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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO RIO DE JANEIRO – DER-RJ

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

A/C SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO

REF: CONCORRÊNCIA – CO Nº 021/2022

A COSTRUTORA COLARES LINHARES S.A vem,  respeitosamente, conforme  previsto  no  item 1.4  do  Edital  em
epígrafe, solicitar os seguintes esclarecimentos, acerca das exigências contidas no presente Edital:

Questionamento:

A) Quanto aos itens da planilha ONERADA, solicitamos as seguintes informações conforme
descrito abaixo:

A.1) Item 054 -  Entendemos que as quantidades apresentadas na planilha orçamentária para
o item 053 UNIDADE DE REF. P/COMPL. ADM LOCAL, é mutável, uma vez que os valores
advém de uma memória de cálculo cujo os valores dos custos de mão de obra e veículos são
variáveis de empresa para empresa. Está correto nosso entendimento?

Assim, transcrevemos abaixo a Memória de Cálculo do Edital para o referido item.
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R$  1.440.841,50  referente  ao  somatório  das  funções  e  equipamentos  do  item  053  para
Administração, que aplicando o percentual definido de 5% chegou a quantidade de 2.427,29
UR estimada na Planilha de Preço do Edital em seu item 054.

Por se tratar de valores mutáveis, consequentemente se aplicarmos 5% sobre o valor a ser
apresentado no Item 053 (administração) de nossa Planilha,  o resultado será diferente do
apresentado na Planilha de Preço do Edital,  o  qual  ao final  deverá ser  divido pelo  custo
unitário da unidade de referência da EMOP. Abaixo uma exemplificação:

R$ 1.000.000,00 (novo valor da planilha do item 053) x 5% = R$ 50.000,00 (novo preço Total
da planilha).

R$ 50.000,00 (novo preço total  da planilha) /  R$ 29,68 UR (Custo unitário Base Emop) =
1.684,63 UR nova quantidade a ser apresentada.

Assim solicito esclarecer se a quantidade de 2.427,29 UR poderá ser alterada, mantendo-se o
custo unitário da tabela EMOP como referência. Não cabendo assim a penalidade descrita no
item 11.17, a saber: O Licitante terá sua proposta de preços desclassificada, nas seguintes
hipóteses:  a)  se  deixar  de  cotar  qualquer  um  dos  itens  ou  alterar  a(s)  quantidade(s)
constante(s) da Planilha Orçamentária (Anexo 4) grifo nosso;

A.2) Identificamos que no item 54 – UNIDADE DE REFERENCIA PARA COMPLENETAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, o Valor de R$ 29,68 UR não corresponde a tabela de custo da
EMOP com base em junho/2022 que seria R$ 31,63,  mês base da Planilha Orçamentária.
Perguntamos,  este  item  será  corrigido  e  a  planilha  alterada  na  quantidade  de  UR
apresentada? Pois na planilha o valor está correto, só a quantidade seria alterada.

A.3) Item 147 – CPU 20.028.0122-9 – (ONERADO) – CAIXA COLETORA DE SARJETA -  

CCS 13  -  COM GRELHA DE FERRO -CCT 03  -AREIA  E  BRITA  COMERCIAIS  (SICRO
2003732) -  Na composição encontramos a seguinte divergência:

- falta o preço da grelha de ferro.

A.4)  Item  053  –  ADMINISTRAÇÃO  LOCAL  –  CPU  01.090.0001-9  –  (ONERADO)  –
Entendemos que na planilha a quantidade deste item deveria ser 1 (uma) e o  Preço o valor
correspondente ao somatório dos valores de salários dos profissionais e veículos, constantes
da memória de cálculo acrescido do percentual de 19%. Está correto nosso entendimento? A
planilha poderá ser alterada, para corrigir essa divergência?

Foi apresentado na planilha a quantidade e valor invertido, conforme abaixo apresentado:
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Entendemos  que  poderemos  mudar  a  planilha  colocando  os  valores  nas  colunas
correspondentes. Está correto nosso entendimento?

