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Salvador, 14 de fevereiro de 2020 

 

 

ESCLARECIMENTOS Nº 04 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2019 – RDC /SUCOP 

 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

PERGUNTA - 28: 

Em visita ao local da obra, observamos que os postes de iluminação pública que foram 
instalados no trecho 1 do BRT não conferem com os modelos existentes no trecho 2, o 
que evidenciamos através das imagens abaixo.  

                      

Pela interpretação do anteprojeto de iluminação pública que foi disponibilizado para o 
certame, o qual enviamos em anexo, entendemos que muitos postes irão permanecer. 

Solicitamos informar se os postes permanecerão, mesmo divergindo dos postes 
instalado no trecho 1, ou se as licitantes devem prever a substituição de todos os postes 
para o modelo do trecho 1 do BRT. 

RESPOSTA - 28: 

O projeto de iluminação pública deverá buscar a permanência dos dispositivos (postes 
e luminárias) onde for possível, conforme previsto no Anteprojeto. Os demais 
dispositivos a serem implantados deverão manter a uniformidade do padrão existente, 
adotado pela Prefeitura para esse trecho da avenida ACM. 

 

PERGUNTA - 29: 

Estamos entendendo que os sistemas de controle e segurança (SFTV), comunicação e 
informação visual e sonoro, detecção, alarme e combate a incêndios, bilhetagem 
eletrônica e controle por catracas das estações irão se comunicar com o CCO por meio 
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de conexão (wifi), não sendo necessária a infraestrutura física de fibra ótica. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA - 29: 

O Centro de Controle Operacional – CCO é o ambiente físico dotado dos recursos 
necessários ao desenvolvimento das ações de controle e fiscalização das operações de 
ônibus do sistema de Transporte Coletivo Municipal – STCO que inclui o sistema BRT, 
localizado na sede da SEMOB. 

Não está prevista a implantação de infraestrutura de fibra ótica interligando as estações 
desse trecho ao CCO. Porém, deverá ser implantada infraestrutura de fibra ótica em 
todo o percurso do trecho “Expansão Parque da Cidade – Pituba”, interligando as três 
estações à rede de fibra ótica da Prefeitura (Rede Remessa), na altura do Parque da 
Cidade e do Shopping Paseo. 

 

PERGUNTA - 30: 

Referente ao item “B - CAPACIDADE TÉCNICA DO LICITANTE”, Pavimento rígido de 
concreto, entendemos que para comprovação poderá ser utilizado atestado de 
Pavimento em concreto para estacionamento. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA - 30: 

O critério posto em discussão busca, em sua essência, atingir o propósito da licitação, 
segundo os parâmetros técnicos concebidos pelo Edital. Assim, o entendimento sobre 
a capacidade técnica está na demonstração de que os atestados demonstrem que o 
licitante está capacitado para executar o objeto licitado. Por isso, o caso aventado não 
pode ser analisado, pelo mero uso da expressão “estacionamento” sugerida pelo 
Licitante, em verdade, o exame acerca do item aludido está na demonstração de que o 
Licitante está capacitado para executar o tipo de serviço em destaque. 

Ademais, há que se ponderar que a interpretação para situações desta natureza deve 
ser sempre aquela que privilegie o caráter competitivo do certame, sem se dispensar, 
obviamente, as condições técnicas estabelecidas no Edital.  

Ressaltamos que os atestados de capacidade técnica apresentados pelos licitantes 
serão analisados pela Comissão na sua fase própria, conforme definido no Edital, 
obedecendo aos critérios estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

PERGUNTA - 31: 

Para atendimento da pontuação mínima da capacidade técnica do licitante, entendemos 
que deve ser atendida com apenas um atestado por item, porém para atingir uma 
pontuação maior será possível a apresentação de 2 ou mais atestado por item. Está 
correto nosso entendimento? 

RESPOSTA - 31: 

Conforme item “B1” do Edital: “A comprovação da execução dos serviços realizados de 
cada item de serviço será feita por apenas 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado devidamente registrado no Órgão Técnico Competente, 
comprovando a realização dos serviços descritos no Quadro 5 acima, de objeto de 
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mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, não se admitindo atestado(s) de 
fiscalização de execução de obras/serviços equivalentes.... ”.  

