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Ref.: LICITAÇÃO POR TOMADA DE PREÇOS TP - Nº 103/20 17 – ASL-1.1 
 
“IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPORTAS DA MARINA DA G LÓRIA” 
 
 
Prezados Senhores: 
 
Comunicamos a V.S.ª a resposta ao pedido de esclarecimento efetuado por interessado na 
licitação em epígrafe: 
 
 
Pergunta 01:   “ Uma vez que não está nos orçamentos apresentados pe la CEDAE, 
solicitamos que informem quais tipos de licenças se rão necessárias para execução dos 
serviços e seus respectivos custos. ”  
 
Resposta: Conforme Termo de Referência, item 6, a obtenção das licenças fica a cargo e as 
custas da contratada. As licenças são de responsabilidade da contratada, que deverá 
consultar os órgãos licenciadores da prefeitura do Rio quais licenças serão necessárias para 
viabilizar os serviços. 
 
 
Pergunta 02:   “ Entendemos que os itens 03.03.07 e 03.03.08 da plan ilha de custos 
correspondem a equipamentos a serem utilizados na m ontagem das comportas, não 
fazendo parte do escopo de fornecimento. Favor conf irmar nosso entendimento. ”  
 
Resposta: Equipamento para auxiliar a montagem da comporta, não faz parte do escopo de 
fornecimento. 
 
 
Pergunta 03:   “  Entendemos que o item 03.03.05 já existe e o licita nte somente deverá 
realizar a montagem do mesmo. Favor confirmar nosso  entendimento. 
Caso nosso entendimento esteja correto, favor infor mar o local de instalação. ”  
 
Resposta:  Não.  As comportas do item em questão NÃO EXISTEM e devem ser fornecidas 
pela CONTRATADA, conforme subitens 03.03.01 e 03.03.02, e montadas também pela 
CONTRATADA, conforme subitem em questão (03.03.05).  O local de instalação deverá ser 
ratificado pela contratada durante a visita técnica. 
 
  
Pergunta 04:   “  Entendemos que os itens 03.03.03 e 03.03.04 corresp ondem ao painel de 
automação acoplado aos atuadores elétricos das comp ortas. Ou seja, não um painel 
remoto de operação. Favor confirmar nosso entendime nto. ”  
 
Resposta: Os painéis mencionados nos itens referem-se a parte de automação que será 
interligada no acionamento elétrico da comporta ao centro de controle operacional da CEDAE. 
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Pergunta 05:   “  Favor informar a distância do canteiro até o local de execução da obra. ”  
 
Resposta: A localização do canteiro é de responsabilidade da contratada. 
 

 

Pergunta 06:   “  Favor, se possível, disponibilizar as planilhas de orçamento em arquivo 
editável (excel) a fim de agilizar a elaboração das  propostas. ”  
 
Resposta: A Assessoria de Licitações não possui tais planilhas em arquivo editável. 
 
 
Pergunta 07:   “  Solicitamos que a multa por dia de atraso seja de 0 ,3%, e que todas as 
multas estejam limitadas a 10% do valor do contrato .”  
 
Resposta: O edital em comento foi encaminhado ao setor Jurídico da CEDAE que o analisou 
e aprovou seus termos. 
 
 
Pergunta 08:   “  Solicitamos a inclusão de uma cláusula de reajuste caso o contrato 
ultrapasse o período de 1 ano. Para tanto, sugerimo s a seguinte fórmula: 

            I - Io 
R = V ---------                   onde:  
              Io 
  
R = é o valor do reajustamento procurado.  
V = é o valor a ser reajustado.  
Io = é o índice de preço conforme (COD. 1420787 col . 30) da Fundação Getúlio Vargas, 
relativo ao mês da base da Proposta.  
I = é o índice de preço conforme (COD. 1420787 col.  30) da Fundação Getúlio Vargas, 
relativo ao mês da execução do evento gerador de pa gamento. ”  
 
 
Resposta: O edital em comento foi encaminhado ao setor Jurídico da CEDAE que o analisou 
e aprovou seus termos. 
 
 
 
Solicitamos confirmação de recebimento desta mensag em.  
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Amanda Ribeiro Frascino 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
de Obras e Serviços de Engenharia 