E  entendemos  também  caso  alteremos  o  valor  dos  salários  contidos  nessa  composição,
também teremos que mudar a “quantidade” apresentada.  E se caso mudarmos a quantidade,
não caberia assim a penalidade descrita no item 11.17, a saber: O Licitante terá sua proposta
de preços desclassificada, nas seguintes hipóteses: a) se deixar de cotar qualquer um dos
itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha Orçamentária (Anexo 4) grifo
nosso.

B) Solicitamos esclarecer se a proponente poderá apresentar cronograma físico-financeiro
diferente do constante do edital,  obedecendo somente o desembolso financeiro acumulado
máximo indicado no edital?

C) Entendemos que a obra já possui Licença para supressão, replantio e destinação do
passivo  ambiental  dos  locais  onde  serão  executados  os  serviços.  Está  correto  nosso
entendimento? Caso negativo, onde será remunerado este custo? Estes custos correrão por
conta da DER/RJ?

C.1 - De quem é a responsabilidade da retirada das licenças ambientais, bem como
quaisquer ações mitigadoras relacionadas?

C.2 - Caso seja da contratante, as licenças já encontram-se liberadas?

C.3 - Caso seja da contratada, onde deverão ser lançados os custos referente às remoções e
transportes?

C.4 - As áreas de supressão vegetal já estão cadastradas?

C.5 - Caso positivo, solicitamos disponibilizar o cadastramento dos indivíduos arbóreos que
deverão ser removidos.
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C.6 - Para onde deverá ser enviado o material lenhoso proveniente da remoção dos
indivíduos arbóreos?

C.7 - As licenças já encontram-se liberadas?

C.8 - Em quais itens da planilha de serviços deverão ser lançados os custos de remoção e
transporte destes serviços?

D) Não identificamos na planilha custo com remanejamento de redes de concessionária (luz,
água, esgoto, internet,  etc.).  Entendemos que caso haja necessidade de execução desses
serviços os custos/taxas correrão por conta do DER/RJ. Está correto nosso entendimento?
Caso contrário favor esclarecer onde serão medidos e pagos tais serviços.

E) Entendemos que na Proposta de Preço deverá ser apresentado apenas: Proposta de
Preço (anexo 9), Declaração (Anexo 22), Planilha de Preço (Anexo 4), Composição de BDI
(Anexo 5) e Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 6). Está correto nosso entendimento?

F) Entendemos que os itens constantes do Edital, a saber: 10.2.4 – Composição Detalhada
e  10.2.8  –  Memória  de  Cálculo,  não  serão  exigidos  na  apresentação  do  envelope  de
Proposta. Está correto nosso Entendimento?

G)  Edital – Item 15.7 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

“Decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, poderá
o contratado fazer  jus ao reajuste do valor  contratual  obedecendo à variação dos índices
correspondentes  às  respectivas  famílias  (publicadas  pela  EMOP),  que  deverá  retratar  a
variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto
contratual, na forma do que dispõe o art.40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts. 2° e 3° da Lei
n.°10.192, de 14.02.2001.”

Os  itens  citados  acima  remetem  o  reajuste  “aos  índices  da  tabela  EMOP”.  Ocorre  que,
conforme  informado  pela  EMOP  no  Catálogo  de  Referência,  “à  partir  do  boletim  de
janeiro/2019,  a  EMOP deixa  de  publicar  os  índice  analíticos  utilizados  em atualização de
contratos (reajustamento), conforme publicação no Diário Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro
do DIA 21/01/2019, página 77. Os contratos doravante deverão ser reajustados com índices
globais.
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G.1 – A EMOP informa somente os índices globais (01.050);  (05.100);  (05.103);  (05.105);
(05.205).  Diante  do  exposto,  solicitamos  informar  quais  os  índices  serão  utilizados  para
reajustamento dos valor contratual.

G.2 – Como serão aplicados estes índices? Por grupos de serviços ou por itens de serviços?

