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§ 3º - Se o concurso se processar em duas fases, a primeira 
será eliminatória e deverá consistir em prova escrita. Nesse 
caso, o candidato que obtiver nota menor do que 7,0 (sete) da 
maioria dos membros da Comissão Julgadora estará eliminado 
do concurso.

§ 4º - A prova escrita eliminatória deverá ser realizada nos 
termos estipulados pelo Regimento Geral.

§ 5º - A prova pública oral de arguição de projeto de pesqui-
sa terá como objetivo avaliar:

I - o conhecimento científico e experiência prévia sobre o 
tema proposto pelo candidato;

II - a adequação do projeto à área de conhecimento/
especialidade do Departamento, citadas no edital do concurso;

III - a clareza das respostas do candidato às questões 
propostas.

§ 6º - Cada examinador disporá de até quinze minutos 
para arguir o candidato, assegurado a este igual tempo para 
a resposta.

§ 7º - Finda a arguição, cada examinador lançará a nota em 
impresso próprio, levando em conta os objetivos mencionados 
no caput deste artigo.”

Artigo 30-B - Os pesos das provas do concurso de Professor 
Doutor serão:

§ 1º - No concurso a ser realizado em uma única fase:
I - julgamento do memorial com prova pública de arguição: 

peso 4;
II - prova didática: peso 3;
III - prova pública oral de arguição do projeto de pesquisa: 

peso 3.
§ 2º - No concurso a ser realizado em duas fases:
I - prova escrita: peso 1;
II - julgamento do memorial com prova pública de arguição: 

peso 4;
III - prova didática: peso 2;
IV - prova pública oral de arguição do projeto de pesquisa: 

peso 3.”
Artigo 3º - O artigo 31 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 31 - O concurso de Professor Titular constará das 

seguintes provas:
I - julgamento dos títulos;
II - prova pública oral de erudição;
III - prova pública de arguição.
§ 1° - A prova pública de arguição destina-se à avaliação 

geral da qualificação do candidato, com atenção aos trabalhos 
publicados, linhas e projetos de pesquisa desenvolvidos, orien-
tação de trabalhos técnicos e científicos, cursos ministrados, 
atividades didáticas, atividades de extensão e produção técnica 
e artística.

§ 2° - A duração da arguição não excederá 30 (trinta) 
minutos por examinador, cabendo ao candidato igual prazo 
para responder.

§ 3º - Havendo concordância entre o examinador e o candi-
dato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observan-
do o prazo global de 60 (sessenta) minutos.

§ 4º - As provas terão os seguintes pesos:
I - julgamento dos títulos: peso 4;
II - prova pública oral de erudição: peso 3;
III - prova pública de arguição: peso 3.”
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. (Prot. 
17.5.65.88.4).

Resolução USP-7.375, de 11-7-2017

Altera e acrescenta dispositivos no Regimento do 
Museu de Arqueologia e Etnologia

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento 
no art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pelo 
Conselho Universitário, em sessão realizada em 04-07-2017, 
baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Ficam suprimidos os §§ 1º e 2º do artigo 13 
da Resolução 5937, de 26-07-2011, e seu caput passa a ter a 
seguinte redação:

“Artigo 13 - O Diretor e o Vice-Diretor serão escolhidos por 
meio de eleição em chapas e com até dois turnos de votação, a 
ser realizada nos termos do parágrafo 6º e seguintes do artigo 
46-A do Regimento Geral. (NR)

§ 1º - suprimido.
§ 2º - suprimido.”
Artigo 2º - A Seção II do Capítulo III fica acrescida do artigo 

13-A, com a seguinte redação:
“Artigo 13-A - Para efeitos do disposto no § 7º, inciso II e 

no § 18, inciso III do artigo 46-A do Regimento Geral, são Uni-
dades afins: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH); Faculdade de Educação (FE); Instituto de Geociências 
(IGc); Instituto de Biociências (IB); e Escola de Comunicações 
e Artes (ECA).”

Artigo 3º - O artigo 14 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 14 - O Vice-Diretor substituirá o Diretor em suas fal-

tas e impedimentos, e suceder-lhe-á em caso de vacância. (NR)
Parágrafo único - O mandato do Diretor e do Vice-Diretor 

será de quatro anos, vedado o exercício de dois mandatos con-
secutivos na mesma função.”

