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Esclarecimentos empresa CONCREJATO 

O pedido de esclarecimentos
pelo acompanhamento do Projeto, DEPAC, 
encaminhou as seguintesrespostas: 
 
1. Com relação ao BDI diferenciado explicitado na planilha orçamentária, formadora dos 
preços unitários da obra em referência, entendemos estar em desacordo na composição 
do BDI de 15,28%. Como 
inserção de 4,5% sobre o valor da composição de imposto do item relativos a CPRB. Não 
existe possibilidade de termos dois tipos de escolha sobre folha
onerada e desonerada. Uma vez decidido pela desonera
orçamentária do edital), é obrigatório que seja recolhido 4,5% do CPRB para todo o 
contrato; 
Resposta:As empresas licitantes devem seguir o que está na proposta de licitação, 
porém está correto afirmar que deve
pela Lei 13.161/2015, porém a composição de 15,28% é referente apenas ao BDI de 
equipamento. 

 

2. Em relação a pandemia de Coronavírus (nCoV
aos colaboradores em obras como epi, exames e testes. Caso a obra se inicie enquanto 
durarem as recomendações governamentais, entendemos que, estes custos serão fruto 
de negociação futura? 
Resposta:Uma vez que a situação supracitada, não é superveniente a elaboração das 
propostas, todas as medidas necessárias para preservação da segurança e saúde 
ocupacional dos colaboradores é de responsabilidade da CONTRATADA.

 

3. Em relação a pintura intumescente de proteção passiva contra o fogo, solicitamos o 
envio do projeto executivo completo, fundamental para a composição do preço, e laudo 
de exigência do corpo de bombeiros;

Resposta: O Memorial Descritivo e o Laudo de Licença do Corpo de

Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, aprovados pelo CBMERJ, 

documentos Anexo XI. 

  
4. Na página 27 o edital de concorrência descreve a importância do tratamento da 
infestação de xilófagos e “prevê a descupinização do im
imprescindível, já que esse imóvel tem sido o grande foco que se irradia por todo o 
Centro Histórico de Vassouras, com altíssimo grau de infestação de xilófagos”. Na 
planilha orçamentário encontramos somente itens de “HIDRATAÇÃO COM
DE ÓLEO DE LINHAÇA COM SOLUÇÃO IMUNIZANTE A BASE DE FIPRONIL”. 
Entendemos que para uma infestação conforme descrito seria necessário intervenções 
maiores de tratamentos, mas não encontramos custos relacionados a este item, onde 
foram considerados? 
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Esclarecimentos empresa CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA S/A 

 
O pedido de esclarecimentos foi encaminhado para a área técnica responsável 

anhamento do Projeto, DEPAC, com a colaboração do IPHAN 
srespostas:  

1. Com relação ao BDI diferenciado explicitado na planilha orçamentária, formadora dos 
preços unitários da obra em referência, entendemos estar em desacordo na composição 

 o orçamento apresentado é desonerado é necessário a 
inserção de 4,5% sobre o valor da composição de imposto do item relativos a CPRB. Não 
existe possibilidade de termos dois tipos de escolha sobre folha 
onerada e desonerada. Uma vez decidido pela desoneração (que é a planilha 
orçamentária do edital), é obrigatório que seja recolhido 4,5% do CPRB para todo o 

As empresas licitantes devem seguir o que está na proposta de licitação, 
porém está correto afirmar que deve ser recolhido 4,5% do CPRB, Alíquota condicionada 
pela Lei 13.161/2015, porém a composição de 15,28% é referente apenas ao BDI de 

2. Em relação a pandemia de Coronavírus (nCoV-2019) e os custo adicionais relacionado 
s como epi, exames e testes. Caso a obra se inicie enquanto 

durarem as recomendações governamentais, entendemos que, estes custos serão fruto 

Uma vez que a situação supracitada, não é superveniente a elaboração das 
todas as medidas necessárias para preservação da segurança e saúde 

ocupacional dos colaboradores é de responsabilidade da CONTRATADA. 

pintura intumescente de proteção passiva contra o fogo, solicitamos o 
envio do projeto executivo completo, fundamental para a composição do preço, e laudo 
de exigência do corpo de bombeiros; 

O Memorial Descritivo e o Laudo de Licença do Corpo de Bombeiros do 

Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, aprovados pelo CBMERJ, 

4. Na página 27 o edital de concorrência descreve a importância do tratamento da 
infestação de xilófagos e “prevê a descupinização do imóvel, que é considerada 
imprescindível, já que esse imóvel tem sido o grande foco que se irradia por todo o 
Centro Histórico de Vassouras, com altíssimo grau de infestação de xilófagos”. Na 
planilha orçamentário encontramos somente itens de “HIDRATAÇÃO COM
DE ÓLEO DE LINHAÇA COM SOLUÇÃO IMUNIZANTE A BASE DE FIPRONIL”. 
Entendemos que para uma infestação conforme descrito seria necessário intervenções 
maiores de tratamentos, mas não encontramos custos relacionados a este item, onde 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

para a área técnica responsável 
com a colaboração do IPHAN 

1. Com relação ao BDI diferenciado explicitado na planilha orçamentária, formadora dos 
preços unitários da obra em referência, entendemos estar em desacordo na composição 

o orçamento apresentado é desonerado é necessário a 
inserção de 4,5% sobre o valor da composição de imposto do item relativos a CPRB. Não 

ção (que é a planilha 
orçamentária do edital), é obrigatório que seja recolhido 4,5% do CPRB para todo o 

As empresas licitantes devem seguir o que está na proposta de licitação, 
ser recolhido 4,5% do CPRB, Alíquota condicionada 

pela Lei 13.161/2015, porém a composição de 15,28% é referente apenas ao BDI de 

2019) e os custo adicionais relacionado 
s como epi, exames e testes. Caso a obra se inicie enquanto 

durarem as recomendações governamentais, entendemos que, estes custos serão fruto 

