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Salvador, 10 de fevereiro de 2020 

 

ESCLARECIMENTOS Nº 03 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2019 – RDC /SUCOP 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

PERGUNTA - 08: 

O item 5.2 do termo de referência determina que o reajuste será pago após o período 
de 12 (doze) meses da assinatura do contrato, sendo que a data base do mesmo é 
maio/2019. Dessa forma, entendemos que as medições realizadas após abril de 2020 
terão seus valores reajustados, sendo o pagamento deste reajuste realizado no 13º 
mês após a assinatura do contrato, e que, em caso de prorrogação do prazo contratual, 
os valores residuais a partir do 13º mês serão reajustados. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA - 08: 

Inicialmente, ressaltamos que o entendimento está errado. 
Os dispositivos constantes no Edital referentes ao reajuste contratual, são bem claros:  

9.1. O Reajustamento de Preço definido pela CONTRATANTE será dado em 
função do mês-base do orçamento (maio de 2019), garantindo à CONTRATADA 
a atualização dos preços praticados e será pago após o período de 12 (doze) 
meses, contados a partir da assinatura do Contrato.  

9.1.1. Somente ocorrerá o reajuste para as parcelas que ultrapassem o período 
mencionado no item 9.1. nos casos em que as obrigações pactuadas não 
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO aprovado. 

 

PERGUNTA - 09: 

Extraímos abaixo os itens 5 e 6 do Termo de Referência. 

Diante da leitura destes itens, percebemos que as licitantes devem utilizar preços com 
base em maio de 2019 para elaboração de suas propostas de preços, os quais serão 
reajustados após um ano de assinatura do contrato. 

Vale ressaltar que o item 6, estima um prazo de 12 (doze) meses para execução do 
objeto contratado, de onde podemos deduzir que se esta estimativa for cumprida, não 
existirá reajustamento do contrato e consequentemente não acontecerá a garantia de 
atualização de preço citada no item 5. 

Em nosso entendimento, para que esta garantia seja real, o reajuste do contrato deveria 
ocorrer na data de assinatura do contrato, e por isso questionamos se o nosso 
entendimento está correto. 
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RESPOSTA - 09: 

Como se depreende da Cláusula Nona da Minuta do Contrato: 
9.1. O Reajustamento de Preço definido pela CONTRATANTE será dado em 
função do mês-base do orçamento (maio de 2019), garantindo à CONTRATADA 
a atualização dos preços praticados e será pago após o período de 12 (doze) 
meses, contados a partir da assinatura do Contrato.  

9.1.1. Somente ocorrerá o reajuste para as parcelas que ultrapassem o período 
mencionado no item 9.1. nos casos em que as obrigações pactuadas não 
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO aprovado. 

 

PERGUNTA - 10: 

O Reajustamento de Preço definido pela CONTRATANTE é em função do mês-base do 
orçamento (maio de 2019), garantindo à CONTRATADA a atualização do preço 
praticado, evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equação 
originalmente estabelecida e será pago após o período de 12 (doze) meses da 
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assinatura do Contrato, através do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC. O 
prazo de execução do Contrato é de 12 meses e o prazo de vigência de 18 meses. 
Entendemos a futura Contratada terá direito ao Reajustamento do Contrato logo após a 
execução total dos serviços, em 12 meses, dentro do prazo de vigência do Contrato, 
segundo as condições colocadas. O nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 10: 

O entendimento não está correto. Essa questão já foi esclarecida nas Respostas 08 e 
09. 

 

PERGUNTA - 11: 

No anteprojeto de pavimentação, prancha PAV 002, como pode ser visto abaixo, existe 
representação de uma pequena área para execução de pavimento rígido, na via sentido 
Parque da Cidade, sob passarela existente em frente ao Pituba Parque Center. 
Entendemos que a representação de tal área deve ter sido apenas um erro, não 
devendo ser considerada como área de pavimento rígido a executar. Nosso 
entendimento está correto? 

 

  

RESPOSTA 11: 

O entendimento não está correto. A referida área refere-se à parada de ônibus urbano 
(STCO) e deverá ter pavimento rígido. 