Artigo 4º - O artigo 15 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 15 - O Diretor e o Vice-Diretor servirão em regime de 

dedicação integral à docência e à pesquisa, nos termos do artigo 
46, § 13, do Estatuto. (NR)

§ 1º - Na vacância das funções de Diretor e Vice-Diretor, 
assim como na falta ou impedimento de ambos, a Diretoria será 
exercida pelo professor mais graduado do Conselho Deliberativo 
do MAE com maior tempo de serviço docente na Universidade.

§ 2º - No caso de dupla vacância, o docente no exercício da 
Diretoria deverá deflagrar, imediatamente, o processo de eleição 
para Diretor e Vice-Diretor, a ser concluído no prazo máximo de 
sessenta dias.”

Artigo 5º - Ficam alterados o parágrafo único e os incisos 
III, IV e V, bem como acrescido o inciso VI ao artigo 17, com a 
seguinte redação:

“Artigo 17 - A CTA terá a seguinte composição:
(...)
III - os Chefes das divisões de apoio à Pesquisa e Extensão, 

apoio ao Ensino e Administrativa e Financeira; (NR)
IV - Chefe do Serviço de Biblioteca e Documentação; (NR)
V - um representante dos servidores técnicos e adminis-

trativos; (NR)
VI - um representante discente de Pós-Graduação.
Parágrafo único - Os representantes indicados nos incisos V 

e VI serão eleitos pelos seus pares e terão mandato de dois e um 
ano, respectivamente.”

Artigo 6º - Ficam suprimidos os §§ 1º e 2º do artigo 32, e 
seu caput passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 32 - Cada comissão terá um Presidente e um Vice-
-Presidente, que a integrarão como membros natos, escolhidos 
pelo Conselho Deliberativo, em votação secreta, mediante elei-
ção em chapas, na primeira reunião após o início do mandato 
do Diretor e na primeira reunião que se seguir ao término do 
primeiro biênio do mandato do Diretor. (NR)

§ 1º - suprimido.
§ 2º - suprimido.”
Artigo 7º - O § 1º do artigo 44 passa a ter a seguinte 

redação:
“Artigo 44 - ...
§ 1º - A Divisão de Apoio ao Ensino - DAE - será chefiada por 

um Chefe Técnico e respectivo suplente, designados pelo Diretor 
do MAE, mediante eleição da CTA, dentre os servidores técnicos 
e administrativos ou docentes, com mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma recondução.” (NR)

atestando sua viabilidade ambiental, mas não autoriza sua 
implantação. Previamente à implantação do empreendimento 
deverá ser obtida e Licença Ambiental de Implantação. Pergun-
tamos: De quem é a responsabilidade de obtenção da Licença 
Ambiental de implantação do empreendimento? A licença para 
exploração mineral está incluída na licença de instalação do 
empreendimento? Caso a responsabilidade de obtenção da 
licença de implantação do empreendimento seja da Contratada, 
como será contado o prazo de duração do contrato?

Resposta 169: A obtenção da LI é de responsabilidade 
do Contratante. A licença de exploração mineral não estará 
incluída na LI.

170. A contratante disponibilizará área próxima às obras de 
construção das barragens para construção do canteiro de obras 
sem ônus para a contratada?

Resposta 170: As áreas a serem disponibilizadas serão 
aquelas desapropriadas em consonância a Decreto de Utilidade 
Pública, 60.141 de 11-02-2014.

171. No Anexo I.3 - ET e CMP, item 1. Instalação do Canteiro 
de Obras, consta o seguinte texto: “O canteiro será constituído 
de edificações e instalações permanentes e provisórias. Todas 
as instalações permanentes do canteiro, a serem definidas pelo 
CONTRATANTE, e executadas pela CONTRATADA, permanecerão 
após concluída a obra, como propriedade do CONTRATANTE, 
salvo disposições em contrário”. Solicitamos informar quais 
edificações e instalações devemos considerar como permanente, 
uma vez que os custos para construção provisória e construção 
permanente são diferentes.

Resposta 171: As instalações permanentes que permane-
cerão são aquelas fora do NA máximo e definidas quando da 
apresentação do Plano de Trabalho pela CONTRATADA.