 

PERGUNTA - 32: 

Referente ao item “B - CAPACIDADE TÉCNICA DO LICITANTE”, Execução de Estação 
de Passageiros, entendemos que para comprovação poderá ser utilizado atestado de 
equipamento de uso público com alto fluxo de pessoas, com arena esportiva de futebol 
ou Shopping Center. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA - 32: 

O critério posto em discussão busca, em sua essência, atingir o propósito da licitação, 
segundo os parâmetros técnicos concebidos pelo Edital. Assim, o entendimento sobre 
a capacidade técnica está na demonstração de que os atestados demonstrem que o 
licitante está capacitado para executar o objeto licitado. Por isso, o caso aventado não 
pode ser analisado pelo mero uso das expressões “arena esportiva de futebol ou 
Shopping Center” sugeridas pelo Licitante, em verdade, o exame acerca do item aludido 
está na demonstração de que o Licitante está capacitado para executar o tipo de serviço 
em destaque. 

Ademais, há que se ponderar que a interpretação para situações desta natureza deve 
ser sempre aquela que privilegie o caráter competitivo do certame, sem se dispensar, 
obviamente, as condições técnicas mínimas do Edital.  

Ressaltamos que os atestados de capacidade técnica apresentados pelos licitantes 
serão analisados pela Comissão na sua fase própria, conforme definido no Edital, 
obedecendo aos critérios estabelecidos no instrumento convocatório e na legislação 
vigente. 

 

PERGUNTA - 33: 

Solicitamos esclarecimentos referente aos itens abaixo relacionados: 

1- No edital e termo de referência do RDC 003/2019, cujo objeto está acima descrito, 
são exigidos para a comprovação da capacidade técnica do licitante e comprovação da 

capacidade da equipe técnica, atestados de elaboração de projetos e de execução de 

"Estação de passageiros", conforme descrição e quadros abaixo: 
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No anexo I do edital - Termo de referência, subitem 10.1 - Tecnologias admissíveis e 

especificações mínimas, temos a descrição dos itens que compõem a edificação 
definida como "Estação de Passageiros", conforme relacionado abaixo: 

ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS: 

• Fundações: 
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Estaca cravada {metálica ou de concreto), estaca escavada, estaca raiz ou 
tubulão. Nas estações apoiadas a fundação pode ser direta desde que a 
capacidade de suporte do solo seja adequada. 

• Estrutura: 

Concreto armado moldado "in loco", pré-moldado ou estrutura metálica. 

• Piso: 

- Plataforma e áreas de circulação: granito flameado ou levigado (alto tráfego) 

- Banheiros, bilheteria, áreas administrativas: (piso cerâmico de alta resistência). 

- Escadas: granito levigado (alto tráfego). 

- Rampas de acesso: granito com tratamento antiderrapante. 

• Fechamento/divisórias: 

- Divisões internas: alvenaria de blocos revestida com pintura látex, acrílica; 
parede Termowall Styropainel Danica ou similar. 

- Esquadria fixa em vidro laminado. 

- Esquadria fixa em chapa perfurada sobre requadro em aço. 

- Brises com estrutura em ferro, com chapa galvanizada vazadas. 

- Guarda-corpo e corrimão em aço inox e vidro la minado (h ~ l,Om e 121 ~ 2,5"). 

- Vedação lateral em chapas de aço galvanizado perfuradas para permitir 
ventilação ou solução similar- para as estações apoiadas. 

- Proteção externa lateral com gradil metálico industrializado Bekaert ou similar 
e cerca viva - para as estações apoiadas. 

• Portas e Janelas: 

- Porta de serralheria, estrutura em ferro com chapa galvanizada pintada. 

-Janelas em esquadrias de alumínio pintado, vidro laminado. 

- Porta automática de correr com acionamento por sensor, em vidro laminado 
com caixilho horizontal ou similar - para as estações apoiadas. 

• Instalações: 

- Louças e metais DECA ou similar. 

- Luminárias de alumínio injetado com lâmpadas de LED. 

-Tubulações em PVC, embutidas, para água e esgoto. 

-Tubulações em aço galvanizado aparente pra instalações elétricas e 
telecomunicações. 

-Caixa d'água em polietileno, mínimo 310 litros. 

• Equipamentos/Sistemas: 

- Sistema de controle e segurança (SFTV). 

- Sistema de comunicação e informação, visual e sonoro. 
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- Sistemas de detecção, alarme e combate a incêndios. 

- Sistema de controle de acesso com catracas. 

• Forro: 

-Plataforma e áreas de circulação: painel autoportante DANICA, lOmm, em aço 
com isolamento EPS, ou similar. 

