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Ref.: LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA NACIONAL CN - Nº 0 04/2017 – ASL-1.1 
 
“SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 1º E 2º TR AMO E DAS CAIXAS 
DE CHEGADA E CONFLUÊNCIA DO EMISSÁRIO SUBMARINO DE IPANEMA” 
 
Prezados Senhores: 
 
Comunicamos a V.S.ª as respostas aos pedidos de esclarecimentos efetuados por 
interessados na licitação em epígrafe: 
 
 
Pergunta 01:   Foi considerado adicional noturno em  todos os serviços de mão de obra. 
A proponente deve considerar qual período de trabal ho para realização dos serviços? 

Resposta: Considerando que esta obra tem variáveis que limitam os horários de serviços, tais 
como marés, ressacas entre outros. E considerando principalmente que para a realização da 
obra haverá a necessidade de paralisação dos sistema de bombeamento, com certeza, 
haverá muita necessidade de serviços noturnos. O sistema só pode ser paralisado no período 
noturno, até o início da madrugada do dia seguinte. 
 
 
 
Pergunta 02:  A proponente deve considerar adicional de insalubri dade para execução 
dos serviços? 

Resposta: A proponente deverá seguir as Normas Legais trabalhistas relativa ao local onde 
serão executados os serviços, ou seja, dentro do emissário submarino de esgotos de 
Ipanema, portanto é um local insalubre confinado. 
 
 
 
Pergunta 03:  No item 05.01.02.10, o edital descreve a preparação  e lançamento de 
concreto de alto desempenho e endurecimento ultra r ápido. Favor especificar o traço 
utilizado e ao aditivos para fins de cotação. 
 
Resposta: O previsto em nossos estudos é um microconcreto de endurecimento ultrarrápido, 
tipo RAPFLEX 10, ou similar. Portanto é um concreto pronto, não necessitando especificar o 
traço. 

 
 
Pergunta 04:  No item 05.01.02.11, o edital descreve a medição da s tensões residuais 
nos cabos protendidos através do método de difração  de raios-x com a utilização de 
equipamento portátil (tecnologia não destrutiva). T odos os 24 pontos de medição se 
encontram na mesma seção circunferencial ou existem  locais ao longo da tubulação 
em concreto armado onde as medições devem ser reali zadas? Caso afirmativo, qual é a 
distância entre estes pontos e quantas medições dev em ser realizadas em cada ponto? 
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Resposta: As medições das tensões residuais deverão ser executadas ao longo da 
tubulação, não em uma mesma circunferência. A distância máxima entre as medições é de 
aproximadamente 18 metros, comprimento de cada tubo. Os pontos a serem analisados serão 
estabelecidos, em conjunto com a fiscalização dos serviços de acordo com as avaliações no 
local. 

 
Pergunta 05:  No item 05.01.01.15 o edital descreve uma estrutura  metálica em aço 
especial, resistente à corrosão. Existe projeto esp ecífico para esta estrutura? 
 
Resposta: Os projetos são de responsabilidade da proponente. 

 
Pergunta 06:  Nos itens 05.01.01.13, o edital descreve aluguel de  passarela metálica, 
perfurada para andaime metálico tubular. É correto afirmar que o edital se refere ao 
assoalho dos andaimes descritos no item 05.01.01.10 ? 
 
Resposta: Sim, é correto. 

 
Solicitamos confirmação de recebimento desta mensag em.  
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Amanda Ribeiro Frascino 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
de Obras e Serviços de Engenharia 