172. Os lotes 1 e 2 poderão ser adjudicados para mesma 
empresa?

Resposta 172: Sim.
173. Não localizamos os documentos abaixo nos arquivos 

disponibilizados. Solicitamos o envio dos mesmos:
Especif. Técnica de concreto: 7188-56-GL-420-ET-00780
Especif. Técnica de concreto Compactado a Rolo: 

7188-56-GL-420-ET-00781
Programa para controle de Qualidade - Concreto Conven-

cional: 7188-56-GL-420-RT-00784
Programa para controle de Qualidade - Concreto Compacta-

do a Rolo: 7188-56-GL-420-ET-00785
Especif. Técnica e Programa de Ensaios - Maciço Experimen-

tal CCR: 7188-56-GL-420-ET-00787
Resposta 173: Os documentos serão encaminhados através 

de correio eletrônico e estarão disponíveis para retirada no 
DAEE.

174. Os itens 5.2.5 e 5.3.1 do Anexo I.2 - Memorial Descri-
tivo - Pedreira: estes dois itens mencionam a existência de um 
sistema de controle de fluxo com válvula gaveta na extremidade 
de jusante do conduto da Vazão Ambiental Temporária. Esta vál-
vula também se encontra indicada no desenho 7188-70-ED-600-
-DE-00626. Entretanto esta válvula não se encontra relacionada 
na Planilha de Quantidades e Preços (PQP) e também não 
localizamos a respectiva Especificação Técnica (ET). Podemos 
contar com o recebimento dos projetos, das ET’s e das LM’s para 
esclarecimento deste item?

Resposta 174: O documento 7188-71-EP-600-ET-00210 será 
encaminhado através de correio eletrônico e estará disponível 
para retirada no DAEE.

 Reti-Ratificação do D.O.
De 09-06-2015
Autos 9806798 - Vol. 004 - Extrato de Portaria 1766/15
Excluir: - Poço Local-002 DAEE 278-0032 - Aquífero Cristali-

no - Coord. UTM (km) N 7.469,95 - E 299,02 - MC 45 - Prazo 05 
anos - vazão 1,60 m³/h - período 20 h/d - (todos) d/m.

De 14-06-2017
Autos 9808233 - Vol. 002 - Extrato de Portaria 1793/17
Onde se lê: - Poço Local 001 DAEE 301-0370... período 9,3 

h/d - (todos) d/m.
Poço Local 002 DAEE 301-1304... período 05 h/d - (todos) 

d/m.
Leia-se: - Poço Local 001 DAEE 301-0370... período 18 

h/d - (todos) d/m.
Poço Local 002 DAEE 301-1304... período 18 h/d - (todos) 

d/m.
De 25-09-2013
Autos 9301308 - Extrato de Portaria 2564/13
Onde se lê: Fica o Sr. FABIO MEIRA DA COSTA DUTRA... 

autorizado a utilizar e interferir em...
Leia-se: Fica o Espólio de FABIO MEIRA DA COSTA DUTRA... 

autorizado a e interferir em...
Excluir: - Captação Superficial - Afluente do Córrego da 

Conserva (Ponto a Waldomiro Rui Gomes) - Coord. UTM (km) - 
N 7.579,05 - E 300,02 - MC 45 - Prazo 03 anos - vazão 52,00 
m³/h - período 24 h/d - 15 d/m.

Captação Superficial - Afluente do Córrego da Conserva 
(Ponto B Paulo Rui Dotta) - Coord. UTM (km) - N 7.579,07 - E 
300,05 - MC 45 - Prazo 03 anos - vazão 52,00 m³/h - período 
24 h/d - 15 d/m.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução USP-7.374, de 11-7-2017

Altera e acrescenta dispositivos no Regimento da 
Escola de Engenharia de Lorena

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento 
no art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pelo 
Conselho Universitário, em sessão realizada em 04-07-2017, 
baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - O artigo 30 da Resolução 5515, de 12-02-2009, 
passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 30 - No ato da inscrição do concurso para o cargo 
de Professor Doutor, o candidato deverá apresentar, além dos 
documentos mencionados no Regimento Geral, projeto de 
pesquisa, referido no inciso III do § 1º e inciso IV do § 2º do 
artigo 30-A. (NR)”

Artigo 2º - O Capítulo I do Título IV fica acrescido dos arti-
gos 30-A e 30-B, com a seguinte redação:

“Artigo 30-A - As provas para o concurso de Professor Dou-
tor poderão ser feitas em duas fases, devendo essa disposição 
constar do edital de abertura do concurso.

