
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - Questionamentos Concorrência n.º 010/2019 

Questionamento 16/08/2019 – sexta-feira 

Pergunta 1.1: 

R: Ver a composição do item código 05.105.0902-5 no Anexo 5 – Composição de Preços, onde foi considerado 

adicional conforme Consolidação das Leis Trabalhistas. O item código 05.105.0901-5 foi excluído pela Errata 02 do 

presente Edital. 

Pergunta 1.2: 

R: A eventual necessidade de alteração da proporção entre o horário produtivo e improdutivo será avaliada pela 

Comissão de Fiscalização mediante caso concreto. 

Pergunta 2.1: 

R: A eventual necessidade de reposição de módulos será avaliada pela Comissão de Fiscalização mediante caso 

concreto. 

Pergunta 2.2 – 2.3 – 2.4: 

R: O INEA encontra-se realizando a Concorrência Nacional nº 008/2019 para instalação das Ecobarreiras que 

posteriormente serão operadas por contrato de manutenção objeto da Concorrência Nacional nº 010/2019. Assim 

sendo, as ecobarreiras que serão instaladas, no momento da ordem de início do contrato, estarão em perfeitas 

condições para operação e seus respectivos modelos foram disponibilizados pela Errata 02 do presente Edital. 

Pergunta 3: 

R: Os orçamentos solicitados foram disponibilizados pela Errata 02 do presente Edital. 

Pergunta 4: 

R: Conforme descrição do Termo de Referência e estimativa da Planilha Orçamentária, não há previsão de 

percentual de lodo nos quantitativos dos serviços que serão realizados. 

Pergunta 5: 

R: O barco de apoio previsto para execução dos serviços não é motorizado e a necessidade de ensacamento do 

material em saco de ráfia foi retirada do presente edital, conforme Errata 02. Ainda, as licitantes deverão atentar 

para as propostas de preços unitários que contemplam “fornecimento e instalação” para realização dos serviços e 

para o estabelecido no Termo de Referência, principalmente quanto ao item 6 e seus sub-itens no que diz respeito 

a EPC e EPI, os quais estão remunerados no percentual aplicado sobre os custos de mão de obra nas composições 

que é necessário. 

Pergunta 6: 

R: A memória de cálculo considera quantitativo fixo de profissional para cada ecobarreira. Ver memória de cálculo. 

Pergunta 7: 



R: A falta de balança ou sua inoperância será avaliada pela Comissão de Fiscalização mediante caso concreto. 

Pergunta 8: 

R: 8.1 - Sim. 8.2 – Sim. 8.3 Sim. 8.4 – Sim. 8.5 – Por se tratar de contrato administrativo com a Administração Pública, 

a empresa contratada será responsável pelos procedimentos operacionais para emissão do MTR. 

Pergunta 9: 

R: A previsão de caminhão pipa para promover o abastecimento de água e limpa fossa foi retirada do presente 

edital, conforme Errata 02, tendo em vista que as bases operacionais serão providas de ligação de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. 

Pergunta 10: 

R: Ver item 7 do Termo de Referência. 

Pergunta 11: 

R: 11.1 e 11.2 Ver item 6.6 do Termo de Referência. 1.3 – A administração observará o prazo previsto no art.41 § 2 

da lei 8666/93. 


