
LICITAÇAO INEA <licitacao.inea@gmail.com>

Fwd: Minuta resposta Dimensional
1 mensagem

JOÃO ROCHA <joaorocha.inea@gmail.com> 29 de janeiro de 2020 10:40
Para: LICITAÇAO INEA <licitacao.inea@gmail.com>

Segue conforme solicitado.

João Rocha
Gerente de Projetos DIRAM
Ins�tuto Estadual do Ambiente
ID 5095473-3 :: 2332 5271 :: 2332 5280

---------- Forwarded message ---------
De: Fabiana Fabi <fabianabarreto.inea@gmail.com>
Date: qua., 15 de jan. de 2020 às 18:43
Subject: Fwd: Minuta resposta Dimensional
To: LICITAÇAO INEA <licitacao.inea@gmail.com>, Armando Junior <armandojr.inea@gmail.com>, JOÃO ROCHA
<joaorocha.inea@gmail.com>, <walisonalmeida.inea@gmail.com>, Carlos Ramos <carlosramosinea@gmail.com>, Luiz Henrique
França <luizfsilva.inea@gmail.com>, Barbara Barrocas <barrocasbarbara.inea@gmail.com>, Vanessa Schinaider Do Amaral
Pereira <vanessa.inea@gmail.com>, Fabiana Fabi <fabianabarreto.inea@gmail.com>

à
LICITAÇÃO INEA 

Assunto: Resposta ao 3o Questionamento da Dimensional na CN 009/2019

Segue o anexo com as respostas. 

Att

Fabiana Barreto 
Assessora DIRAM 

2 anexos

3°-Questionamento-Dimensional-20_12.pdf
2459K

Resposta Dimensional 20dez2019 com data 13dez2019.docx
13K
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1.1)

O item constante da planilha orçamentária atende aos custos necessários para disposição final. 
Na composição do item SCO (TC 09.05.0700) é apresentado o item elementar  (MAT128400) 
“Tarifa de vazamento de material de bota-fora em aterro licenciados por órgão ambiental 
competente”,  a mesma não faz nenhuma menção ao fato dos resíduos serem ou não de 
construção civil.  

2.1)

Conforme resposta no item anterior,  a disposição final consta da planilha orçamentária.  Com 
relação a caracterização este item foi respondido no questionamento dessa Concorrente em 
02/12/2019 no item 1.2.  

3.1)

A afirmação não procede, conforme apresentado no Termo de Referência, o local indicado não 
é definitivo, trata-se de estimativa orçamentária onde são indicados possíveis locais 
licenciados para disposição final. Deve-se destacar que conforme exposto no Termo de 
Referência as prefeituras beneficiadas poderão indicar locais para disposição final de resíduos.

4.1)

A afirmação não procede conforme apresentado nas respostas dos itens 1.1 e 3.1 anteriores. 

5.1)

Os serviços em questão foram submetidos à análise criteriosa do Tribunal de Contas do Estado, 
inclusive sofreram ajustes para atender as exigências do mesmo e foram aprovados. 