Uma vez que a situação supracitada, não é superveniente a elaboração das 
todas as medidas necessárias para preservação da segurança e saúde 

pintura intumescente de proteção passiva contra o fogo, solicitamos o 
envio do projeto executivo completo, fundamental para a composição do preço, e laudo 

Bombeiros do 

Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, aprovados pelo CBMERJ,  constam nos 

4. Na página 27 o edital de concorrência descreve a importância do tratamento da 
óvel, que é considerada 

imprescindível, já que esse imóvel tem sido o grande foco que se irradia por todo o 
Centro Histórico de Vassouras, com altíssimo grau de infestação de xilófagos”. Na 
planilha orçamentário encontramos somente itens de “HIDRATAÇÃO COM APLICAÇÃO 
DE ÓLEO DE LINHAÇA COM SOLUÇÃO IMUNIZANTE A BASE DE FIPRONIL”. 
Entendemos que para uma infestação conforme descrito seria necessário intervenções 
maiores de tratamentos, mas não encontramos custos relacionados a este item, onde 
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Resposta: Todo projeto de Descupinização será contratado com recursos do BNDES, e 

não faz parte do escopo do Edital 002/2020.
  
5. No Item 7.2.3.8, do edital 002
apresentar seus respectivos registro
devidamente paga no órgão de classe competente (CREA/CAU). Todos os três 
profissionais deverão, ainda, ter vínculo com a empresa licitante comprovado através de 
documentação hábil, qual seja: contrato e
estatuto ou contrato social da mesma. O vínculo acima referido da licitante vencedora 
com o profissional deverá subsistir por, no mínimo, toda a fase de execução 
sua entrega definitiva e o integ
a Prefeitura Municipal de Vassouras.” Tendo em vista o acréscimo de exigência de mais 
três profissionais (Engenheiro de Segurança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e 
Arqueólogo(a) Técnico(a) de campo) ent
de todos eles (seis profissionais).

Resposta: Sim. Deverá ser apresentado o vínculo

profissionais: Arquiteto Pleno, Engenheiro Pleno, Mestre/Encarregado de obra, 

Engenheiro de Segurança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) Técnico(a) de 

campo. 

6. No Item 7.2.3.7, do edital 002
de um dos profissionais plenos, descritos acima, terá como parcela de maior relevância e 
valor significativo, em bem tombado, a existência de: a) restauração de parede em adobe 
e pau-a-pique e alvenaria de pedra; b) restauração de cimalhas e telhado de telha capa e 
bica;”. As exigências de profissionais plenos referem
Arquiteto Pleno e Engenheiro Pleno conforme descrito nos itens 7.2.3.1 e 7.2.3.2. 
Portanto, para atendimento da exigência do item 7.2.3.7 entendemos que basta a 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica de um (e apenas um) dos 
profissionais plenos descritos acima. Ou do Arquiteto ou do Engenheiro.

Resposta:  Sim. Poderá ser apresentado apenas um profissional que atenda a exigência 

da parcela de maior relevância, ou o Arquiteto Pleno, ou Engenheiro Pleno.

7. No Item 7.2.3.9, do edital 002
comprovada através dos seguintes documentos: a) Comprovação de Habilitação/Registro 
no (s) órgão (s) competente (s) pela (s) sua (s) respectiva (s) área (s) de atuação CRE
ou CAU. b) Comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, na licitação, pelo menos os profissionais de nível superior, mencionados acima, 
detentores de uma ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo
competente, acompanhadas pela(s) respectiva(s) Declaração(ões) fornecida(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem a execução de serviços 
compatíveis com o objeto da contratação, ou seja serviços de escoramento e 
recuperação estrutural em bens tombados em qualquer instância.” Como se comprova, o 
item 7.2.3.9 refere-se a “Habilitação Técnica da empresa” mas, no entanto, a letra “b)”, 
deste item, exige a comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para 
entrega da proposta, na licitação, pelo menos os profissionais de nível superior, 
mencionados acima, detentores de uma ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
emitida(s) pelo órgão competente, acompanhadas pela(s) respectiva(s) Declaração(ões) 
fornecida(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem a execução 
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Todo projeto de Descupinização será contratado com recursos do BNDES, e 

não faz parte do escopo do Edital 002/2020. 

5. No Item 7.2.3.8, do edital 002-2020, temos: “Os profissionais referidos acima deverão 
apresentar seus respectivos registros e anuidade profissional do ano corrente à licitação 
devidamente paga no órgão de classe competente (CREA/CAU). Todos os três 
profissionais deverão, ainda, ter vínculo com a empresa licitante comprovado através de 
documentação hábil, qual seja: contrato entre as partes, cópia da CTPS ou fazer parte do 
estatuto ou contrato social da mesma. O vínculo acima referido da licitante vencedora 
com o profissional deverá subsistir por, no mínimo, toda a fase de execução 
sua entrega definitiva e o integral cumprimento do contrato entre a empresa vencedora e 
a Prefeitura Municipal de Vassouras.” Tendo em vista o acréscimo de exigência de mais 
três profissionais (Engenheiro de Segurança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e 
Arqueólogo(a) Técnico(a) de campo) entendemos que deverá ser apresentado o vínculo 
de todos eles (seis profissionais). 

Sim. Deverá ser apresentado o vínculo ou declaração futura

profissionais: Arquiteto Pleno, Engenheiro Pleno, Mestre/Encarregado de obra, 

ança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) Técnico(a) de 

6. No Item 7.2.3.7, do edital 002-2020, temos: “O (s) atestado (s) de capacidade técnica, 
de um dos profissionais plenos, descritos acima, terá como parcela de maior relevância e 

significativo, em bem tombado, a existência de: a) restauração de parede em adobe 
pique e alvenaria de pedra; b) restauração de cimalhas e telhado de telha capa e 

bica;”. As exigências de profissionais plenos referem-se a duas categorias que são: 
Arquiteto Pleno e Engenheiro Pleno conforme descrito nos itens 7.2.3.1 e 7.2.3.2. 
Portanto, para atendimento da exigência do item 7.2.3.7 entendemos que basta a 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica de um (e apenas um) dos 

descritos acima. Ou do Arquiteto ou do Engenheiro.  