- Bilheteria, sanitários e áreas administrativas: gesso. 

• Cobertura: 

- Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo. - Telha metálica calandrada 
com isolamento termo-acústico tipo sanduíche. 

• Elemento de proteção e impedimento de acesso de passageiros clandestinos: 

- Gradil metálico com tratamento anticorrosivo, pintado em cor de baixo impacto 

visual, dimensionado adequadamente para sua finalidade. Será implantado ao 

longo da extensão da plataforma das estações apoiadas, em ambos os lados, 
entre a faixa segregada do BRT e a via destinada ao fluxo dos demais veículos. 

Conforme descrição acima dos itens que compõem a edificação "Estação de 
passageiros", podemos observar pela relação dos serviços a serem executados, que 
trata-se de uma edificação de pequeno porte, com padrão de acabamento médio a alto, 
sendo que estes serviços são comuns a outras edificações comerciais, industriais e/ou 
residenciais. 
Desta forma, entendemos que apresentando atestados de elaboração de projetos e 
execução de obras de edificações que contenham serviços iguais ou semelhantes aos 
serviços que compõem a edificação "Estação de passageiros", e com quantitativos 
iguais ou superiores ao solicitado no edital, atenderemos às exigências quanto à 
capacidade técnica do licitante e da equipe de projetos e obras. Nosso entendimento 
está correto? 

RESPOSTA - 33: 

O questionamento formulado propõe uma análise ampla e abstrata da questão, fato que 
por si só inviabiliza um exame acurado por parte da Comissão. Isto por que, não foi 
oferecido parâmetros concretos para interpretação da pergunta, uma vez que tratou 
genericamente de “obras e edificações”.  

Conforme já esclarecido, o critério posto em discussão busca, em sua essência, atingir 
o propósito da licitação segundo os parâmetros técnicos concebidos pelo Edital. Assim, 
o entendimento sobre a capacidade técnica está na demonstração de que os atestados 
demonstrem que o licitante está capacitado para executar o objeto licitado. Por isso, o 
caso aventado não pode ser analisado pelo mero uso da expressão “obras e 
edificações” sugerida pelo Licitante, em verdade, o exame acerca do item aludido está 
na demonstração de que o Licitante está capacitado para executar o tipo de serviço em 
destaque. 

Ademais, há que se ponderar que a interpretação para situações desta natureza deve 
ser sempre aquela que privilegie o caráter competitivo do certame, sem se dispensar, 
obviamente, as condições técnicas mínimas do Edital.  

Ressaltamos que os atestados de capacidade técnica apresentados pelos licitantes 
serão analisados pela Comissão, na sua fase própria, conforme definido no Edital, 
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obedecendo aos critérios estabelecidos no instrumento convocatório e na legislação 
vigente. 

 

PERGUNTA - 34: 

Identificamos no Anteprojeto de Pavimentação SSA-759-CLL-TR3-AP-PAV-003-00, que 
serão implantados novos retornos, uma vez que os atuais retornos serão removidos 
para a instalação da Estação Pituba. 

Para a execução destes novos retornos no posto de gasolina (Posto Namorado), haverá 
a necessidade de remoção de edificações existentes no local. Estamos entendendo que 
as desapropriações das edificações existentes são obrigação da Contratante. Nosso 
entendimento está correto?  

RESPOSTA - 34: 

Essa questão já foi esclarecida na RESPOSTA 19.  

 

PERGUNTA - 35: 

Ainda com relação aos serviços de execução dos novos retornos próximos à Estação 
Pituba (Anteprojeto SSA-759-CLL-TR3-AP-PAV-003-00), estamos entendendo que 
todos os custos com os serviços de demolição/remoção das edificações e/ou estruturas 
existentes, e que serão necessários para a execução destes novos retornos no posto 
de gasolina, serão de responsabilidade da Contratante. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA - 35: 

Essa questão já foi esclarecida na RESPOSTA 19.  

 

PERGUNTA - 36: 

De acordo com o anteprojeto, ocorrerá interferência do novo sistema viário com parte 
da área do posto de combustível. O traçado sobrepõe-se em área onde foram 
identificadas tampas dos reservatórios de combustíveis enterrados e seus respectivos 
“suspiros”, bem como estrutura de comunicação visual (totem, letreiros, placas, entre 
outros). 

