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EDITAL DE CONCORRÊNCIA CONDOESTE N.º 001/2018 

REFERÊNCIA: PROCESSO N.º 116/2018. 

  

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS AO EDITAL N.º 001/2018 

 

PERGUNTA: A Planilha de Preços referente a Pré Operação deverá ser 

apresentada conjuntamente com a planilha referente a obra de implantação da 1.º fase 

da Central de Tratamento de Resíduos? 

RESPOSTA: Tanto a Planilha de preços de Implantação da 1.ª fase da Central de 

Tratamento de Resíduos quanto a Planilha de Preços referente a Pré Operação deverão ser 

apresentadas conforme ANEXO IC do Edital de Concorrência N.º 001/2018. 

 

PERGUNTA: Deverá constar na proposta de preços da licitante referente a obra 

de implantação o valor da tonelada dos resíduos a serem tratados no período de Pré 

Operação? 

RESPOSTA: Sim, conforme ANEXO VII do Edital de Concorrência N.º 001/2018. 

(CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA) 

 

PERGUNTA: Como deverão ser apresentadas tanto a nossa planilha como a 

nossa proposta de preços de Pré Operação? 

RESPOSTA: No mesmo modelo do ANEXO IC e ANEXO VII do Edital de 

Concorrência N.º 001/2018. 

 

PERGUNTA: Na visita técnica foi informado que seria de responsabilidade da 

proponente vencedora a execução do acesso passando por áreas privadas, entretanto 

nos anexos do edital essa estrada não é citada. Poderiam esclarecer essa dúvida?  

RESPOSTA: As normas e serviços são os constantes do Edital. O que não está 

previsto não será obrigação da Contratada. 
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PERGUNTA: O Plano de Execução deve ser apresentado de forma meramente 

demonstrativa (podendo ser ajustada em conformidade com o CONDOESTE) ou será 

considerado com metodologia de execução dos serviços e será avaliada como critério 

para desclassificação? 

RESPOSTA: Não é item de desclassificação, porém a Metodologia de Execução 

apresentada deverá ser cumprida 

 

PERGUNTA: A Planilha de Preços referente a Pré Operação deverá ser 

apresentada conjuntamente com a planilha referente a obra de implantação da 1.º fase 

da Central de Tratamento de Resíduos? 

RESPOSTA: Tanto a Planilha de preços de Implantação da 1.ª fase da Central de 

Tratamento de Resíduos quanto a Planilha de Preços referente a Pré Operação deverão ser 

apresentadas conforme ANEXO IC do Edital de Concorrência N.º 001/2018. 

 

PERGUNTA: Deverá constar na proposta de preços da licitante referente a obra 

de implantação o valor da tonelada dos resíduos a serem tratados no período de Pré 

Operação? 

RESPOSTA: Sim, conforme ANEXO IC do Edital de Concorrência N.º 001/2018. 

 

PERGUNTA: Como deverá ser apresentada a nossa planilha como a nossa 

proposta de preços de Pré Operação? 

RESPOSTA: No mesmo modelo do ANEXO IC do Edital de Concorrência N.º 

001/2018. 

 

PERGUNTA: Na Planilha de Preços a ordem crescente dos itens, pode – se 

verificar incoerência na sequência correta nos itens 07.00 e 15.00. 

RESPOSTA: Erro de digitação, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS NA REPUBLICAÇÃO DO 

EDITAL N.º 001/2018. 

 PERGUNTA: Erro de Multiplicação dos Itens 6.02 e 7.05 da Planilha Orçamentária. 
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ITEM 6.02. 

06.02 DER-ES 60019 

TRANSPORTE, CARGA E 

DESCARGA - LOCAL COM 

DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão 

basculante) = 

0,769XP+0,850XR+1,35 (XP=0 

e XR=0,5 Km) 

t 1.165.695,53 

Volume 

terraplanagem x 

empolamento 1,3 

(896.688,87 m³ x 1,3 

ton/m³= 1.165.695,53 

ton) 

 

DETERMINAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO: R$ 

0,769XP+0,850XR+1,35 (XP = 0 e XR = 0,5km): 

0,769*0+0,850*0,5+1,35 = 1,775, arredondado para 1,78 

Quantidade x Preço Unitário:  1.165.695,53 * 1,78 = R$ 2.074.938,04 

 

ITEM 7.05: 

