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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 CONTRIBUNTIES DA BAÍA DE GUANABARA, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”. 

 

A empresa MATOS E TEXEIRA ENG E SERVIÇOS LTDA,  

solicita esclarecimento quanto as composições 05.103.0001-F e 04.014.0110-F, 

alegando resumidamente que as cotações dos preços dos itens não podem ser 

executados. 

Em relação a composição 05.103.0001-F, barreira fixa borda livre, 

a requerente afirma que entrou em contato com a empresa ECOSORB, para fazer 

consulta de preço da barreira, sendo respondido que não estão mais cotando os preços 

deste item.  

 

Ocorre que, a administração na fase interna da licitação entrou 

em contato com a fornecedora que emitiu a cotação de preço para estipulação do 

preço médio, conforme juntado aos autos. Administração não tem como prevê os 
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motivos que levaram a empresa ECOSORB a não fornecerem os preços a empresa 

requerente, mas, de fato foi fornecido ao INEA.   

 

Em relação a composição 04.014.0110-F, descarte de materiais e 

resíduos em locais de disposição final, a requerente alega que cotou os preços e que 

há uma divergência nos preços fornecidos pela empresa HAZTEC SOLUÇOES 

AMBIENTAIS, eis que a administração encontrou o preço de R$70,00 (setenta reais) 

por tonelada, conforme cotação de preço de mercado que segue no edital e a 

requerente teria uma cotação da mesma empresa com preço superior, R$83,03 (oitenta 

e três reais e três centavos) por tonelada. Mas, observa-se que a cotação apresentada 

pela requerente apesar de ser da mesma HAZTEC, é o preço do CTR de Nova Iguaçú, 

enquanto o material está estipulado para ser disposto no CTR de São Gonçalo. 

 

Por fim, sugere-se a ciência da empresa requerente dos 

esclarecimentos prestados. 

 

Logo, remete-se o feito para providências cabíveis. 

 

Rio de janeiro, 12 de março de 2015. 


