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Luana Fritzen <licita02@conesulrs.com.br> 6 de julho de 2021 13:22
Para: licitacoesrg@gmail.com

	Prezados,	boa	tarde.

Com 	 o 	 objetivo 	 da 	 correta 	 e 	 igualitária 	 interpretação 	 das 	 exigências 	 do 	 Edital 	 de
Concorrência 	 004/2021, 	 cujo 	 objeto 	 é 	 a 	 execução 	 dos 	 serviços 	 de 	 coleta 	manual,
mecanizada 	 e 	 transporte 	 dos 	 resıd́uos 	 domiciliares 	 orgânicos/rejeitos, 	 CONE 	 SUL
SOLUÇO� ES	AMBIENTAIS	LTDA.	solicita	os	seguintes	esclarecimentos:

1)				Da	idade	dos	veıćulos
A	idade	dos	veıćulos,	conforme	Anexo	I	–	Termo	de	referência,	deve	ser	a	seguinte:
“Todos	os	veículos	coletores	compactadores	a	serem	apresentados	no	início	da	operação,
bem	como,	durante	a	execução	contratual,	não	poderão	ter	idade	superior	a	01	(um)
ano, 	 considerando-se 	 chassis 	 e 	 implemento 	 compactador 	 [...] 	 Em 	 nenhum 	 caso 	 será
admitida 	 pela 	 CONTRATANTE 	 a 	 substituição 	 de 	 qualquer 	 caminhão 	 da 	 frota 	 da
CONTRATADA	a	serviço	do	contrato,	por	outro	de	idade	superior	ao	exigido	neste	termo.”
Grifo	nosso

A	licitante	entende	que	os	veıćulos	devem	possuir	no	máximo	um	ano	de	uso	no	inıćio	da
prestação	do	serviço	e	tais	veıćulos	podem	ser	utilizados	durante	toda	a	execução	do
contrato	(até	60	meses),	ou	seja,	ao	�inal	do	contrato	estes	veıćulos	podem	possuir	até	06
anos	de	uso.	Caso	durante	a	execução	dos	serviços,	a	qualquer	tempo,	seja	necessário	a
substituição	de	um	dos	veıćulos	apresentados	inicialmente,	este	deve	possui	no	máximo
um	ano	de	uso.	Está	correto	o	entendimento?
Ou	os	veıćulos	devem	ser	substituıd́os	anualmente	para	que	não	tenham	idade	superior
a	um	ano	durante	toda	a	execução	do	contrato?

2)				Do	responsável	técnico
O 	 edital 	 no 	 item 	 4.4. 	 QUALIFICAÇA�O 	 TE� CNICA 	 não 	 especi�ica 	 qual 	 formação 	 o
responsável	técnico	deve	possuir.	Entretanto,	no	Anexo	III	–	Atestado	de	visita	constam
apenas 	 os 	 pro�issionais 	 Engenheiro 	 Civil 	 e 	 Arquiteto. 	 Dessa 	 forma, 	 será 	 aceito 	 o
responsável 	 técnico 	 Engenheiro 	 Ambiental, 	 considerando 	 que 	 este 	 possui 	 formação
adequada	e	as	competências	necessárias?

Solicitamos, 	 por 	 gentileza, 	 a 	 con�irmação 	de 	 recebimento 	 e 	 o 	 retorno 	 com 	a 	maior
brevidade	possıv́el.	Obrigada!
-- 
Atenciosamente,
_____________________
Setor de Licitações
(51) 2107-2107 Ramal 230
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Luana Fritzen <licita02@conesulrs.com.br> 9 de julho de 2021 11:16
Para: licitacoesrg@gmail.com

Bom dia,

Solicito, por gentileza, a confirmação de recebimento.

Atenciosamente,
_____________________
Luana Beatriz Fritzen
(51) 2107-2107 Ramal 230

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitações Rio Grande <licitacoesrg@gmail.com> 9 de julho de 2021 14:04
Para: marlon.soares@riogrande.rs.gov.br
Cc: marlongabex@riogrande.rs.gov.br

Favor retornar o mais breve possível.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria de Gestão Administrativa e Licitações -
Departamento de Licitações e Contratos
(53) 3233.8417 (53) 3233.6060
Rua General Bacelar 264 2°andar - CEP 96200-370
Fone: (53) 3233.84.17

Luana Fritzen <licita02@conesulrs.com.br> 16 de julho de 2021 17:36
Para: licitacoesrg@gmail.com, smzc@riogrande.rs.gov.br

Prezados,

considerando que a abertura da Concorrência 04/2021 acontecerá no dia 21/07, solicitamos um retorno com a maior
brevidade possível acerca do questionado abaixo.

Obrigada!

Atenciosamente,
_____________________
Luana Beatriz Fritzen
Setor de Licitações
(51) 2107-2107 Ramal 230
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marlon Nunes Soares <marlon.soares@riogrande.rs.gov.br> 18 de julho de 2021 18:12
Para: Luana Fritzen <licita02@conesulrs.com.br>
Cc: Licitações Rio Grande <licitacoesrg@gmail.com>, SMZC <smzc@riogrande.rs.gov.br>

Boa tarde,

Resposta enviada em 12/07/21, abaixo oque foi enviado:

Considerar para o questionamento 1) a seguinte alteração no texto:

Todos os veículos coletores compactadores a serem apresentados no início da operação
não poderão ter idade superior a 01 (um), bem como, durante a execução contratual, não
poderão ter idade superior a 03 (três) anos, considerando-se chassis e implemento
compactador, que deverá ser comprovado mediante apresentação do CRLV do veículo,
para comprovação da idade do chassis e da nota fiscal em nome da empresa contratada
no caso do implemento; no caso de locação de veículo compactador, deverá ser
apresentada proposta de locação destinada a CONTRATADA, assim como deverá
apresentar o CRLV do veículo para comprovação da idade do chassis e da nota fiscal em
nome da empresa locadora. Em nenhum caso será admitida pela CONTRATANTE a
substituição de qualquer caminhão da frota da CONTRATADA a serviço do contrato, por
outro de idade superior ao exigido neste termo.

Considerar para o questionamento 2):

Poderá ser aceito profissional Engenheiro Ambiental.

Att

De: "Luana Fritzen" <licita02@conesulrs.com.br>
Para: "Licitações Rio Grande" <licitacoesrg@gmail.com>, "SMZC"
<smzc@riogrande.rs.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 16 de julho de 2021 17:36:32
Assunto: Re: Esclarecimento - Concorrência 004/2021
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Marlon Nunes Soares
                        Secretário de Município
Secretaria de Município de Zeladoria da Cidade (SMZC)
           Prefeitura Municipal de Rio Grande RS
                   (53) 32336065/32336066

smzc@riogrande.rs.gov.br

Luana Fritzen <licita02@conesulrs.com.br> 19 de julho de 2021 08:43
Para: Marlon Nunes Soares <marlon.soares@riogrande.rs.gov.br>
Cc: Licitações Rio Grande <licitacoesrg@gmail.com>, SMZC <smzc@riogrande.rs.gov.br>
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Bom dia,

Obrigada pelo retorno, Sr. Secretário.

Considerando que na planilha de Formação de Preços a vida útil dos veículos para fins de cálculo da depreciação é
de 5 (cinco) anos e conforme esclarecimento os veículos não poderão ter idade superior a 3 (três) anos durante a
execução do contrato, a planilha será retificada para alterar a vida útil para 3 (três) anos?

Aguardo retorno, desde já obrigada!

Atenciosamente,
_____________________
Luana Beatriz Fritzen
Setor de Licitações
(51) 2107-2107 Ramal 230

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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