MEMÓRIA DE QUANTIDADES:  

07.05 DER-ES 60019 

TRANSPORTE, CARGA E 

DESCARGA - LOCAL COM DMT 

ATÉ 3,0 KM (Caminhão 

basculante) = 

0,769XP+0,850XR+1,35 (XP=0 e 

XR=0,5 Km) 

t 109.839,60 R$ 195.514,49 

 

DETERMINAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO:  0,600*0+0,663*0,5+1,053 = 1,3845, 

Quantidade x Preço Unitário: 109.839,60 * 1,78 = R$ 195.514,49 

 

RESPOSTA: Os itens 6.02. e 7.05 foram CORRIGIDOS NA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 

N.º 001/2018. 
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PERGUNTA: O Memorial Descritivo (Anexo II) do Edital está divergente da planilha 

na página 48 no que se refere a quantidade e especificação de cada equipamento, 

sendo assim persiste a dúvida. 

RESPOSTA: Deverão ser utilizadas as quantidades e especificações de cada 

equipamento descritos no Edital de Concorrência CONDOESTE N.º 001/2018. 

 

PERGUNTA:  A “Licença de Instalação” contida no Processo Licitatório tem data 

de 08/01/2018, com validade pelo período de 153 dias, portanto seu período de validade 

expirou. Perguntamos: A renovação da licença é de responsabilidade do Consórcio 

Público Contratante? 

 RESPOSTA: Junto ao arquivo da Licença Ambiental de Instalação 

LI/GSIM/CRSS/N.º 1/2018/CLASSE IV, se encontra o pedido de renovação (PROTOCOLO 

IEMA N.º 002421/2018) requerido por este CONDOESTE. 

 

PERGUNTA: A Planilha Orçamentária contempla os serviços de “escavação e 

carga de material de 1.ª categoria com escavadeira” com volume de 896.688,87 m3 no 

item 06.01, sua respectiva remoção com “transporte, carga e descarga local” com 

1.165.695,53 toneladas no item 06.03. Entretanto a Planilha Orçamentária não contempla o 

tratamento deste material (espalhamento / regularização e ou compactação). 

Considerando que o volume tem quantidade expressiva, solicitamos como devemos 

proceder com tratamento deste material, e devido ao grande impacto financeiro, como 

devemos contemplar este custo em nossa proposta? 

 RESPOSTA: 

Os itens 6.01 e 6.03 refere-se a remoção de terra para a implantação da célula 

do aterro sanitário (conforme Projeto de Terraplanagem – Planilha de Volumes), parte do 

material removido será utilizado como material de cobertura do aterro, o excedente será 

armazenado em “bota espera” / “bota fora”, onde o trabalho será basicamente de 

descarregamento e acomodação, se houver necessidade de espalhamento para melhor 

aproveitamento da área, a qual entendemos ser suficiente, a LICITANTE poderá utilizar os 

mailto:administrativo@condoeste.es.gov.br
http://www.condoeste.es.gov.br/


  

    CCOONNDDOOEESSTTEE  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Praça Isidoro Binda, N.º 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.  

Telefone: (27) 3711-2910. CNPJ N.º11.422.312/0001- 00.   

E.mail: administrativo@condoeste.es.gov.br 

Site: www.condoeste.es.gov.br 

5 

 

equipamentos ociosos previstos para a Pré-Partida / Operação Assistida do Aterro Sanitário 

para a execução dos serviços.  

A equipe de engenharia entende que a Planilha Orçamentária contempla 

todos custos diretos e indiretos da execução dos serviços. 

 

PERGUNTA: Na planilha do órgão consta somente 01mês de equipe de 

topografia. Qual o critério adotado pelo órgão para este dimensionamento? Como 

devemos proceder caso haja necessidade da equipe por um período superior a 01 mês? 

 RESPOSTA: Verificar no Edital Republicado em 11/02/2019, na Planilha 

Orçamentária o campo OBSERVAÇÃO do item 1.01. 

 

PERGUNTA: Qual o DMT real, a ser considerado, para transporte do material 

excedente proveniente de escavação pois na planilha do órgão consta como até 03km? 

 RESPOSTA: DMT: 3KM (linha amarela apresenta o trajeto a ser utilizado). 

 

 

 

PERGUNTA: Qual o local para destinação do material escavado? 

