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ESCLARECIMENTOS 

 

REf.: CONCORRENCIA N. º 19/2013 - Execução dos serviços para a remoção de terras 

contaminadas e recomposição da área, no Campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da USP 

 

1. No item C (Contratação de Serviços) número 1, indica que o acondicionamento em sacos 

especiais (big bags), nosso entendimento é de que a remoção e o carregamento do solo 

impactado poderão ser feito diretamente em caminhões basculantes para a destinação 

final, pratica usual para este tipo de serviço, bem como reduzindo os custos adicionais 

de acondicionamento e estocagem temporária. 

R: Deverá ser executado de acordo com o edital. 

2. No item C, número 5 indica armazenamento em local licenciado pela CETESB, nosso 

entendimento é que este local trata-se da empresa em que será feita a destinação final, 

isto é correto? 

R: Consiste na empresa que possui área licenciada pela CETESB para recebimento do 

solo. 

3. No item C6, o prazo estabelecido para a execução dos serviços é de 60 dias, porém 

como existe a necessidade de coleta e caracterização pela NBR 10.004 do solo a ser 

removido e que somente após a obtenção do laudo de caracterização poderá ser dada a 

entrada no processo de CADRI junto a CETESB, entendemos que este prazo é 

insuficiente para a realização dos serviços, pois para o processo do licenciamento 

teremos igual período ou maior (de 60 a 90 dias) antes do inicio dos serviços 

propriamente ditos. Desta forma entendemos que é factível a execução dos trabalhos 

no prazo de 60 dias após a obtenção do licenciamento junto à CETESB. Caso a SEF 

entenda a necessidade de estocagem temporária em local licenciado fora das 

instalações da USP LESTE, entendemos que também para esta movimentação teremos 

obrigatoriamente a necessidade de emissão de CADRI uma vez que a movimentação e 

armazenamento nestas condições ficariam restritos as empresas que possuem Centrais 

de Destinação de Resíduos que é o caso das empresas tais como Essencis, Estre, etc. 

R: A concorrente deverá se ater aos dados apontados no cronograma do edital. 

Problemas hipotéticos serão discutidos e solucionados se e quando ocorrerem. 

4. Solicitamos a possibilidade de disponibilizar o mapa com as sondagens e as 

concentrações de contaminantes identificados nos estudos já realizados. 

R: Os elementos de prospecção serão entregues quando da conclusão do certame à 

empresa vencedora. 

 