Entendemos que a remoção/adequação dos elementos de infraestrutura do posto, como 
por exemplo, reposicionamento dos tanques subterrâneos e respectivos “suspiros”, 
retirada e reposicionamento de totens, letreiros, placas, etc, não fazem parte do escopo 
das obras do BRT – trecho 3. 



 
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 21 
 

 

Figura – Geométrico das vias interferência com o posto dos namorados (Fonte: 
EDITAL DE LICITAÇÃO – RDC Nº 03/2019 PROCESSO SUCOP N.º 1.416/2019) 

Nosso entendimento está correto? 

  

Foto – Interferência das vias com o Posto dos Namorados – Totem 

  

Fotos – Reservatórios de combustível enterrados 

RESPOSTA - 36: 

Essa questão já foi esclarecida nas RESPOSTAS 16 e 19.  
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PERGUNTA - 37: 

No documento de referência do presente edital é indicado trecho de ciclovia no interior 
do Parque da Cidade e à montante do início do “marco de início” para o Trecho 3 do 
BRT. 

Entendemos que a ciclovia no interior do Parque da Cidade pertence ao Trecho 1 das 
obras do BRT LAPA-LIP e não do Trecho 3 do BRT. Nosso entendimento está correto? 

  

Figuras – Ciclovia fora da poligonal de abrangência do Trecho 3 BRT 

RESPOSTA - 37: 

Essa questão foi esclarecida na 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 - 38: 

Conforme estabelecido no item 9.3 do Edital (PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE II) 
a PROPONENTE deverá apresentar: Cronograma Físico-Financeiro e Eventograma - 
Planilha Auxiliar, por meta/etapa de execução do objeto da licitação (projetos, obras e 
serviços), nos formatos utilizados nos Anexos A e B do Termo de Referência, 
respectivamente. 

Com relação ao anexo A (CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO), estamos 
entendendo que a PROPONENTE deverá preencher em conformidade com o seu 
cronograma executivo, que fará parte de sua Proposta Técnica, não sendo necessário 
seguir a distribuição mensal constante no cronograma físico-financeiro do Edital. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA - 38: 

O Cronograma apresentado pelos licitantes deverá representar os prazos 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 Cronograma, o Licitante deve respeitar a estrutura de serviços 
apresentada no Edital. 

 

PERGUNTA - 39: 

Os desenhos recebidos SSA-759-CLL-TR3-AP-URB-002-02, SSA-759-CLL-TR3-AP-
URB-003-02 e SSA-759-CLL-TR3-AP-URB-004-02 citam, para cada uma das 03 (três) 
passarelas existentes, a "MANUTENÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE". 

Estamos entendendo que esta observação se refere à necessidade de permanência das 
03 (três) passarelas, ao longo do trecho e que não é escopo da Contratada a execução 
de serviços de manutenção corretiva (pintura, reparo em cobertura, substituição de 
trechos danificados etc.). Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 39: 

Serviços de manutenção corretiva em equipamentos e estruturas existentes e que irão 
permanecer onde estão, são de responsabilidade da Contratante. 

 

PERGUNTA - 40: 

Entendemos que todas as Desapropriações e Vistorias Cautelares necessárias ao 
Projeto serão de responsabilidade da CONTRATANTE. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA - 40: 

Todas as ações necessárias à consecução do objeto, a exemplo de “vistorias 
cautelares”, devem ser previstas pela Contratada no planejamento da obra, assim como, 
seus custos devem ser incluídos na sua proposta de preço. 

A Contratada deverá desenvolver os projetos básico e executivo de forma que sejam 
evitadas desapropriações. Caso sejam inevitáveis, a Matriz de Risco alocou 
responsabilidade à Contratante, conforme esclarecido em questionamentos anteriores. 

 

PERGUNTA - 41: 

Na Autorização Ambiental nº 2019-SEDUR/CLA/AA-22 - condicionante XII, informa que 
a obra só poderá ser iniciada após a emissão da Autorização para Supressão de 
Vegetação (ASV), observando a legislação competente e as condicionantes da 
respectiva ASV.  

Favor informa se já foi solicitado pela SUCOP, a emissão da Autorização para 
Supressão Vegetal (ASV), uma vez que está previsto a remoção de árvores no Projeto 
do BRT – Trecho 03. 