 

PERGUNTA - 12: 

No trecho proposto do BRT, onde não existe canteiro central, deverá ser previsto algum 
dispositivo de segurança para “segregação” entre corredores A1 e B1? No anteprojeto 
apresentado há apenas indicação da largura das faixas de BRT (3,5m) sem indicação 
de implantação/espaço para eventuais tachões, por exemplo. 



 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2019– RDC PRESENCIAL 
COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO - DECRETO Nº 31524 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Página 4 de 11 
 

 

RESPOSTA - 12: 

No referido trecho, devido à limitação de espaço, a separação entre os dois sentidos de 
fluxo será feita com faixa seccionada, conforme indicado no projeto de sinalização.  

   

PERGUNTA - 13: 

No Anteprojeto de Pavimentação, prancha PAV 001, é indicada a implantação de 
"Pavimento Flexível Ciclovia – Novo" no trecho de ciclofaixa existente, dentro do Parque 
da Cidade. A ciclofaixa existente será transformada em ciclovia, com reconstrução de 
pavimento e implantação de dispositivo de segregação? 

 

RESPOSTA - 13: 

O trecho da ciclovia na área interna do Parque da Cidade foi proposto para possibilitar 
a ligação e continuidade da ciclovia/ciclofaixa entre o Trecho 2 e o Trecho 3. Assim, 
esse trecho é considerado como implantação de ciclovia. 

 

PERGUNTA - 14: 

Nos projetos PAV 002 e GEO 002, as baias do STCO existentes, localizadas próximas 
à futura Estação Itaigara, apresentam uma representação hachurada menor do que o 
tamanho representado. Isso corresponde a algum prolongamento proposto para a baia? 
Não há menção específica no TR ou EDITAL que contemple esse tipo de intervenção. 
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RESPOSTA - 14: 

Considerar a extensão total da área indicada como baia (alargamento para acostamento 
de ônibus) incluindo o complemento não hachurado.  

 

PERGUNTA - 15: 

Conforme ANEXO I - Termo de Referência, página 28 de 121, transcrevemos abaixo, 
as exigências e condição expressa: 

“k) Estações – Instalações:  O Projeto das Estações e Paradas do Sistema BRT 
deverá prever infraestrutura completa e instalação de equipamentos de 
bilhetagem eletrônica, posto de venda de bilhetes, climatização nas áreas 
fechadas, sistema de comunicação eletrônica, equipamentos de segurança, 
CFTV, controle de acesso (catracas) e comunicação com os usuários, água e 
esgoto com medição, sistema de guia para acostamento do ônibus na 
plataforma, podendo ser alterado de acordo com o item 10.1. 

No caso das estações acessadas por passarela, será implantado um mezanino 
que permita acesso ao nível das plataformas por meio de escada rolante e 
elevador.” 

Porém nos projetos básicos de Arquitetura, as Estações (Parque da Cidade e Pituba) 
onde serão implantados Mezaninos de acesso ao nível das plataformas, NÃO CONTÉM 
DETALHAMENTO DE ACESSO ATRAVÉS DE ESCADA ROLANTE. Na Estação 
Parque da Cidade, o acesso é somente através de escadas e elevador. Na Estação 
Pituba, o acesso é somente através de escadas e rampa de pedestres. 

Portanto, estamos entendendo que NÃO deverá ser previsto implantação de escadas 
rolantes de acesso às estações. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 15: 

Os Licitantes deverão seguir o anteprojeto de arquitetura, onde não está previsto o uso 
de escadas rolantes nas estações Parque da Cidade e Pituba. 
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PERGUNTA - 16: 

Para execução do retorno previsto para o BRT em frente ao Posto Namorado, será 
necessário o remanejamento das tubulações de ventilação dos tanques de 
combustíveis, assim como os próprios tanques de combustível subterrâneos. 
Entendemos que esse remanejamento será realizado pelo proprietário do Posto. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA - 16: 

As desapropriações, quando necessário, serão de responsabilidade da Contratante. 

O Anteprojeto, não indica interferência com os tanques de combustíveis do Posto 
Namorados.  