G.3  –  Solicitamos  informar  se  o  I0  para  base  do  reajuste  será  o  mês  da  publicação  do
Orçamento junho/2022 ou o mês de apresentação da Proposta novembro/2022?

H) Entendemos que caso haja execução de serviços de desapropriações e/ou desocupações
de áreas,  os locais  estarão completamente desimpedidos e que não haverá custos com
quaisquer  emolumentos,  taxas  e  deslocamentos.  Ficando  estes  custos  e  liberações  das
áreas, por conta do DER/RJ. Está correto nosso entendimento?

Nestes termos,

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022.

Leocádio Lima

Supervisor Comercial

(21) 3974-2261

(21) 99423—5116

Skype: leocadio.lima.ccl
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Departamento Estadual de Estradas de Rodagem

Diretoria de Obras e Conservação - Regional I

À COO-LIC com vistas à DPE,

Em manifestação ao Esclarecimento  contido no anexo 8  (documento  SEI  nº  43116015)
segue:

B) Resposta: Sim.

D) Resposta: Sim.

G) Resposta: Serão aplicados os índices globais ao que o item se referir. Sendo o I0 o mês
de apresentação da proposta.

H) Resposta: Sim.

Quanto ao item A e C e seus subitens sugerimos o envio do p.p. à DPE, pois foi responsável
pela elaboração do projeto e orçamento. Já os itens E e F sendo de resposta da própria COO-LIC.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por Diogo de Oliveira da Silva, Assessor, em 23/11/2022, às
09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fazenda.rj.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o
código verificador 43126103 e o código CRC 3D5764BB.

Referência: Processo nº SEI-330022/001304/2022 SEI nº 43126103

Av. Presidente Vargas,, 1100 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP CEP 20071-002
Telefone:   
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Departamento Estadual de Estradas de Rodagem

Diretoria de Projetos de Engenharia

À COO-LIC,

Considerando  o  pedido  de  esclarecimento,  referente  a  Concorrência  CO  021/2022,  
elaborado pela empresa COLARES LINHARES, passamos a explanar o que se segue: 

A.1)     O entendimento está correto. A quantidade do item 054 (05.100.0900-0 - Unidade de
referência para complemento da administração local) é mutável já que o valor é limitado a 5% do custo
total dos itens listados na administração local, conforme detalhado nas Notas para Uso do Boletim, do
Boletim Mensal de Custos – 13ª Edição – Outubro/2022, do Sistema EMOP de Custos Unitários.

A.2)      A  equipe  administrativa,  e  consequentemente  as  quantidades  dos  itens  de
administração local e UR, podem ser alterados, conforme planejamento e necessidade do licitante, desde
que os valores totais dos itens não ultrapassem os limites máximos fixados na planilha de referência.

A.3)     O item 147 refere-se à Caixa Coletora de Talvegue, tipo CCT 03 – DNIT que não
possui grelha, como pode ser visto no Álbum de Projeto Tipo de Dispositivos de Drenagem – DNIT 2018,
Desenho 6.10.

A.4)      O  item  01.090.0001-9  deve  possuir  um  valor  único,  que  atenda  a  todos  os
orçamentos de referência elaborados pelo órgão. Sendo assim, a quantidade do item 053 (Administração
Local) pode ser alterada de acordo com a equipe administrativa apresentada, desde que o valor total do
item não ultrapasse o limite máximo fixado na planilha de referência.

B)        O Cronograma Físico-Financeiro possui modelo padrão elaborado pelo Sistema de
Orçamento de Obras e Serviços - DER-RJ (SORC).