RESPOSTA – 41: 

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

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

 

PERGUNTA - 42: 

Em relação à Autorização Ambiental nº 2019-SEDUR/CLA/AA-22, solicitamos que seja 
disponibilizado os Programas Ambientais que foram descritos na referida Autorização, 
para que possamos verificar quais as Condicionantes Previstas, e que a CONTRATADA 
deverá atender. 

RESPOSTA - 42: 

Conforme esclarecido na RESPOSTA 41, “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 - 43: 

Quando da execução do retorno previsto em Projeto, localizado no Posto Namorado, 
verifica-se a necessidade de remoção dos tanques de Combustíveis existentes e que 
estão atualmente enterrados. 

Favor, esclarecer de quem será a responsabilidade de tratar da questão do solo 
contaminado, tanto no que se refere a sua remoção como também do seu descarte final, 
uma vez que neste momento não é possível fazer uma previsão quantitativa deste 
serviço? 

RESPOSTA - 43: 

Essa questão já foi esclarecida nas RESPOSTAS 16 e 18. 

 

PERGUNTA - 44: 

A utilização do padrão de iluminação adotado pela Prefeitura para as avenidas ACM e 
Juracy Magalhães, resposta do questionamento 23, implica a utilização de postes 
decorativos nas pistas laterais da via, as alturas destes postes decorativos farão que as 
partes metálicas das luminárias entrem em contato com os cabos energizados da rede 
de média tensão da Coelba existente. Neste caso, estamos entendendo que devemos 
utilizar somente braços e luminárias, não sendo necessário a utilização de postes 
decorativos. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 44: 

Sempre que as redes de energia estiverem interferindo na execução da obra, devem 
ser remanejadas conforme previsto no Termo de Referência, sendo de responsabilidade 
da Contratada a execução dos serviços e os custos correspondentes. 
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PERGUNTA - 45: 

Na resposta da pergunta 24, informa a utilização de iluminação cênica que possibilita a 
mudança de cor. Estamos entendendo que devemos utilizar somente os projetores para 
os pilares das passarelas. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 45: 

Esta é uma licitação na modalidade de RDC contratação integrada. O licitante vencedor 
irá elaborar os projetos básicos e executivos com os respectivos estudos e 
dimensionamentos de acordo com as características necessárias e normas vigentes, 
atendendo o disposto no Termo de Referência e demais elementos do Edital. 
  

PERGUNTA - 46: 

Na resposta da pergunta 24, informa a utilização de iluminação cênica que possibilita a 
mudança de cor.  Quais as fachadas das plataformas das estações devem ser 
iluminadas? 

RESPOSTA - 46: 

Esta é uma licitação na modalidade de RDC contratação integrada. O licitante vencedor 
irá elaborar os projetos básicos e executivos com os respectivos estudos e 
dimensionamentos de acordo com as características necessárias e normas vigentes, 
atendendo o disposto no Termo de Referência e demais elementos do Edital. 
 

PERGUNTA - 47: 

Pudemos verificar durante a visita ao trecho que há cabos de telecomunicações aéreos 
atravessando a via. Estes cabos irão permanecer aéreos? 

RESPOSTA - 47: 

No trecho em que a rede elétrica deverá ser subterrânea, os cabos de telecomunicações 
deverão ser enterrados. 
 

PERGUNTA - 48: 

O item 8.3 do Anexo I - Termo de Referência, na página 13, cita: "Observar que, no 
trecho entre o Posto Namorado e o Shopping Itaigara, sentido Itaigara, deverão ser 
mantidas 03 (três) faixas no corredor central (neste trecho não existe via marginal).". 

Estamos entendendo que no trecho entre o Posto dos Namorados e o Shopping Itaigara 
(neste mesmo sentido), não serão necessárias implantações de vias marginais, e que 
deverão ser previstos 03 (três) faixas de trânsito convencional no corredor central, além 
de uma faixa de trânsito exclusiva do sistema BRT. 

Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 48: 

O entendimento está correto, conforme indicado no Anteprojeto de referência. 
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PERGUNTA - 49: 

 

RESPOSTA - 49: 

Para a função de Coordenador de Projeto, integrante da Equipe Técnica Mínima, além 
de Engenheiro Civil Sênior, também será admitido Arquiteto Urbanista Sênior.  

 

PERGUNTA - 50: 

 

RESPOSTA -  50: 

Essa questão já foi esclarecida na RESPOSTA 37. 

