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Salvador, 07 de fevereiro de 2020 

 

 

ESCLARECIMENTOS Nº 02 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2019 – RDC /SUCOP 

 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

PERGUNTA - 02: 

Conforme se percebe nas cláusulas editalícias abaixo arroladas, o mesmo 
instrumento convocatório prevê prazos distintos para a comprovação da 
constituição do Consórcio indicado oportunamente no Termo de Constituição, 
caso haja o exercício desta opção pela licitante. (i) Ora se estabelece que o prazo 
para a referida comprovação seria de 20 (vinte) dias da homologação do 
resultado da licitação; (ii) Ora se confirma o que previsto na Lei Geral, ou seja, 
até a celebração do Contrato, cujo prazo de assinatura dar-se-á em 5 (cinco) 
dias úteis após a intimação que, de seu turno, deve ser feita em até 30 (trinta) 
dias da adjudicação do objeto licitado. É o que se vê, sem grifo no original: 

Cláusulas Editalícias: 

7.2.1. O Licitante vencedor fica obrigado a promover a constituição e o 
registro do consórcio, em até́ 20 (vinte) dias contados da homologação do 
resultado da licitação, nos termos do compromisso referido no item acima. 
(...) 
14.2. Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será́ encerrado e 
encaminhado à Autoridade Superior que poderá́: 
(...) 
d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação; 
e) Convocar o adjudicatário no prazo de até́ 30 (trinta) dias, prorrogáveis 
por igual período a critério da CONTRATANTE, para assinatura do 
contrato. 
14.3. Encerrada a licitação, serão publicados os atos de adjudicação do 
objeto e de homologação do certame. 
(...) 
14.5. A adjudicatária terá́ o prazo de até́ 05 (cinco) dias úteis, após 
formalmente convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá ao 
modelo deste Edital; 
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(...) 
17.12. No caso do vencedor ser um consórcio, este fica obrigado a 
promover antes da assinatura do contrato, a sua constituição e registro 
em cartório; 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: 
Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em 
consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 
(...) 
§ 2º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração 
do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do 
compromisso referido no inciso I deste artigo. 

Ou seja, a partir de todo o exposto, entende-se que a obrigatoriedade de 
comprovação de constituição de Consórcio é aquele antes da celebração do 
respectivo Contrato, somente após homologação e adjudicação do objeto 
licitado, por ato da Autoridade Superior, que, somente após sua formalização, 
nos termos da Lei, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, 
para convocar o Consórcio vencedor à assinatura do Termo de Contrato, no 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis. O entendimento está correto? 

RESPOSTA - 02: 

Os itens do Edital e da lei, indicados, definem prazos correspondentes a atos 
distintos, não havendo nenhum ponto de conflito entre eles.  

 

PERGUNTA - 03: 

Pudemos verificar que pelo arquivo – “ANEXO B – EVENTOGRAMA” que o 
Serviço de “Obtenção da Licença de Implantação” está previsto para ser 
realizado em 03 meses e o Serviço de “Projetos executivos de engenharia” está 
previsto para ser realizado em 04 meses. Entendemos, com isso, que todos os 
outros serviços que estão previstos nesse EVENTOGRAMA, anteriores ou em 
paralelo a esses serviços, tais como: “Mobilização”, “Construção de Canteiros”, 
“Manutenção dos canteiros de obras”, “Vias em superfície - revestimento em 
CBUQ - Terraplanagem”, “Vias em superfície - revestimento em CBUQ – 
Microdrenagem”, “Demolição e remoção de pavimento asfáltico”, “Vias em 
superfície - pav. em concreto cimento Portland – Terraplanagem”, “Vias em 
superfície - pav. em concreto cimento Portland – Microdrenagem” e 
“Remanejamento das interferências”, poderão ser realizados como previstos. O 
nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 03: 

O Eventograma apresentado pelos licitantes deverá representar os percentuais 
de execução dos serviços, guardando coerência com os demais documentos de 
planejamento da obra, garantindo os prazos contratuais e demais condições do 
Edital.  
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Para elaboração do Eventograma, o Licitante deve respeitar a estrutura de 
serviços do Edital. 