Sim. Poderá ser apresentado apenas um profissional que atenda a exigência 

da parcela de maior relevância, ou o Arquiteto Pleno, ou Engenheiro Pleno. 

7. No Item 7.2.3.9, do edital 002-2020, “A Habilitação Técnica da empresa deverá ser 
comprovada através dos seguintes documentos: a) Comprovação de Habilitação/Registro 
no (s) órgão (s) competente (s) pela (s) sua (s) respectiva (s) área (s) de atuação CRE
ou CAU. b) Comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, na licitação, pelo menos os profissionais de nível superior, mencionados acima, 
detentores de uma ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo
competente, acompanhadas pela(s) respectiva(s) Declaração(ões) fornecida(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem a execução de serviços 
compatíveis com o objeto da contratação, ou seja serviços de escoramento e 

estrutural em bens tombados em qualquer instância.” Como se comprova, o 
se a “Habilitação Técnica da empresa” mas, no entanto, a letra “b)”, 

deste item, exige a comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para 
posta, na licitação, pelo menos os profissionais de nível superior, 

mencionados acima, detentores de uma ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
emitida(s) pelo órgão competente, acompanhadas pela(s) respectiva(s) Declaração(ões) 

ssoa jurídica de direito público ou privado que comprovem a execução 

Todo projeto de Descupinização será contratado com recursos do BNDES, e 

2020, temos: “Os profissionais referidos acima deverão 
s e anuidade profissional do ano corrente à licitação 

devidamente paga no órgão de classe competente (CREA/CAU). Todos os três 
profissionais deverão, ainda, ter vínculo com a empresa licitante comprovado através de 

ntre as partes, cópia da CTPS ou fazer parte do 
estatuto ou contrato social da mesma. O vínculo acima referido da licitante vencedora 
com o profissional deverá subsistir por, no mínimo, toda a fase de execução  da obra, até 

ral cumprimento do contrato entre a empresa vencedora e 
a Prefeitura Municipal de Vassouras.” Tendo em vista o acréscimo de exigência de mais 
três profissionais (Engenheiro de Segurança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e 

endemos que deverá ser apresentado o vínculo 

ou declaração futura dos seis 

profissionais: Arquiteto Pleno, Engenheiro Pleno, Mestre/Encarregado de obra, 

ança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) Técnico(a) de 

2020, temos: “O (s) atestado (s) de capacidade técnica, 
de um dos profissionais plenos, descritos acima, terá como parcela de maior relevância e 

significativo, em bem tombado, a existência de: a) restauração de parede em adobe 
pique e alvenaria de pedra; b) restauração de cimalhas e telhado de telha capa e 

se a duas categorias que são: 
Arquiteto Pleno e Engenheiro Pleno conforme descrito nos itens 7.2.3.1 e 7.2.3.2. 
Portanto, para atendimento da exigência do item 7.2.3.7 entendemos que basta a 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica de um (e apenas um) dos 

Sim. Poderá ser apresentado apenas um profissional que atenda a exigência 

 

2020, “A Habilitação Técnica da empresa deverá ser 
comprovada através dos seguintes documentos: a) Comprovação de Habilitação/Registro 
no (s) órgão (s) competente (s) pela (s) sua (s) respectiva (s) área (s) de atuação CREA / 
ou CAU. b) Comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da 
proposta, na licitação, pelo menos os profissionais de nível superior, mencionados acima, 
detentores de uma ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo órgão 
competente, acompanhadas pela(s) respectiva(s) Declaração(ões) fornecida(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem a execução de serviços 
compatíveis com o objeto da contratação, ou seja serviços de escoramento e 

estrutural em bens tombados em qualquer instância.” Como se comprova, o 
se a “Habilitação Técnica da empresa” mas, no entanto, a letra “b)”, 

deste item, exige a comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para 
posta, na licitação, pelo menos os profissionais de nível superior, 

mencionados acima, detentores de uma ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
emitida(s) pelo órgão competente, acompanhadas pela(s) respectiva(s) Declaração(ões) 

ssoa jurídica de direito público ou privado que comprovem a execução 



Secretaria Municipal de Administração

de serviços compatíveis com o objeto da contratação, ou seja serviços de escoramento e 
recuperação estrutural em bens tombados em qualquer instância.
7.1 Como se trata da “Habilitação Téc
exigidas para atendimento deste item devem estar em nome da empresa licitante e não 
dos profissionais mencionados acima. Até porque a exigência Técnica do Profissional 
Pleno é referida no item 7.2.3.7, letras a)
operacional” é definida no item 7.2.3.4.
  

Resposta:O item 7.23 – Qualificação técnica será retificado com a seguinte redação: 

1.1.1. Qualificação Técnica

Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:

7.2.3.1 A Habilitação Técnica da empresa deverá ser comprovada através dos 

seguintes documentos: 

a) Comprovação de Habi

respectiva (s) área (s) de atuação CREA / ou CAU.

7.2.3.2 Quanto à capacitação técnico

atestados de capacidade técnica, 

ou privado devidamente identificada, em nome do licitante

obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação:

a) Restauração de parede em adobe e pau

b) Restauração de cimalhas e telhado de telha capa e bica;

7.2.3.2.1

do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 

executados de forma concomitante; 

7.2.3.3 Comprovação da capacitação técnico

de Certidão de Acervo Técnico 

pertinente, nos 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 

e valor significativo da contratação, a saber:

c) Restauração de parede em adobe e pau

d) Restauração de cimalhas e telhado de telha capa e bica;

Os responsáveis técnicos serão

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Administração 

Setor de Licitações 

 

 
de serviços compatíveis com o objeto da contratação, ou seja serviços de escoramento e 
recuperação estrutural em bens tombados em qualquer instância. 
7.1 Como se trata da “Habilitação Técnica da empresa” entendemos que as Certidões 
exigidas para atendimento deste item devem estar em nome da empresa licitante e não 
dos profissionais mencionados acima. Até porque a exigência Técnica do Profissional 
Pleno é referida no item 7.2.3.7, letras a) e b) e a comprovação da “capacitação técnico
operacional” é definida no item 7.2.3.4. 

