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CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 01/22 - ESCLARECIMENTOS Nº 04 

 
De acordo com informações da Unidade Técnica do Departamento, seguem as respostas: 
 
Pergunta 01: Em relação a instalação do canteiro de obra, existe alguma área prevista 
para instalação dos containers? Caso a empresa opte por alugar um galpão ou imóvel 
compatível com o exigido para canteiro de obras será aceito? 
 
Resposta 01: Existe uma área anexa a ETE Balsa que, dependendo de sua disponibilidade, 
poderá ser cedida para a instalação do canteiro. Quanto à locação de imóvel, a mesma 
deverá ser previamente autorizada pela Caixa Econômica Federal que é o agente 
financeiro do contrato. 
 
Pergunta 02: Gostaríamos da memória de cálculo utilizada para calcular as horas da 
equipe de administração central ( engenheiro, vigia diurno e noturno), como foi prevista 
a distribuição das horas constantes da planilha. 
 
Resposta 02: A distribuição das horas deve ser considerando o período total de obras. 
 
Pergunta 03: No item 2.4.1 argila ou barra para aterro/reaterro, existe local na cidade 
para compra deste material? Uma terra boa seria suficiente? A previsão para troca do 
solo é para todo o trecho ou somente se necessário? 

 
Resposta 03: A troca de solo está prevista para todo o trecho asfaltado e só será 
remunerada caso efetivamente seja executada. Caso seja constatado que o solo oriundo 
da escavação encontra-se em boas condições de reaproveitamento, não há necessidade 
de execução desse serviço. Existem na região empresas fornecedoras de terra para 
aterro, que deve ser de primeira categoria conforme determina o Termo de Referência.  
 
Pergunta 04: Quanto ao local para destinação de resíduos da obra, existe local na cidade 
licenciado conforme exigido? 

 
Resposta 05: Existe um aterro licenciado nos limites do município, porém, particular. 
Aproximadamente 20 km do local das obras. 
 
Pergunta 06: Os recursos financeiros para a obra são provenientes do PAC? 

 
Resposta 06: Sim. São recursos do Governo Federal com contrapartida desembolsada 
pelo DAE. 
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