
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 
REFERENTE: CONCORRÊNCIA N° 002/2017– COSEL/OBRAS 
PROCESSO N.º 00124.11.07.611.2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza urbana e operação de 
aterro no Município de Camaçari-BA. 
 

 
ESCLARECIMENTO III - Parte 2 

 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 
acima mencionada, informamos: 
 
 
 
Item 3.14.2.1 A CONTRATADA deverá implantar uma unidade para o recebimento, triagem, e reciclagem de 
resíduos de construção e Demolição (RCD/Entulho) e volumosos em local devidamente licenciado, para tratar 
os resíduos coletados no município. Neste local os resíduos deverão ser pesados, triados e beneficiados para 
tornarem-se subprodutos para serem reutilizados de acordo com suas características. 
 
 
 
 
Pergunta 1: 
 
1)  A Contratante não indica no edital a área que será instalada a Unidade de Recebimento, Triagem e 
Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD/ENTULHO) e Resíduos Volumosos. A 
área em questão consideraremos como uma área cedida pela Contratante atendendo todos os requisitos 
para instalação de uma unidade e com aprovação prévia do órgão ambiental de competência do estado? 
 
Resposta 1: 
 
1) Conforme determina o item 3.14.1.1 "O serviço consiste no Fornecimento, Implantação e Manutenção de 
Usina de Beneficiamento de Entulho, possibilitando a reciclagem dos mesmos, bem como o fornecimento e 
manutenção de todos os equipamentos da Unidade." Logo, a aquisição da área necessária à implantação será 
incumbência da contratada. 
 
Pergunta 2: 
 
 
2) A Contratante não dispõe no edital a destinação do resíduo reciclado. Ficará responsabilidade da 
Contratada a destinação do agregado reciclado? 
 
 
Resposta 2 : 
 
2) Conforme consta no item 3.14.2.2. "Esta unidade deverá ser implantada e receber os resíduos (RCD) e 
volumosos para serem tratados e transformando-os em agregados, sendo em parte, estes materiais utilizados 
pela CONTRATANTE, observando-se asnormas 15115 e 15116 da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), como insumo básico para a utilização emestradas não pavimentadas servindo de sub-base e reforço 
do sub leito para posterior pavimentação de vias e de calçadaspúblicas, minimizando desta forma os custos com 
este tipo de insumo pela municipalidade". Apenas parte do material processado será utilizado pelo município. 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
 
Item 3.15.5.12. A escavação deve ser precedida das operações de desmatamento, destocamento, drenagem 
provisória e limpeza. A Limpeza da área consistirá na remoção da camada superficial contendo reaízes e terra 
vegetal, que deverá, obrigatoriamente ser lançada nas áreas de "bota-fora" aprovadas pela Fiscalização. 
 
 
 
Pergunta 3: 
 
 
 
3) A Contratada designada a implantar e operar a Unidade Recebimento, Triagem e Reciclagem dos 
Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD/ENTULHO) e Resíduos Volumosos poderá destinar 
adequadamente o resíduo de madeira gerado no desmatamento de área para ampliação do aterro? Além 
deste, o resíduo da remoção da camada superficial também poderá ser utilizado para cobertura 
intermediária da célula? 
 
 
Nesse sentido, a Contratada deverá definir o local de empréstimo, caracterizá-lo adequadamente em termos 
geotécnicos e viabilizar o seu uso. 
 
Resposta 3: 
 
 
3) Sim. O material oriundo da remoção da camada superficial caracterisam-se como RDC, logo poderá ser 
utilizado no aterro desde que atenda os requisitos técnicos necessários à sua utilização. 
 
 
Pergunta 4: 
 
 
 
4) Se a área de operação e disposição de resíduos sólidos domiciliares serão realizados em área 
devidamente licenciada indicada pela Contratante. A área definida como local de empréstimo, não 
deveria, por tanto, também ser indicada pela Contratante? 

 
 
Resposta 4: 

 
4) A aquisição de materiais de empréstimo necessários a operação do aterro são de 
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo ao município orientar e fiscalizar a sua utilização. 
 
 
 
Camaçari, Bahia, 18 de abril  de 2017. 
 
 
 
 
 
Marcelo Cerqueira 
Presidente da COSEL OBRAS 