Qualificação técnica será retificado com a seguinte redação: 

Qualificação Técnica.  

Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1: 

A Habilitação Técnica da empresa deverá ser comprovada através dos 

Comprovação de Habilitação/Registro no (s) órgão (s) competente (s) pela (s) sua (s) 

respectiva (s) área (s) de atuação CREA / ou CAU. 

Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de 

obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação: 

Restauração de parede em adobe e pau-a-pique e alvenaria de pedra;

Restauração de cimalhas e telhado de telha capa e bica; 

7.2.3.2.1 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 

executados de forma concomitante;  

Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 

de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica 

e valor significativo da contratação, a saber: 

Restauração de parede em adobe e pau-a-pique e alvenaria de pedra;

Restauração de cimalhas e telhado de telha capa e bica; 

Os responsáveis técnicos serão: 

de serviços compatíveis com o objeto da contratação, ou seja serviços de escoramento e 

nica da empresa” entendemos que as Certidões 
exigidas para atendimento deste item devem estar em nome da empresa licitante e não 
dos profissionais mencionados acima. Até porque a exigência Técnica do Profissional 

e b) e a comprovação da “capacitação técnico-

Qualificação técnica será retificado com a seguinte redação:  

Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

A Habilitação Técnica da empresa deverá ser comprovada através dos 

litação/Registro no (s) órgão (s) competente (s) pela (s) sua (s) 

: apresentação de um ou mais 

de direito público 

, relativo à execução de 

obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

pique e alvenaria de pedra; 

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços 

, mediante apresentação 

CAT, expedida pelo CREA da região 

termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

ART, relativo à 

relevância técnica 

pique e alvenaria de pedra; 
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7.2.3.3.1Comprovação de 01 (um) 

execução de Obra de restauração em bem tombado, que seja detentor de um ou 

mais atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado que comprovem a execução em qualquer e

com o objeto da licitação

Básico, averbado pelo CAU, acompanhado de uma ou mais Certidões de Acervo 

Técnico (CAT); 

7.2.3.3.2 Comprovação 01 (um) 

execução de Obra de restauração de bem tombado, que seja detentor de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprovem a execução, 

de maior relevância)

Certidões de Acervo Técnico (CAT);

7.2.3.3.3Comprovação de 01 (um) 

experiência comprovada 

de contrato de prestação de serviços

social da licitante; 

7.2.3.3.4 01 (um) 

execução do Plano de Emergência da obra e pela garantia das plenas condi

segurança da obra, mediante apresentação de contrato de prestação de serviços, 

CTPS ou fazer parte do estatuto ou contrato social da licitante;

7.2.3.3.5 01 (um) 

pela execução dos serviços de arq

Lei n° 13.653, de 18.4.2018, com experiência comprovada em acompanhamento 

arqueológico (prospecção, monitoramento e/ou resgate) de obras de restauração de 

bem tombado em qualquer esfera de governo,

nos termos deste Projeto Básico. Devemos ressaltar que a comprovação da 

experiência se dará mediante apresentação de Portaria de Autorização/Permissão de 

Pesquisa Arqueológica publicada em Diário Oficial da União, cujo profissi

apareça nominado como coordenador Geral; acompanhada da

do seu Relatório Final pelo IPHAN;

7.2.3.3.6 01 (um) 

habilitado nos termos

em acompanhamento arqueológico (prospecção, monitoramento e/ou resgate) de 

obras de restauração de bem tombado em qualquer esfera de governo.
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Comprovação de 01 (um) Arquiteto pleno, com experiência comprovada em 

execução de Obra de restauração em bem tombado, que seja detentor de um ou 

mais atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado que comprovem a execução em qualquer esfera de governo, 

com o objeto da licitação (parcela de maior relevância), nos termos deste Projeto 

Básico, averbado pelo CAU, acompanhado de uma ou mais Certidões de Acervo 

Comprovação 01 (um) Engenheiro pleno, com experiência comprovada em 

execução de Obra de restauração de bem tombado, que seja detentor de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprovem a execução, compatível com o objeto da licitação

de maior relevância), averbado pelo CREA, acompanhado de uma ou mais 

Certidões de Acervo Técnico (CAT); 

Comprovação de 01 (um) Mestre/Encarregado de 

experiência comprovada em execução de Obra de restauro, mediante 

de contrato de prestação de serviços, CTPS ou fazer parte do estatuto ou contrato 

01 (um) Engenheiro de Segurança, responsável técnico pela 

execução do Plano de Emergência da obra e pela garantia das plenas condi

segurança da obra, mediante apresentação de contrato de prestação de serviços, 

CTPS ou fazer parte do estatuto ou contrato social da licitante; 

01 (um) Arqueólogo(a) Coordenador(a), responsável técnico(a) 

pela execução dos serviços de arqueologia, legalmente habilitado nos termos da da 

Lei n° 13.653, de 18.4.2018, com experiência comprovada em acompanhamento 

arqueológico (prospecção, monitoramento e/ou resgate) de obras de restauração de 

bem tombado em qualquer esfera de governo, compatível com o objeto da licitação, 

nos termos deste Projeto Básico. Devemos ressaltar que a comprovação da 

experiência se dará mediante apresentação de Portaria de Autorização/Permissão de 

Pesquisa Arqueológica publicada em Diário Oficial da União, cujo profissi

apareça nominado como coordenador Geral; acompanhada da respectiva aprovação 

do seu Relatório Final pelo IPHAN; 

01 (um) Arqueólogo(a) Técnico(a) de campo

habilitado nos termos da Lei n° 13.653, de 18.4.2018, com experiência compr

em acompanhamento arqueológico (prospecção, monitoramento e/ou resgate) de 

obras de restauração de bem tombado em qualquer esfera de governo.