 

PERGUNTA - 17: 

Estamos entendendo que a emissão da Ordem de Serviço da Obra somente será dada 
quando ocorrer a Desapropriação das áreas de intervenção no Posto Namorado e 
adicionalmente quando o remanejamento das tubulações de ventilação dos tanques de 
combustíveis e remoção dos tanques, estiverem concluídos. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA - 17: 

A ordem de serviço será dada conforme disposto na Cláusula Quinta contrato: 

5.4. A(s) Ordem(ns) de Serviço(s) poderá(ão) ser parcial(is) ou total. O prazo e 
início dos serviços será contado a partir da data definida na(s) respectiva(s) 
Ordem(ns) de Serviço(s) expedida(s) pela CONTRATANTE. 

Portanto, não dependerá de desapropriações de áreas do Posto Namorado, para início 
dos serviços. 

 

PERGUNTA - 18: 

Na execução das escavações nas áreas do Posto Namorado a serem desapropriadas, 
nas proximidades das tubulações e tanques de combustíveis, existe a possibilidade de 
se encontrar solo contaminado. Entendemos que a retirada e transporte deste material 
será realizado pelo proprietário do Posto ou pela própria Contratante. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA - 18: 

O questionamento trata de uma situação hipotética. A Comissão só pode se posicionar 
sob casos concretos. 

A remoção de qualquer material proveniente de serviços que integram o escopo 
contratual é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

 

PERGUNTA - 19: 

De acordo com o texto abaixo extraído do Item "9.4 - Áreas de Remanejamento, 
Remoção e Reassentamento" do Termo de Referência, temos: 
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"É prevista a utilização de parte das áreas do Posto Namorado e do Clube da ASBAC 
para implantação de um retorno viário, conforme ilustram as figuras apresentadas a 
seguir: A maior parte da área ocupada pelo retorno está inserida na área do Posto 
Namorado e apenas as concordâncias com as vias existentes na área da ASBAC. 
Solução discutida com o proprietário do Posto Namorado." 

 

 - O que significa a informação de que a "solução já foi discutida com o proprietário"? 

1.2 - A área será desapropriada pela Prefeitura?  

1.3 - Podemos considerar as áreas livres e desimpedidas na emissão da Ordem de 
serviço? 

1.4 - As áreas serão entregues com suas construções existentes demolidas e/ou 
remodeladas?  

1.5 - Em caso contrário, a cargo de quem ficará o custo dessas demolições e/ou 
remodelações, haja vista que não encontramos tais serviços distribuídos no 
eventograma? 

RESPOSTA - 19: 

Conforme previsto no Termo de Referencia, caso haja necessidade, a responsabilidade 
pelas desapropriações é da Contratante. Uma vez desapropriadas, as remoções de 
interferências necessárias para a implantação das obras serão responsabilidade da 
Contratada. 

No que se refere à àrea do Posto Namorados, a Administração está mantendo 
entendimentos com o proprietário do posto, tendo em vista a desapropriação necessária. 

Com relação à ordem de serviço, essa questão foi esclarecida na Resposta 17. 

 

 



 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2019– RDC PRESENCIAL 
COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO - DECRETO Nº 31524 DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Página 8 de 11 
 

PERGUNTA - 20: 

No termo de referência, página 11, é mencionado que o Pavimento em concreto de 
cimento Portland, em todo o percurso da via segregada do sistema BRT, será conforme 
as normas vigentes, inclusive nas paradas de ônibus. Qual o eixo padrão-tipo para 
dimensionamento e a sobrecarga admissível? 

RESPOSTA - 20: 

O dimensionamento dos pavimentos deverá atender às normas técnicas vigentes e 
especificações do DNIT. 

 

PERGUNTA - 21: 

No Termo de Referência página 26 é mencionado que deverão ser seguidos 
"parâmetros de cálculo do número N (caso necessário, as contagens de tráfego deverão 
ser atualizadas". Poderia disponibilizar a Contagem de Tráfego e número N previstos a 
considerar para o trecho em questão? (tanto para pavimento rígido quanto ao flexível). 

RESPOSTA - 21: 

Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada. Deverá 
ser adotada a dimensão tecnicamente definida pelos estudos desenvolvidos pela 
Contratada, na fase de elaboração dos projetos básico e executivo.  

O orçamento paramétrico considerou valores de obras similares realizadas, portanto 
sem referência direta do número N, que será definido quando da elaboração dos 
projetos pela Contratada. 

