PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020
EMPRESA 1
Identificação: RESERVA ENGENHARIA
Data de envio: 25 de março de 2020 às 16h31
1. Valor aproximado dos serviços?
Resposta: Não há valor de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ou seja, o valor a ser apresentado na
proposta comercial será o conjunto resultante dos itens que compõem o Termo de Referência do
Edital, devendo ser observado todas as peculiaridades da obram no momento da visita técnica.
Será considerado, ainda, as técnicas, equipamentos e mão de obra propostos por cada Empresa
para realização do serviço.
2. Agendar visita técnica para semana que vem?
Resposta: Pode ser agendada sim para semana que vem, sendo que o setor de engenharia estará
à disposição para acompanhar o representante da empresa na visita técnica. Contudo, o
agendamento deverá ser realizado com antecedência, por meio dos telefones (61) 98580-5913 ou
(61) 3329-8738 (falar com o Engenheiro Eustério). Sugere-se que no dia da visita técnica o
representante da empresa tenha em mãos cartão de visita da empresa.
3. Saber com a engenharia, se podemos utilizar outro sistema de desassoreamento, mais eficaz e
mais barato, dando um acabamento mais apropriado?
Resposta: Sim, contudo, deve ser verificado o Termo de Referência como base, a obra trata-se
de desassoreamento por sucção, transporte por bombeamento e mangote e etc. Na proposta
deverá ser indicado quais itens estão sendo substituídos por técnicas mais modernas, indicando
uma comparação de sistema, considerando que o resultado seja o esperado pela contratante.
4. E se o bota fora só tem acesso pela lagoa ou se te também pela estrada?
Resposta: Conforme descrito no Termo de Referência, a distância do local de descarte é de
aproximadamente 600 metros para mais ou para menos. Sendo parte sobre água, utilizando
flutuadores para os mangotes e outra parte sobre terra firme. Na travessia de via de veículos, o
mangote deve ser enterrado por motivo de proteção. Porém, na visita técnica ao local todas as
dúvidas serão sanadas.
EMPRESA 2
Identificação: EVOLUÇÃO ENGENHARIA
Data de envio: 27 de março de 2020 às 13h47
1. Prezados, solicito gentilmente informações quanto a planilha orçamentária da Concorrência
002/2020, esta deve ser elaborada pelo licitante que participará do certame ou há um modelo que
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possa ser fornecido pelo IATE CLUBE? Caso haja este modelo, peço que nos encaminhe para
elaboração da proposta. Desde já agradeço.
Resposta: Não há planilha ou modelo a ser encaminhada pelo IATE, ou seja, cada licitante fará
sua planilha de preços.
EMPRESA 3
Identificação: MAK DRAGAGEM E CONSTRUTORA LTDA
Data de envio: 30 de março de 2020 às 16h53
VIII - DAS PENALIDADES
1. A interpretação do item 8.3 do Edital quer dizer que, ao termino do serviço que é de 60 dias
corridos (conforme memorial descritivo) a CONTRATANTE não poderá ter mais de 30 dias de
atraso depois dos 60 dias?
Resposta: Após o prazo de entrega dos serviços (60 (sessenta) dias corridos), qualquer atraso
incidirá nas penalidades descritas em contrato, sendo que, se o atraso for superior a 30 (trinta)
dias, além das sanções previstas, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito.
IX - DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2. Quanto ao item 9.2 do Edital, o representante legal da licitante vencedora deverá comparecer
ao IATE no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da convocação, para assinatura do
instrumento contratual. Qual o prazo médio em dias da solicitação de Convocação da
CONTRATANTE?
Resposta: A convocação ocorrerá após a homologação do certame licitatório e consequente
elaboração do instrumento contratual.
XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3. Quanto ao item 12.2 do Edital, O IATE se reserva o direito de revogar, adiar ou anular a
presente licitação, no todo ou em parte, adjudicar o fornecimento parcial ou total do objeto, bem
como promover alterações de acordo com as necessidades do Clube após a adjudicação, tendo
ainda a faculdade de não executar até 02 (duas) áreas, em consonância com sua limitação
orçamentária e financeira.
Solicitação de Exclusão: A CONTRATANTE não pode reservar esse direito visto que todo
orçamento não será baseado em Planilha de vários itens de custo e pagamento em área executada.
O orçamento é baseado em um todo, com custos altos para iniciar a operação de Mobilização e
montagem.
Resposta: Não é possível retirar esse item. Caso haja alguma retificação no Edital, será
publicada no sítio eletrônico do Iate Clube de Brasília.
F. INÍCIO DAS OBRAS E PRAZOS - TERMO DE REFERÊNCIA
4. Quanto ao item F.1 do Termo de Referência, a Contratada iniciará a execução dos serviços em
até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, sendo este prazo
exclusivo para mobilização e implantação de todos os equipamentos. Interpreta que a
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CONTRATADA tem 20 dias após assinatura do contrato para execução dos serviços (início da
frase). Seria início ou mobilização e implantação de todos os equipamentos?
Resposta: A Contratada, conforme Termo de Referência, tem 20 (vinte) dias para realizar a
mobilização e implantação de todos os equipamentos e 60 (sessenta) dias, após o termino do
prazo de mobilização, para execução do objeto. Prazo total de até 80 dias.
M. GARANTIA – TERMO DE REFERÊNCIA
5. Quanto ao item M.1 do Termo de Referência, com a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, fica estabelecido, a partir da data de sua emissão, que a Contratada deverá fornecer
certificado de garantia dos serviços executados, válidos por no mínimo 1 (um) ano, considerando
as condições normais da movimentação das águas do lago e chuvas.
Solicitação de Exclusão: Não existe a possibilidade de dar garantia dos serviços executados para
DRAGAGEM DE FUNDO, visto que o local de Dragagem fica as margens do Lago onde
constantemente correntes naturais do lago trazem dejetos para o local que será dragado bem
como a movimentação de barcos no local. O processo de assoreamento costuma ocorrer da
seguinte forma: com as chuvas, o solo é lavado, ou seja, a sua camada superficial é removida, e
os sedimentos (partículas de solo e rochas) são transportados por escoamento em direção a
margens, onde são depositados. Quando não há obstáculos para esses sedimentos, função
geralmente exercida pela vegetação, uma grande quantidade é depositada no fundo das redes de
drenagem. Esse material depositado não é levado pelo próprio lago acumulando em locais mais
planos ou abertos (como será feito o serviço), onde a velocidade do curso d'água não é muito
acelerada, deposita-se no fundo, acumulando e, eventualmente, formando novo material. O
material DRAGADO estará visível no local de descarte, comprovando o serviço, essa é a única
forma de Garantia que a CONTRATADA dará.
Resposta: É provável que haja retificação nesse item, favor acompanhar o sítio eletrônico do
Iate Clube de Brasília.
IV. SERVIÇOS PRELIMINARES
Quanto ao item IV.3, todo o perímetro da dársena a ser desassoreada deverá ser isolado do
restante do lago através de lona plástica de 300 micras, presa ao cais acima da superfície e ao
fundo do lago através de poitas, de forma a evitar que qualquer resíduo venha a se espalhar nas
proximidades, conforme projeto.
Solicitação de Exclusão: Essa forma só vai aumentar o custo da obra em questão de valor de
material, implantação do mesmo e degradação do local devido o plástico rasgar com o tempo e
espalhar em todo o lago. Caso tenha conhecimentos de casos que foram feitos e comprovados
estaremos prontos a implantar.
Resposta: É provável que haja retificação nesse item, favor acompanhar o sítio eletrônico do
Iate Clube de Brasília.
Brasília, 03 de abril de 2020.

Celina Mariano Oliveira Silva
Presidente da Comissão
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