, com experiência comprovada em 

execução de Obra de restauração em bem tombado, que seja detentor de um ou 

mais atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público 

sfera de governo, compatível 

, nos termos deste Projeto 

Básico, averbado pelo CAU, acompanhado de uma ou mais Certidões de Acervo 

, com experiência comprovada em 

execução de Obra de restauração de bem tombado, que seja detentor de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

licitação (parcela 

, averbado pelo CREA, acompanhado de uma ou mais 

Mestre/Encarregado de obra com 

em execução de Obra de restauro, mediante apresentação 

, CTPS ou fazer parte do estatuto ou contrato 

, responsável técnico pela 

execução do Plano de Emergência da obra e pela garantia das plenas condições de 

segurança da obra, mediante apresentação de contrato de prestação de serviços, 

(a) Coordenador(a), responsável técnico(a) 

ueologia, legalmente habilitado nos termos da da 

Lei n° 13.653, de 18.4.2018, com experiência comprovada em acompanhamento 

arqueológico (prospecção, monitoramento e/ou resgate) de obras de restauração de 

l com o objeto da licitação, 

nos termos deste Projeto Básico. Devemos ressaltar que a comprovação da 

experiência se dará mediante apresentação de Portaria de Autorização/Permissão de 

Pesquisa Arqueológica publicada em Diário Oficial da União, cujo profissional 

respectiva aprovação 

Arqueólogo(a) Técnico(a) de campo, legalmente 

da Lei n° 13.653, de 18.4.2018, com experiência comprovada 

em acompanhamento arqueológico (prospecção, monitoramento e/ou resgate) de 

obras de restauração de bem tombado em qualquer esfera de governo. 
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7.2.3.5 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, entendendo

deste certame, o sócio que comprove seu víncul

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor do certame.

7.2.3.5.1 

este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 

Lei n° 8.666, de 1

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

7.2.3.6 Atestado de vistoria (anexo V) assinado pelo servidor responsável ou a 

declaração de não vistoria (anexo X

O atestado técnico-operacional é referente à
no CRE ou CAU. 

O atestado técnico-profissional 
registrado no órgão competente. 

7.2 Da mesma forma quando este item se refere a “ser
recuperação estrutural em bens tombados”, entendemos que as exigências devem ser 
exigidas no item 7.2.3.7, letras a) e b).
  
Resposta:Este item de escoramento foi suprimido do edital, conforme errata. 

 

8. No Item 7.2.3.11, do edital 
comprovação da capacitação técnico
da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada previamente pela Equipe de Fiscalização da Prefeitura 
Municipal de Vassouras.” Este item refere
para fins de comprovação da capacitação técnico
nossos entendimentos nas perguntas acima. Ou seja: apenas um dos profissionais 
plenos citados nos itens 7.2.3.1 e 7.2.3.2 deverá apresentar comprovação de capacitação 
técnica. 

Resposta: Para comprovação técnica sim, porém todos os profissionais 

apresentadospara habilitação, Arquiteto Pleno, Engenheiro Pleno, Mestre/Encarregado 

de obra Engenheiro de Segurança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) 

Técnico(a) de campo, deverão fazer parte efetiva da equipe que executará a obra. Sendo 

que o Arquiteto, Engenheiro e Mestre de Obra, deverão realizar a execução da obra para 

fins de pagamento do itens 1.4.1.1, 1.4.1.2 e 1.4.1.3., e que as profissionais 

Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) Técnico(a) de campo, deveram compor a 

equipe para fins de pagamento do item 1.2.1.7 da Planilha Orçamentária.

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Administração 

Setor de Licitações 

 

 
Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 

data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 

deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor do certame. 

7.2.3.5.1 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 

este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 

Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Atestado de vistoria (anexo V) assinado pelo servidor responsável ou a 

declaração de não vistoria (anexo XIII).  

operacional é referente à empresa, este não precisa estar registrado 

profissional é apresentado através de acervo, este 
registrado no órgão competente.  

7.2 Da mesma forma quando este item se refere a “serviços de escoramento e 
recuperação estrutural em bens tombados”, entendemos que as exigências devem ser 
exigidas no item 7.2.3.7, letras a) e b). 

Este item de escoramento foi suprimido do edital, conforme errata. 

 002-2020, “O profissional indicado pelo licitante para fins de 
comprovação da capacitação técnico-profissional deverá participar de todo serviço objeto 

se a substituição por profissional de experiência equivalente ou 
e que aprovada previamente pela Equipe de Fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Vassouras.” Este item refere-se a um (apenas um) profissional indicado 
para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional corroborando todos os 

nas perguntas acima. Ou seja: apenas um dos profissionais 
plenos citados nos itens 7.2.3.1 e 7.2.3.2 deverá apresentar comprovação de capacitação 

Para comprovação técnica sim, porém todos os profissionais 

para habilitação, Arquiteto Pleno, Engenheiro Pleno, Mestre/Encarregado 

de obra Engenheiro de Segurança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) 

Técnico(a) de campo, deverão fazer parte efetiva da equipe que executará a obra. Sendo 

genheiro e Mestre de Obra, deverão realizar a execução da obra para 

fins de pagamento do itens 1.4.1.1, 1.4.1.2 e 1.4.1.3., e que as profissionais 

Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) Técnico(a) de campo, deveram compor a 

nto do item 1.2.1.7 da Planilha Orçamentária. 

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 

elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 

se como tal, para fins 

o por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata 

este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da 

993, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

Atestado de vistoria (anexo V) assinado pelo servidor responsável ou a 

empresa, este não precisa estar registrado 

é apresentado através de acervo, este deverá ser 

viços de escoramento e 
recuperação estrutural em bens tombados”, entendemos que as exigências devem ser 

Este item de escoramento foi suprimido do edital, conforme errata.  