Ressaltamos que o Eventograma que integra o Edital é uma referência, a ser 
considerada pelo licitante.  

 

PERGUNTA - 04: 

Considerando que a Licença Prévia Ambiental foi emitida pela SEDUR - 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, entendemos que 
emissão da Licença de Implantação também será de competência desta 
Secretaria, ou seja, da SEDUR. Este entendimento está correto? Se não, a quem 
caberá tal responsabilidade. 

RESPOSTA - 04: 

O órgão municipal responsável pelo licenciamento ambiental é a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR. 

O edital estabelece que é obrigação da Contratada providenciar a realização dos 
estudos e outras ações necessárias à obtenção da Licença Ambiental, conforme 
transcrevemos:   

“11.2 A CONTRATADA providenciará, em tempo hábil, às suas 
expensas, a realização dos estudos e outras ações necessárias à 
obtenção da Licença Ambiental junto aos órgãos responsáveis, 
devendo cumprir as condicionantes e às ações mitigadoras (exceto 
aquelas inerentes ao Município) estabelecidas na Autorização 
Ambiental (AA), emitida pela SEDUR (Portaria 412/2019), 
realizando os estudos ambientais necessários.” 

 

PERGUNTA - 05: 

Considerando que o entendimento do questionamento acima (03) esteja correto 
e que a emissão da Licença de Implantação seja de responsabilidade da 
SEDUR, qual é o prazo máximo para a emissão da mesma, após o protocolo do 
requerimento, devidamente acompanhado de todos os estudos e documentos 
necessários? De forma mais clara, qual o prazo máximo que a SEDUR considera 
para analisar os documentos e estudos entregue para a emissão da Licença de 
Implantação? 

RESPOSTA - 05: 

A responsabilidade pelos procedimentos necessários à obtenção da Licença de 
Implantação é da Contratada. O prazo de emissão da licença por parte da 
SEDUR dependerá da conformidade dos documentos apresentados pela 
Contratada para esse fim. A Contratante acompanhará o processo visando dar 
a celeridade devida, conforme procedimentos e normas adotados pela SEDUR. 
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PERGUNTA - 06: 

Na tabela do Quadro 5, Grupo 2 - Obras Civis, no item de Execução de brita 
graduada, a quantidade com pontuação máxima está igual à quantidade mínima 
e inferior às pontuações intermediárias, conforme se pode ver abaixo: 

 

Favor esclarecer. 

RESPOSTA - 06: 

Trata-se de erro material, sanável, que não traz prejuízo à elaboração das 
Propostas  

Para obter pontuação máxima no item de serviço “execução de base de brita 
graduada ou de brita graduada tratada com cimento”, do Quadro 5, do item  
10.2.3.1 do Edital, é necessário apresentação de atestado com volume maior 
que 9.000m³.        

 

PERGUNTA - 07: 

Gostaríamos de entender de quem será a atuação junto aos órgãos 
responsáveis para obtenção das licenças ambientais, visto que conforme 
transcrição abaixo, do Termo de Referência, item 11. Matriz de Risco para a 
NATUREZA DO RISCO - OBTENÇÃO DE LICENÇAS E ALVARÁS: 

1- DESCRIÇÃO: Atrasos na obtenção de licenças, ambientais ou de 
qualquer natureza, inclusive para implantação de canteiros e de jazidas, 
necessárias à implantação do empreendimento, em decorrência de falhas 
na realização de estudos, no atendimento de condicionante, ou outras de 
responsabilidade da CONTRATADA. MITIGAÇÃO: Sanar as falhas e 
agilizar o atendimento das condicionantes para emissão das respectivas 
licenças. ALOCAÇÃO:  CONTRATADA 
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2- DESCRIÇÃO: Atrasos na EMISSÃO de licenças, ambientais ou de 
qualquer natureza, necessárias à implantação do empreendimento, em 
decorrência de não atendimento de condicionante de responsabilidade da 
CONTRATANTE. MITIGAÇÃO: Agilizar o atendimento das 
condicionantes para emissão das respectivas licenças. Aditivo de prazo 
se for o caso. ALOCAÇÃO:  CONTRATANTE 

