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Ofício nº 001/2020 

          Goiânia, 12 de maio de 2020. 

 
 
 
À Comissão de Licitação, 
Prefeitura Municipal de Vassouras 
 
 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 
Processo Administrativo n° 1.222/2020 

 

Contratação de empresa especializada para a execução de obra de conservação, restauração 
e modernização no Bem Tombado Nacional “Casa do Barão de Vassouras”, localizado à Praça 

Eufrásia Teixeira Leite, nº 15, Centro, Vassouras/RJ - CEP 27.700-000, 
 

Assunto: Dúvidas técnicas 
 
 

Prezados, 
 
 

Sobre o Edital da Concorrência 002/2020 e seus anexos, seguem questionamentos: 
 
 

1) O Edital da Concorrência 002/2020 dispõe, no item referente à Qualificação 

Técnica, que será necessário apresentar na data da sessão pública, no 

Envelope de Habilitação, documentação que comprove as exigências 

técnicas de três profissionais que farão parte da Equipe Técnica, quais 

sejam, Engenheiro Pleno, Arquiteto Pleno e Mestre de Obras. Entretanto, 

no Projeto Básico são citados outros profissionais para a composição da 

Equipe Técnica como, por exemplo, Arqueológo e Engenheiro de Segurança.  

Nosso entendimento é no sentido de que a empresa deve apresentar, no 

dia da sessão pública, apenas a documentação referente aos profissionais 

citados no Edital, e que, a documentação dos profissionais citados no 
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Projeto Básico deve ser apresentada tão somente no momento da 

contratação. Nosso entendimento está correto? 

 
2) Obtivemos acesso ao Edital da Concorrência 002/2020 e seus anexos 

através do site da Prefeitura de Vassouras, no campo de Licitações. Ao 

analisar a documentação, percebemos a ausência de alguns arquivos que 

são citados no Projeto Básico como sendo parte integrante do Projeto 

Executivo, como, por exemplo, os Projetos de Arquitetuta, Arqueologia, 

dentre outros. Por isso, questionamos sobre como podemos obter acesso 

aos anexos listados abaixo:  

ANEXO I - Relatório de: Pesquisa Histórica e Iconográfica, Xinófolos 

encontrados, Estado de Conservação, Estratigráfico, Fotográfico, 

Prospecção Estrutural, e Análise Tipológica; 

ANEXO II - Projeto de Arqueologia; 

ANEXO III - Levantamento Cadastral e Mapeamento de Danos; 

ANEXO IV -Projeto de Arquitetura; 

ANEXO V -Projeto de Estrutura; 

ANEXO VI Projeto de Instalações Prediais; 

ANEXO VII- Projeto de Paisagismo e Descupinização; 

                     ANEXO VIII- ARTs e RRTs, Licenças e Declarações; 

 
3) Os pagamentos serão efetuados através de medições mensais? 

 

 
Atenciosamente, 
 

Guido Cavalcanti Garcia 

Engenheiro Civil | CREA 1015862365/D-GO 

Construtora Biapó Ltda. 



 
 
 
 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

Vassouras, 14 de maio de 2020. 

Esclarecimentos à Concorrência 02/2020. 

 
Ref.: OFÍCIO 01/2020 – Construtora Biapó 

 
Pergunta 01 
 O Edital da Concorrência 002/2020 dispõe, no item referente à Qualificação 

Técnica, que será necessário apresentar na data da sessão pública, no Envelope de 
Habilitação, documentação que comprove as exigências técnicas de três profissionais 
que farão parte da Equipe Técnica, quais sejam, Engenheiro Pleno, Arquiteto Pleno e 
Mestre de Obras. Entretanto, no Projeto Básico são citados outros profissionais para a 
composição da Equipe Técnica como, por exemplo, Arqueológo e Engenheiro de 
Segurança. Nosso entendimento é no sentido de que a empresa deve apresentar, no 
dia da sessão pública, apenas a documentação referente aos profissionais citados no 
Edital, e que, a documentação dos profissionais citados no Projeto Básico deve ser 
apresentada tão somente no momento da contratação. Nosso entendimento está 
correto? 

R: Sim. O entendimento está correto, serão exigidos os profissionais constantes do 
edital. 

 
Pergunta 02  

Obtivemos acesso ao Edital  da  Concorrência  002/2020  e  seus  anexos através  do  
site  da  Prefeitura  de  Vassouras,  no  campo  de  Licitações.  Ao analisar a 
documentação, percebemos a ausência de alguns arquivos que são citados no Projeto  
Básico  como  sendo  parte  integrante  do  Projeto Executivo,  como,  por  exemplo,  
os  Projetos  de  Arquitetura,  Arqueologia, dentre outros. Por isso, questionamos 
sobre como podemos obter acesso aos anexos listados abaixo:  

ANEXO  I  -  Relatório  de:  Pesquisa  Histórica  e  Iconográfica,  Xinófolos  
encontrados,  Estado  de  Conservação,  Estratigráfico,  Fotográfico,  
Prospecção Estrutural, e Análise Tipológica;  
ANEXO II - Projeto de Arqueologia;  
ANEXO III - Levantamento Cadastral e Mapeamento de Danos;  
ANEXO IV -Projeto de Arquitetura;  
ANEXO V -Projeto de Estrutura;  
ANEXO VI Projeto de Instalações Prediais;  
ANEXO VII- Projeto de Paisagismo e Descupinização;  
ANEXO VIII- ARTs e RRTs, Licenças e Declarações; 
R =Os anexos foram atualizados no site, já estão disponíveis para baixar. 

 
Pergunta 03  
Os pagamentos serão efetuados através de medições mensais? 
R= Segue transcrição do item referente ao pagamento, contido no Projeto Básico. 

“1.3.  Medições e pagamento 

A metodologia de avaliação deverá ser aferida pelo fiscal competente por meio 

de documento técnico quando da finalização de cada etapa do contrato. 
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Deverão ser entregues, juntamente com cada medição, os diários de obra e 

relatórios fotográficos referentes ao período. 

Após o aceite dos produtos, conforme cronograma Físico-financeiro firmado 

com a empresa contratada, a fiscalização da contratante fará a respectiva 

medição e atestará a conformidade do cumprimento da obrigação. 

O pagamento será efetuado mediante apresentação das notas 

fiscais/faturas referente à medição realizada, conforme condições 

estabelecidas no contrato. 

Ressalta-se que, em conformidade com as recomendações do Tribunal de 

Contas da União, os itens relativos à administração da obra serão pagos 

na mesma proporção da execução física da obra, ficando vedado o 

pagamento de valor fixo mensal. 

Por tratar-se de recursos no Termo de Compromisso nº 340, entre Prefeitura 

de Vassouras e IPHAN, após a FISCALIZAÇÃO aceitar o serviço e atestar a 

nota fiscal, o desbloqueio, autorização e liberação da ordem de pagamento 

será realizado pelo IPHAN.” 

 
 

 
Tatiane Leal Jaloto 

Presidente da Comissão 