2020, “O profissional indicado pelo licitante para fins de 
profissional deverá participar de todo serviço objeto 

se a substituição por profissional de experiência equivalente ou 
e que aprovada previamente pela Equipe de Fiscalização da Prefeitura 

se a um (apenas um) profissional indicado 
profissional corroborando todos os 

nas perguntas acima. Ou seja: apenas um dos profissionais 
plenos citados nos itens 7.2.3.1 e 7.2.3.2 deverá apresentar comprovação de capacitação 

Para comprovação técnica sim, porém todos os profissionais 

para habilitação, Arquiteto Pleno, Engenheiro Pleno, Mestre/Encarregado 

de obra Engenheiro de Segurança, Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) 

Técnico(a) de campo, deverão fazer parte efetiva da equipe que executará a obra. Sendo 

genheiro e Mestre de Obra, deverão realizar a execução da obra para 

fins de pagamento do itens 1.4.1.1, 1.4.1.2 e 1.4.1.3., e que as profissionais 

Arqueólogo(a) Coordenador(a) e Arqueólogo(a) Técnico(a) de campo, deveram compor a 



Secretaria Municipal de Administração

9. No Item 7.2.3.4.2, do edital 002
profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico 
pelo CREA da região pertinente, nos termos da legis
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica 
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técn
contratação, a saber: e) Restauração de parede em adobe e pau
pedra; f) Restauração de cimalhas e telhado de telha capa e bica;” Mais uma vez nos 
deparamos com um subitem da Comprovação da capacidade Técn
7.2.3.4), com exigência de comprovação de capacitação técnico
confronto com os itens 7.2.3.11 e 7.2.3.7 no que diz respeito a quem e quais profissionais 
deverão apresentar tal comprovação. E mais uma vez entendemos que
um) dos profissionais plenos (Arquiteto ou Engenheiro) deverá demonstrar a capacitação 
técnica descrita nas letras “e)” e “f)” descritas acima.

Resposta:  Sim. Poderá ser apresentado apenas um profissional que atenda a exigência 

da parcela de maior relevância, ou o Arquiteto Pleno, ou Engenheiro Pleno.

10. Durante a visita técnica realizada dia 14/07/2020, observamos uma área ocupada
dentro do local da obra. Entendemos ser de responsabilidade da Prefeitura a liberação
da área para o início das obras.

Resposta:  Sim. A prefeitura já está providenciando a liberação da área.

 

11. Os custos relacionados a fornecimento de água e energia serão de responsabilidade 
da contratante? 

Resposta: Não. Os custos de água e energia são de responsabilidade da em

contratada. 
  
12. Solicitamos que seja indicado quais os acessos poderão ser usados para carga e
descarga de material na obra.

Resposta:  Poderá ser utilizado o acesso frontal e lateral. O tapume poderá ser colocado 

a cerca de 1,5 metros de distância

José Teixeira Leite) para acesso e segurança da área da obra.
  
13. Solicitamos informar qual área será destinada a instalação do canteiro de obras e se 
será próxima das cisternas demonstradas em projeto

Resposta: O canteiro da obra será montado na área descoberta (planta 01/11 localização 

e situação do Cadastro) 

 
14. Com relação a obra existente, na Rua Joaquim Teixeira Leite, lateral ao terreno do
objeto da licitação, existe algum impacto ou alguma ação de logística que devemos
considerar em nossa proposta?

Resposta:  A previsão é que a obra da Rua Joaquim José Teixeira Leite esteja finalizada 

quando do início da obra de restauração da Casa Barão de Vasso

forma a montagem do tapume já foi prevista, não sendo incluído nenhum mobiliário ou 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Administração 

Setor de Licitações 

 

 
9. No Item 7.2.3.4.2, do edital 002-2020, Comprovação da capacitação técnico 
profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida 
pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução dos 
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação, a saber: e) Restauração de parede em adobe e pau-a-pique e alvenaria de 
pedra; f) Restauração de cimalhas e telhado de telha capa e bica;” Mais uma vez nos 
deparamos com um subitem da Comprovação da capacidade Técnico-Operacional (item 
7.2.3.4), com exigência de comprovação de capacitação técnico-profissional em 
confronto com os itens 7.2.3.11 e 7.2.3.7 no que diz respeito a quem e quais profissionais 
deverão apresentar tal comprovação. E mais uma vez entendemos que um (e apenas 
um) dos profissionais plenos (Arquiteto ou Engenheiro) deverá demonstrar a capacitação 
técnica descrita nas letras “e)” e “f)” descritas acima. 

Sim. Poderá ser apresentado apenas um profissional que atenda a exigência 

maior relevância, ou o Arquiteto Pleno, ou Engenheiro Pleno. 

10. Durante a visita técnica realizada dia 14/07/2020, observamos uma área ocupada
dentro do local da obra. Entendemos ser de responsabilidade da Prefeitura a liberação

obras. 

Sim. A prefeitura já está providenciando a liberação da área. 

11. Os custos relacionados a fornecimento de água e energia serão de responsabilidade 

Não. Os custos de água e energia são de responsabilidade da em

12. Solicitamos que seja indicado quais os acessos poderão ser usados para carga e
descarga de material na obra. 

Poderá ser utilizado o acesso frontal e lateral. O tapume poderá ser colocado 

a cerca de 1,5 metros de distância na fachada lateral na rua de pedestres (Rua Joaquim 

José Teixeira Leite) para acesso e segurança da área da obra. 

13. Solicitamos informar qual área será destinada a instalação do canteiro de obras e se 
será próxima das cisternas demonstradas em projeto.  

O canteiro da obra será montado na área descoberta (planta 01/11 localização 

14. Com relação a obra existente, na Rua Joaquim Teixeira Leite, lateral ao terreno do
da licitação, existe algum impacto ou alguma ação de logística que devemos

considerar em nossa proposta? 

