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MANIFESTAÇÃO TÉCNICA 

 

Ao 

Presidente da Comissão de Licitação, 

 

Trata-se de solicitação de esclarecimentos as regras dispostas no 

edital de licitação, CN 001/2015, na modalidade concorrência para contratação de 

serviços de engenharia de “PROJETO EXECUTIVO, IMPLANTAÇÃO DE BASES 

OPERACIONAIS DAS ECOBARREIRAS, INSTALAÇÕES DE BARREIRAS DE 

CONTENÇÃO DE LIXO FLUTUANTE E SERVIÇO DE REMOÇÃO DOS MESMOS, EM 

DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA CONTRIBUNITES DA BAÍA DE GUANABARA, NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO”. 

 

A empresa FIELDER ENGENHARIA LTDA, apresenta carta com 

o seguinte título: “ref. ESCLARECIMENTO – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONCORRÊNCIA N° 001/2015” na 

qual solicita esclarecimentos. 

 

Item 1, a requerente, solicita esclarecimento acerca do parágrafo 

primeiro do Artigo 1°; Artigo 6° inciso II, alínea “a”, “b” e “c”, inciso IV; Artigo 7° e Artigo 

10°.  Resumidamente, nestes itens a requerente soli cita esclarecimento quanto 

aplicação da Resolução no Objeto. 

 

Assunto: Informação 

Manifestação nº E-07/002.3737/2015 

Solicitante: Presidente da Comissão de Licitação 
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Portanto, para esclarecer cumpre-se informar que o objeto em 

linhas gerais é constituído de técnicas ambientalmente sustentáveis. Observa-se que 

as intervenções nas margens dos corpos hídricos são mínimas, visto que, por exemplo, 

se instala contêineres ao invés de se erguer obras de alvenarias nas Faixas Marginais 

de Proteção; instala-se um pátio de bica corrida totalmente permeável ao invés de 

pavimentação de concreto e por consequência impermeabilização das margens dos 

rios; usa-se alambrando metálico ao invés de muros; cravam-se estacas metálicas ao 

invés de concreto para causar o mínimo de intervenção e tempo; entre outras ações 

ambientalmente sustentáveis. 

 

Dessa forma, conforme o Artigo 1° da resolução SEA 216, 

preferencialmente, foi adotado na concepção do objeto serviços e técnicas 

ambientalmente sustentáveis. 

 

No item 2, resumidamente, a requerente solicita esclarecimento 

quanto a parcela de relevância técnica e a permissão para subcontratação, que não se 

confundem. 

A requerente questiona se é regular a subcontratação de parcelas 

de maior relevância, bem como, se o atestado técnico requerido pode estar em nome 

da empresa subcontratada.  

 

Neste tópico cabe esclarecer que este edital foi analisado pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que não encontrou qualquer 

irregularidade quanto à parcela de relevância técnica ou subcontratação. Quanto ao 

atestado técnico, cabe esclarecer que esta matéria tem um regramento próprio do 

CREA, assim como, subcontratação é facultativo à empresa vencedora no momento da 

execução do contrato, logo, na fase de licitação o órgão não conhece as possíveis 

subcontratadas, logo, apresentar atestado técnico de subcontratadas é algo estranho 

às empresas aptas a competição. 
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No item 3, na verdade há um procedimento específicos para 

empresas cadastrada e outro procedimento para empresas não cadastradas, mas, 

todas podem participar. 

 

No item 4, é permitida a participação de fundações. 

 

No item 5, é permitido a participação de empresa de pequeno 

porte e micro empresas, desde de que não haja qualquer descumprimento legal. 

 

No item 6 é necessário apresentação de certidão negativa ou 

positiva com efeitos negativos de débitos relativos ao INSS e FGTS.   

 

No item 7 a requerente alega que a parcela de relevância técnica 

limita a competitividade, pois limita a concorrência às empresas que realizam estes 

serviços. Todavia, a parcela de relevância tem a finalidade de dar ao Estado a garantia 

de que irá contratar com empresa já experiente na prestação dos serviços, ou seja, não 

que falar em limitação da competitividade. 

 

No item 8 a requerente busca interpretação que não 

necessariamente obriga a interpretação conjunta dos itens, ou seja, são coisas distintas 

e o edital deve sempre obedecer a legalidade. O profissional e a ART devem estar 

dentro da legalidade. A escolha de profissionais é matéria de interesse individual de 

cada empresa.  

 

No item 9 a requerente busca esclarecimentos quanto ao prazo 

de vinculação do profissional a futura contratada. A vinculação do prazo é exatamente 

para que a futura licitante demonstre que seu responsável técnico tenha relação 
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estabelecida com a pessoa jurídica antes deste objeto e que está inexperiência e falta 

de ambientação vem refletir na qualidade do serviço prestado ao Estado.   

 

No item 10, todos os equipamentos exigidos serão utilizados no 

objeto da contratação. 

 

No item 11, que trata do Anexo 12, observa-se que a 

administração exige a declaração não se limitando a eleger somente um meio de 

comprovação da declaração ficando a cargo da empresa licitante as 

responsabilizações por suas declarações e comprovações. 