§ 1º - Para o concurso de Professor Doutor realizado em 
uma única fase, as provas serão as seguintes:

I - julgamento do memorial com prova pública de arguição;
II - prova didática;
III - prova pública oral de arguição de projeto de pesquisa.
§ 2° - Para o concurso de Professor Doutor realizado em 

duas fases, as provas serão as seguintes:
I - prova escrita;
II - julgamento do memorial com prova pública de arguição;
III - prova didática;
IV - prova pública oral de arguição do projeto de pesquisa.

Resposta 150: Os documentos 7188-85-GL-720-ET-00258 
e 7188-85-GL-720-ET-00275 serão encaminhados através de 
correio eletrônico e estarão disponíveis para retirada no DAEE

151. Com referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Pedreira, item “9.4.3 - Serviços auxiliares em corrente 
continua, não recebemos os documentos técnicos correlatos. 
Favor enviar os projetos, as ET’s e as LM’s referentes a este item.

Resposta 151: Os documentos 7188-85-GL-720-ET-00258 
e 7188-85-GL-720-ET-00276 serão encaminhados através de 
correio eletrônico e estarão disponíveis para retirada no DAEE.

152. Com referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Pedreira, item “9.4.7 - Instalações elétricas: segundo 
nosso entendimento deveremos incluir neste item todos os 
materiais listados nas LM’s 00267 / 271 / 291 / 314 / 328 / 692 
/ 694 / 696 / 699 / 701 / 707 / 708 / 716 / 718 / 736 e 737. Está 
correto o nosso entendimento?

Resposta 152: Além das LM’s citadas, devem ser consi-
deradas as seguintes LM’s: 00709 e 00771. Os quais serão 
disponibilizados através de correio eletrônico e poderão ser 
retirados no DAEE.

153. Com referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Pedreira, item “11.1.21.2 - Implantação de linhas de 
baixa/média tensão, não recebemos os documentos técnicos 
correlatos. Favor enviar os projetos, as ET’s e as LM’s referentes 
a este item.

Resposta 153: Não pertinentes ao projeto.
154. Com referência à Planilha de Quantidades e Preços 

(PQP) de Pedreira, item “11.1.21.3 - Remoção de linhas de 
baixa/média tensão, não recebemos os documentos técnicos 
correlatos. Favor enviar os projetos, as ET’s e as LM’s referentes 
a este item.

Resposta 154: Não pertinentes ao projeto.
155. Barragem Pedreira - Na Descrição Geral do empre-

endimento em seu ponto 5.3.1 - Equipamentos Mecânicos 
do desvio do Rio indicam duas Comportas do tipo vagão 
com rodas, sendo que as mesmas estão também indicadas 
nos desenhos 7188-72-DR-612-DE-00631 e 7188-72-DR-612-
-DE-00632, porém esses equipamentos não possuem E.T. e não 
está indicado o tipo de acionamento. Solicitamos orientações 
em como proceder.

Resposta 155: Especificação 7188-71-DR-600-ET-00309, os 
quais serão enviados via correio eletrônico e estarão disponíveis 
para retirada no DAEE.

156. Barragem Pedreira - Não encontramos na documenta-
ção disponibilizada a lista de materiais (LM-00757) do sistema 
de ventilação e drenagem do vertedouro. Solicitamos que seja 
disponibilizada.

Resposta 156: Os documentos serão enviados via correio 
eletrônico e estarão disponíveis para retirada no DAEE.

157. Barragem Pedreira - Não encontramos na documenta-
ção disponibilizada a lista de materiais (LM-00638) referente às 
peças fixas do vertedouro. Solicitamos que seja disponibilizada.

Resposta 157: Os documentos serão enviados via correio 
eletrônico e estarão disponíveis para retirada no DAEE.