C)        A licença ambiental para execução da obra objeto da licitação foi requerida pelo
contratante  junto ao Instituto  Estadual  do Ambiente  –  INEA, todavia,  conforme Instrução Técnica de
Controle Ambiental de Obras e Serviços Rodoviários IT nº 070/2016, integrante do edital de licitação,
ficará a cargo da contratada providenciar e/ou apresentar, quando aplicável, as licenças, autorizações, e/ou
certidões  ambientais,  relativas:  ao  canteiro  de  obras  e  outras  áreas  de  apoio  a  serem utilizadas  pela
contratada;  uso  de  motosserras;  armazenamento,  transporte  e  manuseio  de  explosivos;  transporte  de
produtos perigosos; e transporte e destinação final de resíduos de construção civil. Ainda, é especificado
que a contratada deverá obter os insumos minerários e betuminosos em empresas devidamente licenciadas
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junto ao órgão ambiental competente.

O custo de carga e transporte do material lenhoso representam somados, 0,0233% do valor
total  da  Estimativa  de  Custo.  Os  limites  de  alterações  contratuais  previstos  no  art.  65,  §  1º,  da  Lei
8.666/1993,  para  acréscimos  ou  supressões  de  serviços  em  contratos  de  obras  públicas  é  de  25%.
Esclarecemos que, quaisquer serviços, com justificativas coerentes e consistentes, que não puderam ser
mensurados previamente no orçamento, e que estão dentro dos limites de acréscimo permitido pela Lei nº
8.666/1993,  deverão  ser  apurados  pela  fiscalização  de  obras  e  posteriormente  solicitados  aditivos
contratuais. Lembrando que acréscimos de serviços devem ser objeto de aditivos ao contrato pelos mesmos
preços unitários da planilha orçamentária apresentada na licitação

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2022

Documento assinado eletronicamente por Cledson Sampaio Bitencourt, Diretor, em 24/11/2022, às
11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fazenda.rj.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o
código verificador 43179375 e o código CRC 6D36B1AC.

Referência: Processo nº SEI-330022/001304/2022 SEI nº 43179375

AV. PRESIDENTE VARGAS 1100, 7º ANDAR - Bairro CENTRO, Rio de Janeiro/RJ, CEP CEP
20071-002

Telefone: 2332-5549   
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Liccp DER <liccp.der@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 DE 22/11/2022 - CO 021/2022 - DER- RJ

Liccp DER <liccp.der@gmail.com> 25 de novembro de 2022 15:50
Para: Leocadio <leo.lima@clinhares.com.br>

Prezados, boa tarde.
Segue resposta ao seu pedido de esclarecimento da CO nº 021/2022.

• Item A e seus subitens, Item B e Item C - Segue anexo resposta da DPE;

• Item B, Item D, Item G e Item H: Segue anexo resposta da DOC I;

• Item E - Entendemos que na Proposta de Preço deverá ser apresentado apenas: Proposta de
Preço (anexo 9), Declaração (Anexo 22), Planilha de Preço (Anexo 4), Composição de BDI
(Anexo 5) e Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 6). Está correto nosso entendimento?

Resposta:

Tendo em vista o que consta no instrumento convocatório no item 10 (PROPOSTA DE PREÇOS), segue
a resposta conforme texto do edital.

10.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter: a Proposta de Preços em duas
vias, a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI, Planilha de
composição de preços dos itens, Declaração Independente de Proposta e a Declaração de Sistema de
Contribuição Previdenciária Patronal.

• Item F - Entendemos que os itens constantes do Edital, a saber: 10.2.4 – Composição
Detalhada e 10.2.8 – Memória de Cálculo, não serão exigidos na apresentação do envelope de
Proposta. Está correto nosso Entendimento?

Resposta:

 Conforme respondido anteriormente deverá ser apresentado a composição de preços dos itens
planilhados.

Lembramos que os esclarecimentos podem ser acompanhados pelo SEI - 330022/001304/2022 ou
pelo site do DER/RJ.

At.te.
Comissão Permanente de Licitação - DER/RJ.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

8.1 RESPOSTA DA DOC I PARA COLARES LINHARES - CO 021 2022.pdf
168K

8.2 RESPOSTA DA DPE PARA COLARES LINHARES - CO 021 2022.pdf
181K
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