 

No item 12, serão aceitos tanto os envelopes que contiverem 02 

vias quanto os que contiverem 04 vias, haja vista que os itens do Edital expressam a 

mesma finalidade. 

 

No item 13, indica que a administração irá fornecer o modelo de 

proposta de preço, anexo 8, haja vista que é condição a sua apresentação no modelo 

fornecido. 

 

No item 14, não há o que esclarecer, a licitante deverá apresentar 

o seu preço unitário de cada item e o somatório. 

 

No item 15, no sistema de custo EMOP não há possibilidade de 

fornecimento de produto diverso daquele especificado, logo, não há que se falar nessa 

possibilidade nessa fase da contratação. 

 

No item 16, o BDI máximo aceitável é 19% (dezenove) conforme 

erratas. 
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No item 17, todos os itens do sistema EMOP têm suas 

composições de custos que a licitante deverá apresentar como obteve o preço dado a 

cada item da planilha. 

 

No item 18, a apresentação de cotações de custo é necessária 

para analise quanto as possíveis inexequibilidade das propostas das licitantes, como 

em qualquer outro procedimento licitatório que fundado no sistema de custos EMOP. 

 

No item 19, a forma é a estipulada pelo sistema EMOP, que caso 

uma empresa não detenha esse conhecimentos sobre o sistema deverá ser consultado 

a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP. 

 

No item 20, o preenchimento está fazendo referência ao Anexo 

04. 

 

No item 21, atende os itens 7.17 e 7.18 apresentando a proposta 

preenchendo os anexos na forma determinada pelo edital. 

 

No item 22, a carta de credenciamento, anexo 01 irá substituir 

qualquer procuração que for exigida no Edital, independente de estar em uma cláusula 

especifica. 

 

No item 23, caso haja a hipótese de comprovação de viabilidade 

dos preços ofertados, sendo garantido o prazo estipulado na própria cláusula. 

 

No item 24, a resposta mesma resposta foi dada no item 15, qual 

seja: no sistema de custo EMOP não há possibilidade de fornecimento de produto 

diverso daquele especificado, logo, não há que se falar nessa possibilidade nessa fase 

da contratação. 
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No item 25, o edital exige das licitantes que apresente seus 

preços e suas devidas composições sendo de responsabilidade da licitante a 

apresentação dos seus preços para os itens que se pretende contratar. 

 

No item 26, a requerente solicita informação sobre critério de 

aceitabilidade do preço, sendo as cláusulas autoexplicativas na forma da lei de 

licitações. 

 

No item 27, acerca do item 11.7 o entendimento está correto. 

 

No item 28, o plano deve ser apresentado conforme requerido no 

edital. 

 

No item 29, o manual de fiscalização do INEA ainda não foi 

regulamentado, entretanto, tal procedimento visa estabelecer critérios padronizados de 

apresentação de documentos para realização de medições sem causar qualquer ônus 

ao contratado e modificar os preços das propostas das licitantes. Logo, no momento 

esta parte do texto da cláusula não tem efeito, mas, não desobriga o cumprimento das 

demais normas do Edital. 

 

No item 30, no item 12.4 se aplica os percentuais especificados 

no cronograma físico-financeiro. 

 

No item 31, o item 12.5 é autoexplicativo, sendo aplicado  

acréscimo do item administração local caso haja aumento dos demais itens. 

 

No item 32, no orçamento presente nos autos a administração 

local está representada em percentual ao preço estimado, devendo a licitante formular 

seu preço nos mesmos padrões. 
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No item 33, o item 12.8 é uma norma proibitiva que impede a 

futura contratada de executar alguns serviços antes de estudos técnicos prévios. 

 

No item 34, ao contrário do que se alega a requerente, neste item 

é de fato contratado serviços com utilização de caminhão carroceria fixa e não 

caminhão basculante, visto que no objeto contratam-se vários serviços distintos que 

demandam equipamentos distintos. Neste caso o serviço é para atendimento ao 

canteiro central. 

 

No item 35, a cláusula 12.9 deve ser cumprida, visto que haverá 

vários tipos de transporte. 

 

No item 36, não há que se falar em outra consideração para a 

velocidade do transporte, eis que abstratamente é considerada uma velocidade média. 

 

No item 37, não há que se falar reavaliação para o caso. 

 

No item 38, não aplicável. 

 

No item 39, não há que se falar em esclarecimento para está 

cláusula, pois ela é autoexplicativa. 

 

a- O cronograma deve ser considerado de acordo com os anexos do edital – o 

cronograma é peça integrante do orçamento. 

b- Não há que se falar em adiantamento de serviços não executados. 

c- Os serviços executados serão medidos pela fiscalização de acordo com o 

período do Cronograma. 

d- Não há que se falar em adiantamento de serviços não executados. 
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No item 40, no caso em tela não há necessidade de prevê como 

subcontratação, visto que a administração determinou os lugares certos a serem 

destinado o material não cabendo a futura contratada escolher a pessoa jurídica que irá 

tratar o resíduo. 

 

No item 41, os itens que podem ser subcontratado foram 

estipulados no edital. 

 

 

Logo, remete-se o feito para providências cabíveis. 

 

Rio de janeiro, 28 de março de 2015. 


