PARECER TÉCNICO
tos formulaados por empresa
Respo
osta aos esclarecimen
e
e
intteressada eem participaar da
Concorrência nº 002/2020, cujo o objeto é a contratação de
d pessoa ju
urídica visan
ndo a
C
Civil e Ressíduos
presttação de seerviços de gerenciamento de Ressíduos da Construção
Volum
mosos, nas etapas de recebimentto; triagem; valorização
o, por meio
o de técnicaas de
eficieentização de reutilização
o e reciclagem
m; destinaçãão ambientalmente adeq
quada de ressíduos
e disp
posição final unicamente de rejeitoss da constru
ução civil (RC
CC) e volumo
osos proveniientes
do Município
M
do Salvador, em Central de Tratamentto de Resídu
uos, subdivid
dido em 02 (dois)
lotes,, sob regimee de empreitada por preçço unitário, de
d acordo co
om a prescriçção da Lei Fe
ederal
12.30
05/2010 e no
n conceito de “Cidade Sustentáve
el”, conforme especificações contidas no
Projeeto Básico – Anexo
A
I deste Edital.
1 É correto
1‐
o o entendim
mento que os
o resíduos volumosos
v
s referem aao rejeito qu
se
ue por
ventura poderá vir junto
j
com o RCC, de acordo
a
com os quantitaativos do projeto
básico?
N é corretto o entendiimento. A de
Não
efinição do que se trataam os “ resííduos volum
mosos”
e
encontra‐se
no item 1 do Edittal (Disposiições Prelim
minares), o
onde verificcamos
d
detalhadame
ente as inforrmações téccnicas sobre a correta explicação
e
accerca de divversos
ittens do Editaal.
A referida de
efinição acerrca do termo
o “resíduos volumosos”
v
t
também
enccontra‐se exxposta
n item 3 (De
no
efinição ) do
o Projeto Bássico, o qual compõe
c
o Ed
dital em seu anexo I.
Observa‐se, ainda que, existem trê
O
ês tipos de carga, send
do uma delas RCC, o outro
re
esíduos volu
umosos e um
m terceiro tipo de carga denominad
do misto, quee é compostto por
R e volumo
RCC
osos conjunttamente.
2 É correto
2‐
o afirmar quee a licitante poderá
p
comp
provar sua caapacidade m
multiplicando o
volume (m
m³) licenciad
do pela densidade do seu
u projeto?
A licitante deverá
d
comp
provar a caapacidade té
écnica operaacionaldividindo o peso
o dos
re
esíduos pelaa sua densidade de proje
eto.
3 A capacid
3‐
dade do aterro não deveeria ser calculada em fu
unção do maaterial que deverá
d
ser efetivvamente desstinado à disposição final, isto é, com
m a dedução do percentu
ual do
dever dee reciclagem e do materrial que não pode ser disposto
d
em aterro de in
nertes
(Resíduoss Volumososs)?
A capacidade
e do aterro deverá ser comprovad
da pela quan
ntidade estimada de re
esíduo
d
destinado
à disposição
d
final.
4 Por que o Edital nãão admite a possibilidaade do licitaante que saagrar‐se ven
4‐
ncedor
nça para imp
plantar tecno
ologias que p
permitam o pleno
requerer a alteração de sua licen

atendimeento, como ampliação
a
de sua área de
d aterro, trriturador de volumosos, entre
outros?
O edital não
o limita a im
mplantação de tecnologgias, a licitante poderá propor quaalquer
te
ecnologia, desde
d
que o custo tottal da sua proposta
p
re
espeite o vaalor estimad
do do
contrato. Inclusive o edittal prevê o uso
u de trituraador de volu
umosos.
5 Está corrreto que as licitantes deeverão demonstrar que tem capaciidade operacional
5‐
para receber e processar a qu
uantidade dia estimadaa para o lo
ote que pretende
concorrer?
N
Não.
A licitaante deverá demonstraar que tem capacidade operacionaal para rece
eber e
p
processar
a quantidade
q
DIA estimad
da em cada Lote acresciido de 100%
% (cem por cento)
c
d quantidad
da
de do outro Lote, ou seja, a quantid
dade total de
d RCC e vollumosos coletada
p
pelo
municíp
pio do Salvad
dor.
6 É correto
6‐
o o entendim
mento que o percentual
p
de
d 10% de reesíduos reciclados incida sobre
os resíduos potencialmente recicláveis?
S
Sim.
Desde que
q a parcella recicláveis efetivamente recebida seja comp
provada por meio
d relatório.
de
7 Consideraando que a planilha de referência – Anexo V, não
7‐
n inclui allgumas atividades
necessáriias, será perm
mitido modifficar a planilha, acrescen
ntando estes custos?
S
Sim.
Desde que
q respeite o valor estim
mado do con
ntrato.
8 Qual o motivo
8‐
m
da au
usência da lin
nha dos custos indiretoss na planilhaa de consolidação
dos custo
os?
A Licitante poderá incluir atividades/custos na planilha
p
refe
erencia. Desd
de que respeite o
v
valor
estimad
do do contraato.
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