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Questionamento 19/06/2019 – quarta-feira 

Resposta 1.1: Apesar de na descrição do item 04.011.0058-B constar caminhão de capacidade útil de 8T e no item 

04.005.0161-A constar caminhão de capacidade útil de 17T, o serviço de carga e descarga será remunerado por 

tonelada de material carregado e transportado. 

Resposta 1.2: Os serviços listados no Catálogo EMOP são referenciais, sendo assim, poderão ser admitidos 

equipamentos equivalentes, similares ou de melhor qualidade para execução do serviço. Ainda, ressalta-se que o 

contrato será realizado por custo unitário dos serviços prestados.  

Resposta 2.1: Sim. 

Resposta 2.2: Sim. 

Resposta 2.3: A Comissão de Fiscalização poderá utilizar o MTR, a topobatimetria e quaisquer outras ferramentas 

que julgar oportunas, convenientes e necessárias para aferir os serviços prestados. 

Resposta 3: Os esclarecimentos sobre a dinâmica do fluxo de execução dos serviços constam nos itens 6 e 7 do 

Termo de Referência. 

Resposta 4: Ratificamos a resposta dada anteriormente de que o levantamento topobatimétrico está previsto no 

escopo do contrato. 

Resposta 5: A frente de serviço denominada “Rio Eventuais”, conforme especificado no edital, visa atender 

imprevisibilidades e ocorrências supervenientes, as quais podem ocorrer nas próprias frentes já especificadas na 

planilha orçamentária, em consequência de, por exemplo, precipitações pluviométricas que interfiram na execução 

dos serviços. Pelo exposto, a necessidade de inclusão de serviços será avaliada pela Comissão de Fiscalização 

mediante fato concreto. 

Resposta 6 (4): Os equipamentos e serviços previstos na planilha orçamentária estão adequados com as 

características dos trechos dos corpos hídricos (ver memória de cálculo da planilha orçamentária com os equipamentos 

mínimos necessários previstos para execução do objeto). Ainda, ressalta-se que o contrato será realizado por custo 

unitário dos serviços prestados.  

Resposta 7 (5): 7.1- Sim. 7.2 e 7.3- A topobatimetria afere os quantitativos de material em in loco, enquanto os 

MTR aferem os quantitativos de material empolado após escavação, assim sendo, é esperado que haja divergência 

entre os volumes aferidos por cada instrumento, dentre dos limites razoáveis e compatíveis com a característica do 

material escavado. Pelo exposto, a licitante deverá considerar o que consta na memória de cálculo da planilha 

orçamentária. 


