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

 

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

N.º 001/2018. 

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 
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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 

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). 
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PERGUNTA: Qual o local para destinação do material escavado? 

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

destinada ao CETREU. 

 

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 
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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. 

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: Favor enviar um modelo de Plano de Execução dos Serviços 

conforme solicitado no item 8.1 letra “D”. Na Lei e previsto que estejam disponíveis todos os 
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modelos e composições de preços preestabelecidos para que com isso haja coerência e 

padronização entre os licitantes. 

RESPOSTA: 

Cada Empresa Licitante deverá elaborar e apresentar seu Plano de Execução 

dos Serviços de acordo com o edital e seus anexos. Lembrando que o mesmo não é item 

de desclassificação. 

 

PERGUNTA: Conforme questionamento 01, o Plano de Execução dos Serviços ou 

se deve ter um modelo para o mesmo ou deve ser exigido e aprovado posteriormente 

somente ao licitante vencedor, pois caso contrário como será avaliado o mesmo? 

RESPOSTA: Cada Empresa Licitante deverá elaborar e apresentar seu Plano de 

Execução dos Serviços de acordo com o edital e seus anexos. Lembrando que o mesmo 

não é item de desclassificação. 

 

PERGUNTA: Existem diversos detalhamentos/projetos pendentes, exemplo o 

projeto especifico da ETE. Favor disponibilizar o mesmo. 

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

www.condoeste.es.gov.br 

 

PERGUNTA: O valor da Pré Operação será pago por tonelada ou custo fixo 

mensal conforme apresentado em planilha e modelo da CONDOESTE? 

RESPOSTA: Na forma disposta no ITEM 8.5.3 e ITEM 02 do ANEXO VII do Edital, os 

serviços da pré partida operação assistida serão remunerados por tonelada, de forma 

proporcional ao volume de toneladas de resíduos destinados ao CTR e não por valor fixo 

mensal. 

 

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

licitante vencedor, estamos corretos quanto ao nosso entendimento, SIM ou NAO? 
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RESPOSTA: Se o acesso referido for a estrada vicinal que dá acesso ao CTR 

Colatina a mesma não está contemplada no presente edital. As normas e serviços são os 

constantes do Edital. O que não está previsto não será obrigação da Contratada. 

 

PERGUNTA: Em se tratando de regime de empreitada por preço unitário, 

entendemos que caso seja comprovado um quantitativo a maior na planilha bem como a 

menor, será algo o quantitativo real executado. Estamos corretos quanto ao nosso 

entendimento, SIM ou NAO? Caso negativo favor justificar 

RESPOSTA: O contrato vai obedecer ao disposto na Lei N.º 8.666/1993 e será 

pago conforme medição. 

 

PERGUNTA: Na clausula quinta da minuta de contrato, item 5.2 possui uma 

formula que acreditamos essa equivocada, pois com isso a correção do valor seria 

astronômica. Ou seja, compensaria muito ao licitante vencedor caso a CONDOESTE 

deixasse de pagar em dia. Favor nos enviar a formula correta:  

RESPOSTA: A formula correta é:  V.M = V.F x 12/100 x ND/360  

Onde:  

V.M. = Valor da Multa Financeira.  

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.  

ND = Número de dias em atraso. 

 

PERGUNTA: Os recursos financeiros já se encontram totalmente a disposição para 

execução da obra? 

RESPOSTA: 

Os recursos financeiros para a primeira etapa à disposição, através do Contrato 

firmado com o Bandes, com recursos advindos da Fundação Renova, conforme cópia em 

anexo. 
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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. 

 

PERGUNTA: O CONDOESTE poderia enviar a composição de custos dos itens e 

dados dos fornecedores dos produtos onde foram pesquisados os preços para esta 

composição? 

RESPOSTA: Não, as composições de preços unitários elaboradas pelo 

CONDOESTE são meros instrumentos para elaboração do orçamento do licitante. Cada 

licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais 

equipamentos e mão-de obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, 

de acordo com as especificações técnicas. 

 

PERGUNTA: O julgamento da licitação será feito pelo “menor preço por item” ou 

“menor valor global”? 

RESPOSTA: Conforme pode se observar no edital em seu item 10, 10.1 e 10.13, o 

julgamento será feito pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

PERGUNTA: Qual a espessura da manta geomembrana a ser instalada? 

RESPOSTA: Conforme Anexo IA (planilha - pag. 48) as mantas de PEAD são de 

2mm. 
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PERGUNTA: Quanto á documentação exigida no edital, com referência a 

Capacitação técnico profissional e técnico operacional, somente serão aceitos 

“serviços/obras” de empresas/profissionais que executaram: CONSTRUÇÃO DE CELULAS DE 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS; CONSTRUÇÃO DE DRENOS PARA CHORUME E CONSTRUÇÃO 

DE DRENOS DE BIOGAS?  

RESPOSTA: Sim, será observada rigorosamente a Lei N.º 8.666/1993 em especial o 

disposto no parágrafo 3.º do artigo 30. 

Ademais, a obra de implantação do Aterro Sanitário Regional do CONDOESTE- 

CTR COLATINA E SERVIÇOS DE PRE PARTIDA/OPERAÇÃO ASSISTIDA, é de complexidade 

técnica superior ás obras de terraplanagem, drenagem ou construção civil comum, uma 

vez que o impacto ambiental é muito maior.  

 

PERGUNTA: Projeto de entrada de energia. 