158. Barragem Pedreira - Para a comporta basculante de 
2,5 x 1,80 m x 1,6 m.ca, acionamento hidráulico, para o by-pass 
do tanque de confinamento, a ET-00215 menciona acionamento 
manual por talha de 50 kN, ao invés de acionamento hidráulico. 
Solicitamos confirmação de como deverá ser o acionamento e, 
se for realmente através de talha, que nos seja disponibilizada 
Especificação Técnica.

Resposta 158: Considerar a descrição do item 9.3.1 da 
planilha, a especificação em questão foi revisada e disponi-
bilizada sob o 7188-71-SP-600-ET-00215-R0B na circular de 
respostas 001.

159. Barragem Pedreira - Não encontramos na documenta-
ção disponibilizada a especificação técnica ET-00309, referente 
à comporta corta-fluxo de 1,20 x 1,20 m x 40,50 m.c.a x 42,50 
m, com acionamento por guindaste giratório, para a vazão 
ambiental. Solicitamos que seja disponibilizada.

Resposta 159: Enviado junto com a circular de Resposta 
001.

160. Barragem Pedreira - Não encontramos na documenta-
ção disponibilizada as listas de materiais LM-00601, LM-00622, 
LM-00624, LM-00759, referentes ao sistema de ventilação e 
drenagem da estrutura de descarga. Solicitamos que sejam 
disponibilizadas.

Resposta 160: Os documentos serão encaminhados através 
de correio eletrônico e estarão disponíveis para retirada no 
DAEE.

161. Barragem Duas Pontes - Não encontramos na docu-
mentação disponibilizada as especificações técnicas das com-
portas segmento do vertedouro e desvio. Solicitamos que seja 
disponibilizada.

Resposta 161: Documentos 7188-71-GL-600-ET-10549 e 
7188-71-DR-600-ET-10164, os quais serão encaminhados atra-
vés de correio eletrônico e estarão disponíveis para retirada 
no DAEE

162. Barragem Duas Pontes - A especificação técnica da 
comporta ensecadeira do vertedouro e desvio não menciona a 
necessidade de sobressalentes. Solicitamos confirmação, visto 
que todas as demais ETs solicitam sobressalentes.

Resposta 162: Não necessitam sobressalentes.
163. Barragem Duas Pontes - Na planilha orçamentária, a 

comporta vagão está mencionada com especificação técnica 
ET-10165, quando o correto, em nosso entendimento deveria 
ser a especificação ET-10166. Solicitamos confirmação do 
entendimento.

Resposta 163: Correto, é o documento 7188-71-TA-600-
-ET-10166, que será encaminhado através de correio eletrônico 
e estarão disponíveis para retirada no DAEE.

164. Barragem Duas Pontes - Na planilha orçamentária, 
a comporta ensecadeira não está com a especificação técnica 
de referência mencionada. Entendemos que seja a ET-10165. 
Solicitamos confirmação do entendimento.

Resposta 164: Correto, é o documento 7188-71-TA-600-
-ET-10165, que será encaminhado através de correio eletrônico 
e estarão disponíveis para retirada no DAEE.

165. Barragem Duas Pontes - Na planilha orçamentária 
a válvula borboleta DN 1,50 m x 03, bar não está com sua 
respectiva especificação mencionada. Entendemos que seja a 
ET-10171. Além disso, na capa da ET-10171 menciona 1 con-
junto, enquanto na planilha orçamentária, constam 2 conjuntos. 
Solicitamos orientações em como proceder.

Resposta 165: Sim, é a ET-10171.
166. Barragem Duas Pontes - Na planilha de preços a válvu-

la borboleta DN 1,00 m x 0,36 bar não está com sua respectiva 
especificação mencionada. Entendemos que seja a ET-10178. 
Solicitamos confirmação do entendimento.

Resposta 166: Correto, é a 7188-71-GL-600-ET-10178.
167. Barragem Duas Pontes - Não localizamos na documen-

tação disponibilizada, especificação técnica correspondente ao 
conduto forçado de diâmetro 1,00 m para o dispositivo de vazão 
ambiental temporária. Solicitamos que seja disponibilizada.

Resposta 167: O documento 7188-71-GL-600-ET-10169 
será disponibilizado via correio eletrônico e estará disponível no 
DAEE para retirada.