 

PERGUNTA - 51: 

O item 10.1 do Termo de Referência (Tecnologias Admissíveis e Especificações 
Mínimas), no subitem Urbanização e Paisagismo - Iluminação Pública, na página 97, 
descreve: "A iluminação pública deverá ser implantada ou adequada (quando possível 
o aproveitamento da existente), no mesmo padrão utilizado pela Prefeitura, com postes 
metálicos e lâmpadas Led. Deverá ser prevista iluminação pública ao longo de todas as 
vias e ao longo de toda a ciclovia e parque linear, utilizando, sempre que possível, a 
iluminação pública das vias". 

Estamos entendendo que nos postes para iluminação viária, a permanecer, não serão 
necessárias alterações das luminárias para lâmpadas LED, caso as luminárias 
existentes não sejam de LED, bem como não haverá necessidade substituição dos 
postes existentes, caso estes não estejam nas especificações exigidas no Edital. 

Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 51: 

A iluminação pública a ser implantada deverá atender ao padrão atual utilizado pela 
Prefeitura (luminárias, lâmpadas LED), inclusive os postes, mantendo a uniformidade 
ao longo de todo o corredor.  
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PERGUNTA - 52: 

 

RESPOSTA - 52: 

Não está prevista contenção nesse trecho e o desenho do anteprojeto não consta 
representação de contenção. 

 

PERGUNTA - 53: 

 

 

RESPOSTA - 53: 

As soluções para as interferências fazem parte do escopo e são de inteira 
responsabilidade da Contratada, conforme previsão no Edital. 

Destacamos a Cláusula Décima Primeira – Obrigações da Contratada, da Minuta do 
Contrato:  

“11.1.25. A CONTRATADA providenciará, após a assinatura do Contrato, o 
levantamento topográfico-cadastral das interferências com as redes de serviços 
públicos e redes privadas existentes ao longo de todo o percurso da obra.  

11.1.29.1. A CONTRATADA estabelecerá entendimentos com as diversas 
empresas e concessionárias de serviços públicos, objetivando solucionar os 
problemas de interferências com a infraestrutura existente, bem como avaliar a 
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viabilidade das futuras expansões de rede previstas ao longo de todo o traçado 
da obra. 

11.1.29.2. Para cumprimento das soluções relacionadas às interferências, a 
CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades que a solução exigir, seja 
do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista técnico, não podendo imputar 
qualquer responsabilidade à CONTRATANTE.” 

Os custos referentes ao remanejamento de interferências devem constar no Item de 
Serviço nº 2.5.6 do Cronograma Físico-Financeiro e do Eventograma, integrantes da 
Proposta de Preço. 

 

PERGUNTA - 54: 

 

RESPOSTA - 54: 

As adequações previstas no Anteprojeto para as passarelas existentes, dizem respeito 
ao que for necessário para o atendimento às normas de segurança. 

 

PERGUNTA - 55: 

 

RESPOSTA - 55: 

Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada. Este 
assunto é inerente à fase de elaboração dos projetos básico e executivo e será definida 
pelos estudos desenvolvidos pela Contratada. 

 

PERGUNTA - 56: 
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RESPOSTA - 56: 

O Termo de Referência, bem como, o anteprojeto de referência (solução base), assim 
como, o orçamento de referência consideram as instalações necessárias para a plena 
operação do sistema BRT. 

 

PERGUNTA - 57: 

 

RESPOSTA - 57: 

A tubulação exposta é provisória e deve ser considerada sua retirada até a execução 
da obra. 

 

PERGUNTA - 58: 

 

RESPOSTA - 58: 

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 espessura do pavimento, que será definida após os projetos 
elaborados pela Contratada. 
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PERGUNTA - 59: 

 

RESPOSTA - 59: 

Essa questão está bem definida na Matriz de Risco, item 11 do Termo de Referência. 

 

PERGUNTA - 60: 

 

RESPOSTA - 60: 

O questionamento é de situação hipotética. Assim, a Comissão não pode responder ao 
questionamento abstratamente formulado. 

Ressaltamos que a Minuta do Contrato, no item 17.1, prevê: “Os casos omissos e de 
interpretação e integração deste contrato serão resolvidos através de processo 
administrativo com análise do caso pela área jurídica da Contratante”.  
 

PERGUNTA - 61: 
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RESPOSTA - 61: 

Todos os prazos inerentes a execução dos serviços devem ser previstos no momento 
da elaboração do Cronograma da Licitante, respeitando os marcos contratuais e prazo 
de conclusão da obra. 