A previsão é que a obra da Rua Joaquim José Teixeira Leite esteja finalizada 

quando do início da obra de restauração da Casa Barão de Vassouras. De qualquer 

forma a montagem do tapume já foi prevista, não sendo incluído nenhum mobiliário ou 

2020, Comprovação da capacitação técnico 
CAT, expedida 

lação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

ART, relativo à execução dos 
ica e valor significativo da 

pique e alvenaria de 
pedra; f) Restauração de cimalhas e telhado de telha capa e bica;” Mais uma vez nos 

Operacional (item 
profissional em 

confronto com os itens 7.2.3.11 e 7.2.3.7 no que diz respeito a quem e quais profissionais 
um (e apenas 

um) dos profissionais plenos (Arquiteto ou Engenheiro) deverá demonstrar a capacitação 

Sim. Poderá ser apresentado apenas um profissional que atenda a exigência 

 

10. Durante a visita técnica realizada dia 14/07/2020, observamos uma área ocupada 
dentro do local da obra. Entendemos ser de responsabilidade da Prefeitura a liberação 

11. Os custos relacionados a fornecimento de água e energia serão de responsabilidade 

Não. Os custos de água e energia são de responsabilidade da empresa 

12. Solicitamos que seja indicado quais os acessos poderão ser usados para carga e 

Poderá ser utilizado o acesso frontal e lateral. O tapume poderá ser colocado 

na fachada lateral na rua de pedestres (Rua Joaquim 

13. Solicitamos informar qual área será destinada a instalação do canteiro de obras e se 

O canteiro da obra será montado na área descoberta (planta 01/11 localização 

14. Com relação a obra existente, na Rua Joaquim Teixeira Leite, lateral ao terreno do 
da licitação, existe algum impacto ou alguma ação de logística que devemos 

A previsão é que a obra da Rua Joaquim José Teixeira Leite esteja finalizada 

uras. De qualquer 

forma a montagem do tapume já foi prevista, não sendo incluído nenhum mobiliário ou 



Secretaria Municipal de Administração

equipamento urbano novo na área entre o tapume e o muro da Casa Barão de 

Vassouras. 
  
15. Entendemos que todo mobiliário do teatro polivalente, galeria de exposição, bar e
restaurante estão fora do escopo da contratada.

Resposta: Existem armários de lambri embutidos na área do teatro que serão 

restaurados. Parte do mobiliário fixo está incl

  

         3.20.1 armários e painéis; compensado naval, revestido interno e 

externamente em laminado melamínicotexturizado, fornecimento e 

colocação (sanitário masculino ii e sanitário feminino ii);

         4.21.1.1 armário laminado novo 4.21.1.1.1 armário em compensado 

naval, revestido interno e externamente em laminado 

melamínicotexturizado, fornecimento e colocação (sanitário masculino ii e 

sanitário feminino ii)

         4.21.1.2 armário madeira (restauração) a

de lambri, embutido na parede a ser restaurado e pintado com tinta 

esmalte sintético cor cinza ícone da coral ou equivalente (armário 1 e 2 

teatro) ; 

  
  
16. No caderno de especificações, “1
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, menciona no item 1.2 Pág.:15 sobre aprovações.
Solicitamos informar a quais aprovações se referem. A respeito das licenças 
mencionadas no mesmo item do caderno, quais ficarão a cargo da contratante?

Resposta: As diversas licenças e alvarás pertinentes como por exemplo Licença 

Ambiental e Licença de Obras. E aprovação nos órgãos competentes como CBMERJ. 

Informamos que o projeto já está aprovado junto
  
17. No caderno de especificações, “1
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, no item “1.2 Execução de Análise Laboratorial” 
Pág.:16, menciona a necessidade das análises descritas abaixo que não foram 
encontrados na planilha orçamentária, apenas ensaio de granulometria, o que devemos 
considerar em nossa proposta?
• Difratometria por Raio X das mesmas amostras.
• Petrografia das mesmas amostras.
• Metalografia dos metais das grades.
  

Resposta:  Por tratar-se de em

preço certo, sendo que as licitantes devem utilizar

(projetos, planilhas e caderno de especificações)

componentes necessários pa

se da visita técnica para sanar dúvidas recorrentes. Cabe salientar que devido ao estado 
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equipamento urbano novo na área entre o tapume e o muro da Casa Barão de 

15. Entendemos que todo mobiliário do teatro polivalente, galeria de exposição, bar e
restaurante estão fora do escopo da contratada. 

Existem armários de lambri embutidos na área do teatro que serão 

restaurados. Parte do mobiliário fixo está incluso, como por exemplo os itens abaixo:

3.20.1 armários e painéis; compensado naval, revestido interno e 

externamente em laminado melamínicotexturizado, fornecimento e 

colocação (sanitário masculino ii e sanitário feminino ii); 

1 armário laminado novo 4.21.1.1.1 armário em compensado 

naval, revestido interno e externamente em laminado 

melamínicotexturizado, fornecimento e colocação (sanitário masculino ii e 

sanitário feminino ii) 

4.21.1.2 armário madeira (restauração) armário de madeira com porta 

de lambri, embutido na parede a ser restaurado e pintado com tinta 

esmalte sintético cor cinza ícone da coral ou equivalente (armário 1 e 2 

16. No caderno de especificações, “1-ESPECIFICAÇÃO - Casa do Barão de Vassouras 
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, menciona no item 1.2 Pág.:15 sobre aprovações.
Solicitamos informar a quais aprovações se referem. A respeito das licenças 

m do caderno, quais ficarão a cargo da contratante?

As diversas licenças e alvarás pertinentes como por exemplo Licença 

Ambiental e Licença de Obras. E aprovação nos órgãos competentes como CBMERJ. 

Informamos que o projeto já está aprovado junto ao IPHAN. 