168. No item 5.1.2 Qualificação Técnica, para os lotes 1 e 2 
é solicitado: Programas Socioambientais - Obras com EIA-Rima, 
perguntamos: A empresa/profissional deve ter executado obras 
que contemplem na sua execução/contratação o EIA-Rima ou 
devem ter executado obra cujo o desenvolvimento do EIA-Rima 
fez parte do escopo da obra?

Resposta 168: Deve ter executado Programas Socioambien-
tais em obras com EIA-RIMA.

169. Recebemos junto aos anexos do Edital a licença prévia, 
que aprova a localização e concepção do empreendimento, 

Resposta 135: Documentos 7188-71-TA-600-ET-10166 e 
7188-71-TA-600-ET-00203, os quais estarão também disponí-
veis para retirada no DAEE e serão encaminhados via correio 
eletrônico.

136. Comportas das Galerias de Desvio do rio: as comportas 
indicadas nos desenhos "7188-34-DR-810-DE-10400 R.0B" e 
"7188-34-DR-810-DE-10405 R.0B" não foram incluídas na à 
Planilha de Quantidades e Preços (PQP) e tampouco tem ET’s 
na documentação técnica disponibilizada com o Edital. Favor 
esclarecer.

Resposta 136: Os itens 9.1.1 a 9.1.5 tratam dos equipamen-
tos eletromecânicos do desvio. As especificações estão indicadas 
em cada item na planilha.

137. Sistema de Vazão Sanitária: os desenhos 
"7188-34-DR-810-DE-10400 R.0B" e "7188-34-DR-810-
-DE-10193 R.0C" fazem referência a um Sistema de Vazão 
Sanitária que não foi incluído na Planilha de Quantidades e 
Preços (PQP) e tampouco tem ET’s na documentação técnica 
disponibilizada com o Edital. Favor esclarecer.

Resposta 137: Os itens estão incluídos dentro do item 9.3, 
as especificações estão indicadas em cada item da planilha.

138. Com referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Duas Pontes, item “7.1 - Elétrica das edificações e 
acabamentos de arquitetura conforme LM-10520, LM-10449, 
LM-10450”, estas LM’s não foram recebidas com a documenta-
ção técnica disponibilizada no edital. Favor enviar.

Resposta 138: Os documentos serão encaminhados através 
de correio eletrônico e estarão disponíveis para retirada no 
DAEE.

139. Em referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Duas Pontes, item “9.4.4 - Sistema digital de supervi-
são e controle (SDSC)", não recebemos os documentos técnicos 
correlatos. Favor enviar os projetos e as LM’s referentes a este 
item.

Resposta 139: Documentos 7188-86-GL-720-ET-10309 e 
10546, os quais serão encaminhados através de correio eletrô-
nico e estarão disponíveis para retirada no DAEE.

140. Em referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Duas Pontes, item “9.4.5 - Sistema de telecomunica-
ções", não recebemos os documentos técnicos correlatos. Favor 
enviar os projetos, as ET’s e as LM’s referentes a este item.

Resposta 140: Documento 7188-86-GL-720-ET-10307, os 
quais serão encaminhados através de correio eletrônico e esta-
rão disponíveis para retirada no DAEE.

141. Em referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Duas Pontes, item “9.4.6 - Sistema de vigilância eletrô-
nica", não recebemos os documentos técnicos correlatos. Favor 
enviar os projetos e as LM’s referentes a este item.

Resposta 141: Documento 7188-86-GL-720-ET-10308, os 
quais serão encaminhados através de correio eletrônico e esta-
rão disponíveis para retirada no DAEE.

142. O Programa de Limpeza da Área de Inundação prevê 
a desativação, desmontagem e retirada da área das máquinas, 
instalações elétricas e demais equipamentos das PCH’s. Este 
programa tem como meta eliminar focos de contaminação e 
garantir o futuro uso dos reservatórios. Dentro deste conceito, 
entendemos que tal desmontagem e retirada não deve consi-
derar as providências de cuidado e acondicionamento visando 
o reuso de tais equipamentos das PCH`s, mas apenas a neutra-
lização de foco de contaminação e destinação adequada dos 
resíduos gerados. Nosso entendimento está correto?