3- DESCRIÇÃO: Ações de terceiros ou do Poder Público, em qualquer 
esfera, que provoquem atrasos na liberação de autorizações e ou licenças 
para execução das obras, ou interrupção dos serviços, desde que não 
motivada pela Contratada. MITIGAÇÃO: Agilizar a emissão das 
respectivas licenças. Aditivo de prazo se for o caso. ALOCAÇÃO: 
CONTRATANTE 

Conforme entendimento das passagens das alocações de responsabilidades 
mencionadas na Matriz de Risco, quanto aos atrasos na emissão das licenças 
ambientais, assim como, ações de terceiros ou do Poder Público que provoquem 
atrasos na liberação das autorizações ou licenças para a execução das obras ou 
interrupções dos serviços serão de responsabilidades da Contratante. A 
Mitigação do Risco demonstra que cabe a CONTRATANTE “agilizar o 
atendimento das condicionantes para emissão das respectivas licenças” e/ou 
“Ações de terceiros ou do Poder Público, em qualquer esfera, que provoquem 
atrasos na liberação de autorizações e ou licenças para execução das obras, ou 
interrupção dos serviços”. 

A CONTRATADA terá a SUCOP - Superintendência de Obras Públicas do 
Salvador como único CONTRATANTE, através do EDITAL DE LICITAÇÃO – 
RDC Nº 003/2019. Com isso, entendemos que:  

1- A responsabilidade quanto aos atrasos nas licenças ambientais, assim 
como, ações de terceiros ou do Poder Público que provoquem atrasos na 
liberação das autorizações ou licenças para a execução das obras ou 
interrupções dos serviços serão de responsabilidades da 
CONTRATANTE. O nosso entendimento está correto?  

2- Para que haja uma lógica quanto a responsabilidade pela 
CONTRATANTE, (i) entendemos que a CONTRATANTE tem mais 
eficiência junto ao Poder Público responsável pela emissão das Licenças 
Ambientais, (ii) tendo em vista o prazo de execução dos serviços é de 12 
meses e (iii)que trata-se de uma Obra muito complexa, do ponto de vista 
de intervenções no tráfego de Salvador, assim como, intervenções à título 
de Supressões Vegetais, muitas árvores de pequeno porte ao longo de 
todo 1,4KM no canteiro central onde será implantado o BRT – Trecho III; 
Expansão Pituba-Parque da Cidade, entendemos que a atuação junto aos 
órgãos responsáveis para obtenção das licenças ambientais seria da 
CONTRATANTE. O nosso entendimento está correto? 
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RESPOSTA - 07: 

O questionamento está mal formulado por associar documentos de naturezas 
diferentes: Edital e Contrato estabelecem obrigações  das partes, enquanto a 
Matriz de Risco aloca responsabilidades para os principais fatores de riscos 
inerentes à execução do empreendimento.  

Está claro no Edital, Anexo II: “MINUTA DO CONTRATO – OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA: 11.1.14. Providenciar as ações necessárias à obtenção 
tempestiva da Licença Ambiental de Implantação (LI) junto aos órgãos 
responsáveis, devendo cumprir as condicionantes (exceto aquelas inerentes ao 
Município) estabelecidas na Licença Prévia, emitida pela SEDUR, por meio da 
Portaria nº509/2018 de 23/10/2018, realizando os estudos ambientais 
necessários.” 

Logo, não resta dúvida, de que a responsabilidade pela atuação junto aos órgãos 
responsáveis para obtenção de todas as licenças ambientais e Alvarás é da 
CONTRATADA. 

A participação e responsabilidade da contratante nessa fase, é exclusivamente 
a que está definida na Matriz de Risco, ou seja, interceder, caso necessário, 
junto aos órgãos licenciadores, a fim de agilizar a liberação de licenças, caso o 
cronograma da obra seja impactado por atrasos na emissão de licenças, não 
motivados pela contratada.  A contratante, após análise do caso concreto, 
poderá aceitar alteração nos prazos do cronograma. 

 

   