 

PERGUNTA - 22: 

Poderia disponibilizar dados sobre o subleito existente?  Caso contrário qual a premissa 
de dimensionamento do subleito da solução-base para o rígido e flexível? Em qual 
premissa de subleito está baseado o orçamento do órgão? 

RESPOSTA - 22: 

Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada. Deverá 
ser adotada a dimensão tecnicamente definida pelos estudos desenvolvidos pela 
Contratada, na fase de elaboração dos projetos básico e executivo.  

O orçamento paramétrico considerou valores de obras similares realizadas, portanto 
sem referência direta a índices específicos, que serão definidos quando da elaboração 
dos projetos pela Contratada. 

 

PERGUNTA - 23: 

Solicitamos nos informar os modelos das luminárias que estão descritas nos desenhos 
de iluminação pública, arquivos: SSA-759-CLL-TR3-AP-ILP-001-01, SSA-759-CLL-
TR3-AP-ILP-002-01, SSA-759-CLL-TR3-AP-ILP-003-01 e SSA-759-CLL-TR3-AP-ILP-
003-01. 
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RESPOSTA - 23: 

A Contratada deverá adotar os dispositivos de iluminação pública (postes e luminárias) 
conforme padrão adotado pela Prefeitura para as avenidas ACM e Juracy Magalhães 
Jr, o projeto executivo de iluminação pública elaborado pela Contratada será submetido 
à SEMOP, para análise e aprovação. 

 

PERGUNTA - 24: 

Em relação à Iluminação Cênica das passarelas e estações, os documentos fornecidos 
não descrevem ou detalham o tipo de iluminação cênica a ser empregado. Solicitamos 
disponibilizarem maiores informações e diretrizes.   

RESPOSTA - 24: 

A iluminação cênica deverá valorizar esteticamente as estruturas onde aplicada, 
possibilitando a mudança de cor de forma programada. 
As especificações serão definidas na fase de elaboração do projeto básico pela 
Contratada, o qual, será submetido a análise e aprovação da Contratante. 
 

PERGUNTA - 25: 

Nos projetos de Pavimentação, Geométrico, Sinalização e Urbanístico, existe 
representação de ciclovia/ciclofaixa em trecho anterior ao do início da área de 
Intervenção do Trecho 03, conforme exemplificado abaixo. Entendemos que tais 
representações são apenas informações relativas ao Trecho 1, inclusive não 
fazendo parte da Poligonal de Intervenção que consta no arquivo disponibilizado 
– “SEINFRA_mapa_restrição_BRT”, e não devem ser consideradas como 
escopo/objeto deste certame. Nosso entendimento está correto? 
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RESPOSTA - 25: 

O entendimento não está correto. O referido trecho da ciclovia, ligando o Trecho 
2 ao Trecho 3 faz parte do escopo das obras do Trecho 3. 

  

 

PERGUNTA - 26: 

Em relação ao projeto URB 005, nas seções tipo das estacas 6 e 36 – Corredor 
A1 - são indicadas ciclofaixas em ambos os sentidos, o que difere da 
representação das plantas baixas dos demais anteprojetos (geométrico, 
pavimentação e sinalização). Entendemos que a ciclovia/ciclofaixa a ser 
implantada, será apenas no sentido Estação Pituba (bidirecional), como indicado 
nos demais projetos. Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA - 26: 

A indicação de ciclofaixas nas referidas seções do desenho URB 005 representa 
ciclofaixas existentes nesse trecho. 

As ciclovias a serem construídas devem seguir o indicado nas plantas baixas 
dos anteprojetos geométricos, de pavimentação e de sinalização.  
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PERGUNTA - 27: 

Conforme disposto no Termo de Referência página 26, tanto o projeto do 
pavimento flexível quanto o do rígido devem ter 10 anos de vida útil de 
dimensionamento de projeto. Está correto o nosso entendimento?  Neste caso, 
não ficaria conflitante com os períodos de projeto dos trechos I e II, que tratam 
de 20 anos para o pavimento rígido? 

RESPOSTA - 27: 

Deve ser considerado o período de 20 anos para o pavimento rígido. 

 

 