Resposta 142: Sim.
143. Quando executadas atividades no reservatório, como: 

levantamento planialtimétrico e cadastral; desmatamento; 
demolição de edificações; demolição de concreto armado; 
remoção de cercas e remoção de entulhos, tais atividades serão 
medidas nos itens 2 - Serviços Técnicos e 3 - Serviços Prelimina-
res, ou serão medidos no item 11 - Medidas Socioambientais, da 
Planilha de Quantidades e Preços (PQP)?

Resposta 143: Nos itens 2 e 3.
144. Na ET/CMP, para o item 30 - Desmatamento Leve, 

Destocamento e Limpeza, consta que: “Os serviços de desmata-
mento e limpeza das áreas de canteiro, construção e empréstimo 
deverão incluir:... ” Estamos entendendo que os preços unitários 
dos Serviços Preliminares (item 3) e Movimentação de Terra 
(item 4) da Planilha de Quantidades e Preços remunerarão 
as atividades de desmatamento e terraplenagem do canteiro, 
enquanto a Instalação do Canteiro (item 1.1) remunerará apenas 
as instalações. Nosso entendimento está correto?

Resposta 144: Sim.
145. O Programa de Limpeza da Área de Inundação com-

preende a identificação de construções/instalações a serem 
removidas e as devidas ações de neutralização de focos de con-
taminação ou interferência. O referido Programa é remunerado 
segundo a unidade "ha", conforme Planilha de Quantidades 
e Preços (PQP). Entendemos que a quantidade de hectares 
totais a serem remunerados será o total de hectares inundados 
segundo a quantidade prevista na PQP, e não apenas a soma 
das áreas dos focos a serem neutralizados. Nosso entendimento 
está correto?

Resposta 145: Sim.
146. Considerando que os prazos previstos no Edital são 

extremamente reduzidos, resultando em maiores custos devido 
à necessidade de uma maior quantidade de recursos a serem 
alocados, e considerando que o enchimento do reservatório 
ocorrerá somente no Mês 26. Neste sentido consultamos se 
seria aceitável para a Comissão Julgadora a extensão do prazo 
para montagem e testes dos equipamentos eletromecânicos 
até o Mês 25?

Resposta 146: Não, deverão ser seguidas as instruções 
fornecidas no Edital e seus anexos. As ocorrências ou intercor-
rências da execução serão objetos de avaliação oportunamente, 
se necessário.

147. Sobre a remoção de instalações existentes - favor 
informar a partir de que mês poderão ser iniciadas as remoções 
de cada uma das seguintes interferências:

PCH dos Feixos; PCH do Macaco Branco; Linhas de média/
baixa tensão no reservatório de Pedreira; Linhas de média/baixa 
tensão no reservatório de Duas Pontes.

Resposta 147: Estas ações serão definidas em conjunto com 
os proprietários, Contratante e Construtor oportunamente na 
elaboração do Plano de Trabalho.

148. Em referência a Barragem Duas Pontes, o remaneja-
mento de 2,7 km da LT 345 kV Campinas - Poços de Caldas. 
Favor informar de quem será a responsabilidade pela gestão 
junto à concessionária desta LT para, entre outras coisas: (i) 
ter as autorizações para intervenção nas mesmas; (ii) realizar 
o desligamento; (iii) aprovar projetos; (iv) realizar quaisquer 
outras interfaces junto à concessionária, visando a liberação da 
execução dos trabalhos; Resposta 148: O Contratante.

149. Com referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Pedreira, item “9.4.1 - Alimentação de entrada padrão 
concessionaria e sistema de distribuição de energia em média, 
não recebemos os documentos técnicos correlatos. Favor enviar 
os projetos, as ET’s e as LM’s referentes a este item.

Resposta 149: Os documentos 7188-85-GL-720-ET-00256 
e 7188-85-GL-720-ET-00257 serão encaminhados através de 
correio eletrônico e estarão disponíveis para retirada no DAEE 
O documento referente a entrada padrão da concessionária 
não é pertinente.

150. Com referência à Planilha de Quantidades e Preços 
(PQP) de Pedreira, item “9.4.2 - Sistema de distribuição de ener-
gia em baixa tensão - serviços auxiliares em corrente alternada, 
não recebemos os documentos técnicos correlatos. Favor enviar 
os projetos, as ET’s e as LM’s referentes a este item.
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