
 

  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS N. 01 

 

 

Ref.: LI 005/2021 – EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA PROTEÇÃO DA TOMADA 

DÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO GUANDU (ETA GUANDU). 

 

Às 11h58 e 13h08, respectivamente, do dia 30 do mês de março de 2021, foram 

recebidos no endereço eletrônico licitacoes@cedae.com.br, os pedidos de 

esclarecimentos, conforme descritos a seguir: 

 

PERGUNTA:   
Não localizamos os locais e suas respectivas distâncias, consideradas essenciais para o bota-
fora(s) e jazida(s)? Fineza disponibilizar. 
 
Resposta: 
Para o bota-fora utilizamos a média das distâncias dos principais CTRs, para o cálculo do 
transporte: Ciclus Ambiental, DRA Ambiental e Obras e Orizon CTR Nova Iguaçu. 
 
Quanto às jazidas verificamos que existem vários fornecedores na região, com condições de 
suprir as necessidades dos materiais a serem empregados nas obras, podem ser localizados 
com uma simples pesquisa. 
 
PERGUNTA: 
Há previsão de retirada de material contaminado? Caso positivo, favor indicar o(s) local(is) 
do(s) bota-fora(s), bem como, sua(s) respectiva(s) distância(s). 
 
Resposta: 
Não há previsão de retirada de materiais contaminados. 
 
PERGUNTA: 
Está previsto desapropriações e interferências? Caso positivo, fineza disponibilizar os projetos 
dos mesmos. 
 
Resposta: 
Todas as desapropriações já foram realizadas pela Cedae. Não haverá interferência com 
outras concessionárias, haja vista o local da obra ser de propriedade da própria Companhia. 
 
PERGUNTA: 
Para subcontratação existe algum serviço que será vedado? 
 
Resposta: 
De acordo com a Cláusula Décima Terceira do Anexo XV - Minuta de Contrato, será permitido 
subcontratação desde que prévia e expressamente autorizado pela Cedae, respeitado o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto contratual, e desde que a execução da 
parcela principal ou de maior relevância do contrato não seja subcontratada, assim como os 
serviços exigidos para comprovação de capacidade técnica conforme item 10.2.3 do Edital.  
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PERGUNTA: 
Solicitamos, por gentileza, a disponibilização dos seguintes materiais: 
 
a) Sondagens e ensaios in situ e laboratoriais da fundação da barragem; 
 
Resposta:  
Todas as informações necessárias para construção do dique estão no Edital e no site 
https://cedae.com.br/licitacao. 
 
b) Relatório de análise de estabilidade e recalques da barragem; 
 
Resposta:  
Todas as informações necessárias para construção do dique estão no Edital e no site 
https://cedae.com.br/licitacao. 
 
c) Memorial descritivo das obras e da barragem; 
 
Resposta:  
No Anexo X do Edital (Projeto Básico) estão todas as informações, pertinentes ao memorial 
descritivo. 
 
d) Método construtivo da barragem; 
 
Resposta:  
No Anexo X do Edital (Projeto Básico) estão todas as informações, pertinentes ao método 
construtivo da barragem. 
 
e) Projetos em arquivo DWG; 
 
Resposta:  
Os projetos necessários para a implantação das obras estão disponíveis no Edital e no site 
https://cedae.com.br/licitacao. 
 
f) Local de jazidas e áreas de empréstimo e ensaios dos materiais da barragem. 
 
Resposta:  
Para o bota-fora utilizamos a média das distâncias dos principais CTRs, para o cálculo do 
transporte: Ciclus Ambiental, DRA Ambiental e Obras e Orizon CTR Nova Iguaçu.   
 
Quanto às jazidas verificamos que existem vários fornecedores na região, com condições de 
suprir as necessidades dos materiais a serem empregados nas obras, podem ser localizados 
com uma simples pesquisa. 
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