desenho 5728-A-EX-HM-DE-026-R2 presente na Errata 01 apresenta todas 
informações necessárias quanto as chicanas de ardósia com espessura de 30mm.  

 

Pergunta 07 : “Segunda planilha do edital está previsto o "forn ecimento e montagem de 
módulos tubulares em PVC atóxico, montado em blocos  para instalação em 
decantadores (código EMOP 11.016.7000-5), conf. ter mo de referência", entretanto, no 
projeto 5728-A-EX-HM-DE-028-R3 esta especificado no  lugar dos módulos, perfis de 
decantação em lona atirantada da Lonatec ou Similar . Qual destes materiais deveremos 
considerar para o orçamento? No caso da utilização dos módulos de decantação em 
PVC atóxico, qual as dimensões a serem consideradas ?”  

Resposta:  Deverão ser instalados módulos tubulares tipo colmeia em PVC atóxico conforme 
o desenho. Vide desenho 5728-A-EX-HM-DE-028-R3 presente na Errata 01. 
 

Pergunta 08 : “A Planilha de Preços que deverão compor o Envelo pe B vieram no 
arquivo em formato pdf e, ainda, como imagem, o que  faz dificultar muito a elaboração 
do orçamento.  

Perguntamos: 

Poderiam disponibilizar a Planilha de Preços em for mato .xls (Excel)?” 
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Resposta:  A planilha de preços unitários em formato XLS esta disponível em 
www.cedae.com.br/licitacao . 
 

Pergunta 09 : “Como vai ser feita a medição e o pagamento para o fornecimento dos 
materiais, visto que corresponde a aproximadamente 24% do total da obra, e que a 
maioria dos fornecedores exigem sinal para a compra , principalmente as peças de ferro 
fundido?”  

Resposta:  A medição se dará conforme item 8 do Termo de Referência presente na Errata 
02. 
 
Pergunta 10 : “Gostaria de confirmar o Io do reajustamento dos preços unitários, já que 
temos um 1 reajustes de mão de obra, nesse período entre o mês de referencia dos 
preços AGO/2016 e a entrega da proposta JUN/2017.” 

Resposta:  O reajustamento do contrato está descrito no Edital. Ressalta-se que o I0 é de 
JUL/2017. 
 

Pergunta 11 : “Ainda referente ao Io, considerando que a média de mão de obra é 
aproximadamente 30% do valor da obra, é provável qu e já exista um desequilíbrio 
econômico- financeiro no orçamento. Como isso será corrigido quando da assinatura 
do contrato?” 

Resposta:  O reajustamento do contrato está descrito no Edital. 
 

Pergunta 12 : “No catálogo da EMOP já se encontra os itens de c afé da manhã e 
alimentação, que são benefícios acordados pelo sind icato da categoria. Como serão 
pagos esses benefícios?” 

Resposta:  Os benefícios e encargos sociais são de total responsabilidade das Licitantes, que 
deverão prever estes custos na composição de seus preços unitários. 
 

Pergunta 13 : “Em atenção ao Item 7.8.3.b Qualificação Técnica,  “Construção de 
Estação de Tratamento de Água com capacidade maior ou igual a 100 l/s”, será aceito 
Atestado de Construção de Estação de Tratamento de Esgoto?” 
 
Resposta:  Não. São obras de características e funções diferentes. O processo de tratamento 
de água numa ETA tem as seguintes etapas: coagulação, floculação, sedimentação, filtração, 
cloração, fluoretação e reservação, enquanto que, para o tratamento de esgotos numa ETE 
nenhuma destas etapas são comuns, ou seja, numa ETE os processos são totalmente 
diferentes, tais como: gradeamento, desaerador, decantação primária do lodo, reator 
anaeróbio de fluxo ascendente, lodo ativado, lagoa de estabilização e outros. 
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Pergunta 13 : “Considerando que iremos apresentar um atestado, em atendimento ao 
item 7.8.3 – do presente edita, de construção de um a ETA com capacidade de 600 l/s, 
portanto, 6 vezes maior que a solicitada no edital e que o sistema de automação exigido 
representa um valor de menos de 5% do total a ser c ontratado. Entendemos que, 
conforme o parágrafo terceiro do artigo 30 da lei 8 666, que a comprovação de um 
atestado com quantitativo tão superior poderia aten der às 1° e 3° exigência do item 
7.8.3, b e c. Estamos corretos com este entendiment o?” 

Resposta:  Não realizamos análise prévia da documentação. Ressalta-se que o edital em 
comento teve todos os seus termos analisados e aprovados pelo Tribunal de Contas do 
estado do Rio de Janeiro. 

Pergunta 14 : “ Gostaria de saber se a vistoria técnica é facultati va referente ao edital 
concorrência 01/2017 complementação da implantação de sistema de abastecimento de 
água de Campos elíseos – município de Duque de Caxi as ocorrendo dia 12/03/2018 
11:00h” 
 
Resposta:  Sim, conforme Errata 03 a visita é facultativo, porém a licitante que optar pela não 
realização da visita técnica, apresentará declaração formal assinada pelo responsável técnico 
da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela não 
realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração. 
 
 
Solicitamos confirmação de recebimento desta mensag em.  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Amanda Ribeiro Frascino 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
de Obras e Serviços de Engenharia 