RESPOSTA: Parte do material será utilizado no recobrimento e outra parte será 

destinada ao CETREU. 
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PERGUNTA: A planilha orçamentária, não remunera espalhamento do material 

excedente de escavação. Como devemos proceder quanto ao item em questão? 

RESPOSTA: Os itens 6.01 e 6.03 referem-se a remoção de terra para implantação 

da célula do aterro sanitário (conforme Projeto de Terraplanagem – Planilha de Volumes), 

parte do material removido será utilizado como material de cobertura do aterro, o 

excedente será armazenado em “bota espera” / “bota fora”, localizado no CETREU. No 

“bota espera” o trabalho será basicamente de descarregamento e acomodação, se 

houver necessidade de espalhamento e compactação para melhor aproveitamento da 

área, a qual entendemos ser suficiente, a LICITANTE poderá utilizar os equipamentos 

ociosos previstos para a pré partida / operação assistida do Aterro Sanitário para a 

execução dos serviços. Portanto, entendemos que a Planilha Orçamentária contempla 

todos custos diretos e indiretos da execução dos serviços conforme Projeto. 

 

PERGUNTA: Os serviços de limpeza/ desmatamento não remunera carga e 

transporte do mesmo. Como vamos proceder? 

RESPOSTA: Assim como a remoção de terra, este material será encaminhado ao 

CETREU. 

 

PERGUNTA: Precisamos dos projetos em extensão DWG para conferência dos 

quantitativos. Solicitamos a gentileza de nos informar se os mesmos podem ser 

disponibilizados? 

RESPOSTA: Os projetos em extensão DWG estão disponíveis somente na sede do 

Condoeste situada à Praça Isidoro Binda, N.º 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. Ponto de 

Referência: Ao Lado da Academia Milleniun, no horário de 08h00 às 12h00, de segunda a 

sexta-feira. Trazer mídia (CD/DVD/ Pen drive/ HD externo/outro). 

 

PERGUNTA: Não Visualizamos na Planilha a geomembrama de proteção GCL. 

Como vamos proceder. 
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RESPOSTA: Será utilizada somente a GEOMEMBRANA DE PEAD. 

 

PERGUNTA: A visita técnica será realizada no dia 26/02 no endereço da sede da 

CONDOESTE no município de COLATINA às 08hs? Pois no edital tem o numeral 14 ficou na 

frente do horário confundindo. 

RESPOSTA: A Visita Técnica será realizada no dia 26/02, no horário de 08h00 as 

10h00, com saída da sede do CONDOESTE, localizada na Praça Isidoro Binda, N.º 04, Bairro 

Vila Nova, Colatina/ES. PONTO DE REFERÊNCIA: RESTAURANTE IRAJÁ, AO LADO DA 

ACADEMIA MILLENIUM. TELEFONE: (27) 3711 – 2910. 

 

PERGUNTA: Não encontramos nos projetos detalhes dos drenos de chorume e 

gás. 

RESPOSTA: Os projetos solicitados se encontram no site do CONDOESTE – 

www.condoeste.es.gov.br 

 

PERGUNTA: Não encontramos nos projetos detalhes/corte da manta PEAD, o que 

teremos por baixo e o que teremos por cima da mesma; 

RESPOSTA: Os projetos solicitados se encontram no site do CONDOESTE – 

www.condoeste.es.gov.br 

 

 

 

 

 

PERGUNTA: Estamos entendendo que o acesso a obra está excluo do escopo do 

licitante vencedor, estamos correto quanto ao nosso entendimento, SIM ou NAO? 

RESPOSTA: As normas e serviços são os constantes do Edital. O que não está 

previsto não será obrigação da Contratada. 
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PERGUNTA: Favor nos informar o horário correto da nova visita para o dia 26/02, 

sendo que está dúbio no edital, existe o numeral 1408hs, e a informação que termina as 

10hs. Com isso aguardamos o retorno o mais breve possível. 

RESPOSTA: 

A Visita Técnica será realizada no dia 26/02, no horário de 08h00 as 10h00, com 

saída da sede do CONDOESTE, localizada na Praça Isidoro Binda, N.º 04, Bairro Vila Nova, 

Colatina/ES. PONTO DE REFERÊNCIA: RESTAURANTE IRAJÁ, AO LADO DA ACADEMIA 

MILLENIUM. TELEFONE: (27) 3711 – 2910. 

 

 

CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONDOESTE 
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