RESPOSTA: Quando o Governo do Estado do Espírito Santo adquiriu a área do 

CTR Colatina a mesma já possuía rede de energia elétrica – padrão alimentadora rural. 

 

PERGUNTA: Favor disponibilizar todos os anexos citados no memorial descritivo na 

página 74 (anexos de 1 a 13). 

RESPOSTA: Todos os anexos solicitados se encontram no site do CONDOESTE – 

www.condoeste.es.gov.br, sendo que os ANEXO 11 e ANEXO 12 se encontram atualizados 

dentro do edital. 

 

PERGUNTA: Favor disponibilizar os projetos de balança e proteção arbórea. 

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

www.condoeste.es.gov.br 
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PERGUNTA: Qual a localização do aterro por coordenadas? 

RESPOSTA: O CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLATINA - CTR 

COLATINA será instalado no município de Colatina/ES, em gleba que possui acesso pela 

Rodovia BR 259, km 54, Colatina/ES, Coordenadas UTM X327864(E) e Y7844110(N) DATUM 

SIRGAS 2000. (EDITAL PÁGINA 43). 

 

PERGUNTA: O CTR COLATINA é a mesma área do aterro atual?  

RESPOSTA: Não. O CTR Colatina é localizado em área adjacente ao aterro 

sanitário do município de Colatina (CETREU), em operação desde o ano 2000. (EDITAL 

PÁGINA 43). 

 

PERGUNTA:  Para os serviços de pré partida / operação assistida, será considerado 

as prorrogações de prazos até 48 (quarenta e oito) meses conforme inciso ii do artigo 57 da 

lei 8.666/93? 

RESPOSTA: Não, somente para execução da obra de implantação da Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTR. 

 

PERGUNTA:  Caso negativo, qual a prorrogação prevista? 

RESPOSTA: Não existe prazo de prorrogação previsto, uma vez que durante esse 

período de 12 (doze) meses de pré partida/operação assistida, ocorrerá o procedimento 

licitatório para contratação da empresa que irá operar a Central de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Colatina – CTR. 

 

PERGUNTA: Considerando a vedação do subitem 16.2, quanto a contratação de 

seguro garantia pelo BANCO POTTENCIAL S/A, está correto o nosso entendimento de que a 

apólice emitida pela POTTENCIAL SEGURADORA S.A não se enquadra nessa vedação? 

RESPOSTA: A POTTENCIAL SEGURADORA S.A, não se enquadra nessa vedação.   
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PERGUNTA:  Levando em consideração que as empresas optantes pelo regime 

tributário de lucro real, obrigadas a entregar o SPED contábil desde o ano de 2009, não 

possuem o registro na Junta Comercial de sua Jurisdição, nos termos de abertura, 

encerramento, balanço e demonstração de resultados, e sim o recibo de entrega do livro 

digital, bem como autenticação dos signatários da escrituração, perguntamos: está 

correto o nosso entendimento de que as empresas limitadas, optantes pelo regime 

tributário de lucro real, poderão entregar os referidos documentos, agora com cópia de 

sua forma digital, de acordo com o decreto federal n.º 8.683/16 e portaria JUCESP n.º 03, 

de 26 de fevereiro de 2016 abaixo elencados, e não mais com o registro, como exigido nas 

alíneas “a” e “a2”, do subitem 7.4 do edital? 

RESPOSTA: Sim, O entendimento está correto, o Registro do SPED (Sistema Público 

de Escrituração Digital) substitui o Registro na Junta Comercial. 

Para as sociedades limitadas usuárias do Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED CONTÁBIL, será considerado para atendimento da exigência do item 7.4 - 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA, alínea “A.2” – PARA OUTRAS EMPRESAS, o 

seguinte: 

- Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do último exercício social, 

bem como os Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, devidamente 

extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED CONTÁBIL; 

 

- RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL, do Livro diário do 

último exercício social, devidamente expedido pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

– SPED CONTÁBIL; 

 

PERGUNTA: Está correto o nosso entendimento de que, onde se lê: “7.3.3 – 

declarações para qualificação técnica, deve-se ler: “7.3.4 – declarações para 

qualificação técnica, pois o subitem 7.3.3, página 13, trata de observações a serem 

consideradas quanto aos atestados de capacidade técnica? 
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RESPOSTA: Sim, mero erro de digitação. 

 

PERGUNTA: Está correto nosso entendimento que para atendimento do subitem 

8.6, é necessária a assinatura de pelo menos de 01 (um) profissional de engenharia 

habilitado?  

RESPOSTA: Sim. 

 

PERGUNTA: Verificamos que há divergência entre o anexo IA e no projeto 

executivo com relação a quantidade de equipamentos. Qual deveremos considerar?  

RESPOSTA: Deverão ser utilizadas as quantidades e especificações de cada 

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

REPUBLICAÇÃO. 

 

PERGUNTA:  Na pag. 72 do Edital a tabela “ 2.00- salários” função “AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO” os valores não “batem”, qual deveremos considerar?  

RESPOSTA: Deverá ser utilizado o valor de R$ 3.735,40 (h/H = 8,49); 

 

PERGUNTA:  “ OPERADOR DE BALANÇA” qual valor deveremos considerar? 

RESPOSTA: Deverá ser utilizado o valor de R$ 3.735,40(h/H = 8,49). 

 

PERGUNTA:  “ OPERADOR DE MAQUINA” qual valor deveremos considerar? 

RESPOSTA: Deverá ser utilizado o valor de R$ R$ 4.463,40. 

 

 

 

CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONDOESTE 
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