 

PERGUNTA - 62: 
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RESPOSTA - 62: 

Os desvios de trânsito serão submetidos à Transalvador e dependem de autorização 
específica. 

 

PERGUNTA - 63: 

 

RESPOSTA - 63: 

Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada.  

O orçamento paramétrico considerou valores de serviços similares realizados, portanto 
sem referência direta aos equipamentos e dispositivos de sinalização temporária, que 
serão definidos após os projetos elaborados pela Contratada e submetidos para 
aprovação da Contratante. 

Todas as ações necessárias à consecução do objeto devem ser previstas pela 
Contratada no planejamento da obra, assim como, seus custos incluídos na proposta 
de preço.  

 

PERGUNTA - 64: 

Com base em análise de cadastros disponíveis e a partir da visita técnica em campo, 
observou-se a inexistência de parte da macrodrenagem de água pluvial. O trecho possui 
aproximadamente 450m de extensão, com início no Posto Namorado e finalizando nas 
intermediações do banco Bradesco, onde inicia-se a macrodrenagem existente. 

Embora que nos anteprojetos e Documentos disponibilizados pela SUCOP, não fazem 
menção a respeito deste assunto, entendemos que a concepção e construção da 
Macrodrenagem do trecho em epigrafe, faz parte do escopo das obras do BRT – Trecho 
3. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA - 64: 

O entendimento está correto. Os serviços de execução de vias em superfície com 
pavimento asfáltico, pavimento rígido e requalificação de pavimento asfáltico, incluem a 
execução ou complementação do sistema de micro drenagem ou drenagem pluvial. 

 

PERGUNTA - 65: 

Após visita ao local das obras, identificamos que há locais com transformadores de 150 
KVA e chaves seccionadoras nas linhas de média tensão entre as imediações do Max 
Center e retornos existentes na altura do Posto Namorado. Para a adequação das linhas 
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de média tensão através de galerias subterrâneas, haverá a necessidade de criação de 
subestações subterrâneas. 

Devemos prever este tipo de instalação? 

RESPOSTA - 65: 

A rede aérea deverá ser substituída por rede subterrânea com todos os equipamentos 
que sejam necessários para a distribuição de energia aos consumidores. 

 

PERGUNTA - 66: 

Em visita ao local das obras, foi observada a existência de tubulações de abastecimento 
de água tratada expostas, provavelmente em caráter provisório, próximo ao Posto dos 
Namorados, conforme figuras abaixo. Perguntamos: 

a) Entendemos que a instalação de uma nova rede de tubulação definitiva para substituir 
estas tubulações em referência não faz parte do escopo da contratada. Nosso 
entendimento está correto? 

b) Entendemos que, quando do início das obras, a adutora definitiva já estará 
implantada de modo que estas tubulações expostas (aérea) não sejam impeditivo aos 
serviços de 

c) Implantação da Cortina de Contenção no Talude, serviços esses, necessários às 
obras do BRT – Trecho 3. Nosso entendimento está correto? 

 

  

Fotos - Tubulação de água tratada exposta em frente ao Posto dos Namorados 

RESPOSTA - 66: 

Como já foi esclarecido na RESPOSTA 37, a tubulação exposta é provisória e deve ser 
considerado que será retirada até a execução da obra. 

 

PERGUNTA - 67: 

Entendemos que as despesas referentes às interferências serão custeadas pela 
contratada, no entanto algumas dessas possuem caráter especifico que impedem sua 
mensuração. Como exemplo, podemos citar o LUCRO CESSANTE das concessionárias 
que poderão ter seus serviços temporariamente paralisados. 
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Como não é possível contabilizar este tipo de despesa, entendemos que, caso venham 
ocorrer despesas dessa natureza, estas devem ser arcadas pela Prefeitura. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA - 67: 

Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada. 

Todas as ações necessárias à consecução do objeto devem ser previstas pela 
Contratada no planejamento da obra, assim como, seus custos incluídos na proposta 
de preço.  

 

PERGUNTA - 68: 

 

RESPOSTA -  68: 

A regra do Edital é clara quanto ao procedimento para o pagamento do item 
“remanejamento de interferência”. Será medido e pago pelo percentual do trecho 
liberado, medido pela extensão da Faixa F5, por sentido, proporcionalmente ao 
comprimento total da Faixa F5 em cada sentido. Assim, não há vinculação estabelecida 
com a execução dos serviços de terraplenagem e sim, com a liberação da faixa F5.   

 