17. No caderno de especificações, “1-ESPECIFICAÇÃO - Casa do Barão de Vassouras 
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, no item “1.2 Execução de Análise Laboratorial” 
Pág.:16, menciona a necessidade das análises descritas abaixo que não foram 

na planilha orçamentária, apenas ensaio de granulometria, o que devemos 
considerar em nossa proposta? 
• Difratometria por Raio X das mesmas amostras. 
• Petrografia das mesmas amostras. 
• Metalografia dos metais das grades. 

se de empreitada global, as partes ajustam um resultado final por 

preço certo, sendo que as licitantes devem utilizar-se dos documentos apresentados 

(projetos, planilhas e caderno de especificações)  para esmiuçar todas as necessidades e 

componentes necessários para atingir a finalidade do objeto contratado, podendo utilizar

se da visita técnica para sanar dúvidas recorrentes. Cabe salientar que devido ao estado 

equipamento urbano novo na área entre o tapume e o muro da Casa Barão de 

15. Entendemos que todo mobiliário do teatro polivalente, galeria de exposição, bar e 

Existem armários de lambri embutidos na área do teatro que serão 

uso, como por exemplo os itens abaixo: 

3.20.1 armários e painéis; compensado naval, revestido interno e 

externamente em laminado melamínicotexturizado, fornecimento e 

1 armário laminado novo 4.21.1.1.1 armário em compensado 

naval, revestido interno e externamente em laminado 

melamínicotexturizado, fornecimento e colocação (sanitário masculino ii e 

rmário de madeira com porta 

de lambri, embutido na parede a ser restaurado e pintado com tinta 

esmalte sintético cor cinza ícone da coral ou equivalente (armário 1 e 2 - 

Casa do Barão de Vassouras 
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, menciona no item 1.2 Pág.:15 sobre aprovações. 
Solicitamos informar a quais aprovações se referem. A respeito das licenças 

m do caderno, quais ficarão a cargo da contratante?  

As diversas licenças e alvarás pertinentes como por exemplo Licença 

Ambiental e Licença de Obras. E aprovação nos órgãos competentes como CBMERJ. 

Casa do Barão de Vassouras 
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, no item “1.2 Execução de Análise Laboratorial” 
Pág.:16, menciona a necessidade das análises descritas abaixo que não foram 

na planilha orçamentária, apenas ensaio de granulometria, o que devemos 

preitada global, as partes ajustam um resultado final por 

se dos documentos apresentados 

para esmiuçar todas as necessidades e 

ra atingir a finalidade do objeto contratado, podendo utilizar-

se da visita técnica para sanar dúvidas recorrentes. Cabe salientar que devido ao estado 
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de degradação do BTN, o caderno de especificações deixa aberto a possibilidade de 

técnicas necessárias para determinação da composição dos traços originais de ornatos e 

argamassas. 

A planilha orçamentária trata o item como “Análise Laboratorial Complementar para 

Verificação de traço e composição de Argamassa”, devendo a licitante absorver nos 

custos estimados a margem de incerteza da real necessidade dos testes possíveis para 

determinação dos fins propostos, cabendo a FISCALIZAÇÃO da execução do objeto, 

dirimir sobre o assunto 
 
18. No caderno de especificações, “1
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, no item “1.2 Estudos geotécnicos” Pág.:18, 
menciona a necessidade de um furo de sondagem a cada 200m² até 1200m² e a cada 
400m² no excedente. No projeto temos a informação de 1630m², sendo necessário 7 
pontos de sondagem e na planilha orçamentária contempla apenas 3 pontos, o que 
devemos adotar? 
  
Resposta:  Por tratar-se de empreitada global, as partes ajustam um resultado final por 
preço certo, sendo que as licitantes devem utilizar
(projetos, planilhas e caderno de especificações)
componentes necessários para atingir a finalidade do objeto contratado. Sendo assim, se 
o quantum remuneratório for suficiente para elucidar o estudo em questão, conforme as 
normas vigentes, este poderá ser satisfatório, contudo a necessidade de ajustes de 
quantidades devem estar dentro da margem mínima de incerteza, os quais 
estimados nos custos. 
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de degradação do BTN, o caderno de especificações deixa aberto a possibilidade de 

ara determinação da composição dos traços originais de ornatos e 

A planilha orçamentária trata o item como “Análise Laboratorial Complementar para 

Verificação de traço e composição de Argamassa”, devendo a licitante absorver nos 

s a margem de incerteza da real necessidade dos testes possíveis para 

determinação dos fins propostos, cabendo a FISCALIZAÇÃO da execução do objeto, 

18. No caderno de especificações, “1-ESPECIFICAÇÃO - Casa do Barão de Vassouras 
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, no item “1.2 Estudos geotécnicos” Pág.:18, 
menciona a necessidade de um furo de sondagem a cada 200m² até 1200m² e a cada 

ojeto temos a informação de 1630m², sendo necessário 7 
pontos de sondagem e na planilha orçamentária contempla apenas 3 pontos, o que 

se de empreitada global, as partes ajustam um resultado final por 
do que as licitantes devem utilizar-se dos documentos apresentados 

(projetos, planilhas e caderno de especificações)  para esmiuçar todas as necessidades e 
componentes necessários para atingir a finalidade do objeto contratado. Sendo assim, se 

muneratório for suficiente para elucidar o estudo em questão, conforme as 
normas vigentes, este poderá ser satisfatório, contudo a necessidade de ajustes de 
quantidades devem estar dentro da margem mínima de incerteza, os quais 

Em, 28 de julho de 2020. 
 

Tatiane Leal Jaloto 
Mat. 300.962-9 

 

 

de degradação do BTN, o caderno de especificações deixa aberto a possibilidade de 

ara determinação da composição dos traços originais de ornatos e 

A planilha orçamentária trata o item como “Análise Laboratorial Complementar para 

Verificação de traço e composição de Argamassa”, devendo a licitante absorver nos 

s a margem de incerteza da real necessidade dos testes possíveis para 

determinação dos fins propostos, cabendo a FISCALIZAÇÃO da execução do objeto, 

Casa do Barão de Vassouras 
NT 106_2019_CGGP_DPE_REV01”, no item “1.2 Estudos geotécnicos” Pág.:18, 
menciona a necessidade de um furo de sondagem a cada 200m² até 1200m² e a cada 

ojeto temos a informação de 1630m², sendo necessário 7 
pontos de sondagem e na planilha orçamentária contempla apenas 3 pontos, o que 

se de empreitada global, as partes ajustam um resultado final por 
se dos documentos apresentados 

para esmiuçar todas as necessidades e 
componentes necessários para atingir a finalidade do objeto contratado. Sendo assim, se 

muneratório for suficiente para elucidar o estudo em questão, conforme as 
normas vigentes, este poderá ser satisfatório, contudo a necessidade de ajustes de 
quantidades devem estar dentro da margem mínima de incerteza, os quais devem ser 


