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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 – RDC /SUCOP 

ESCLARECIMENTOS Nº 06 

 

PERGUNTA 22 

No ANEXO C – EVENTOGRAMA, está prevista a obtenção da Licença de Implantação 
(item 1.1.2) no mês 4, porém o serviço de Revestimento e cobertura de canal em 
concreto - seção retangular no Canal Fechado da Rua Lucaia (item 2.6.3.1) está com 
início no mês 3, ou seja, antes da obtenção da L.I. Além deste serviço e dos Serviços 
Preliminares, mais algum outro serviço poderá ser iniciado antes da obtenção da L.I? 
Ou verifica-se a necessidade de retificação do Anexo C? No ANEXO A - 
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, também consta avanço deste mesmo serviço a 
partir do mês 3.  

RESPOSTA 22 

O Anexo A - Cronograma Físico-Financeiro e o Anexo C - Eventograma foram 
retificados. 

 

PERGUNTA 23 

No documento ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, item 14.8, temos o QUADRO DE 
LIMITES DE VARIAÇÃO DE PREÇO que estabelece limites percentuais de variação 
dos valores de preço. Pegando como exemplo o item 2.2-Serviços Preliminares, nota-
se que os itens 2.2.1 a 2.2.4 poderão sofrer uma variar individualmente admissível de 
até +7%. Por outro lado, a somatória dos itens 2.2-Serviços Preliminares não poderão 
sofrer variação admissível superior a +0%. Diante disso, é correto o entendimento que 
os percentuais propostos de 45% para construção de canteiros, 30% para manutenção 
dos canteiros de obras, 15% para mobilização e 10% para desmobilização, PODERÃO 
SOFRER variação por conta do valor real ofertado por cada proponente?  

Estando correto tal entendimento, é correto afirmar que poderão haver ajustes nos 
percentuais propostos no item 12.1.1. Serviços Preliminares (página 182/210 do 
ANEXO I)? 

RESPOSTA 23 

Poderão ocorrer variações nos percentuais dos níveis 1, 2 e 3, do EVENTOGRAMA, 
Anexo C do Termo de Referência, desde que sejam respeitados os limites apresentados 
no QUADRO DE LIMITES DE VARIAÇÃO DE PREÇOS, item 14.8 do Anexo I - Termo 
de Referência e que o valor total da Proposta não ultrapasse o valor estabelecido no 
item 4 do Edital. 

Os percentuais do item 12.1.1. Serviços Preliminares são inerentes à proposta do 
Licitante, a qual deverá observar os limites de variação do item 14.8. 

 

PERGUNTA 24 

No Segmento 1, será necessário criar espaço para implantação da via de acesso a 
veículos, à Av. Vasco da Gama, ao lado do Viaduto Rômulo Almeida, com a demolição 



 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2019– RDC PRESENCIAL 
COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO - DECRETO Nº 30.806 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

2 

 

da contenção existente e construção de nova contenção em cortina de concreto 
atirantada. Alertamos que a demolição da contenção existente e a construção da nova 
contenção implicam em riscos e falta de segurança aos moradores do local. 
Entendemos que tais etapas exigem cadastramento prévio e relocação de famílias para 
sua execução. Questionamos então, a quem seriam atribuídos tais custos? Seriam dela 
os contatos e as respectivas providências para as liberações por parte de todos os 
Órgãos Públicos envolvidos nesse processo? 

RESPOSTA 24 

Todas as ações necessárias à execução do objeto da licitação são de responsabilidade 
da CONTRATADA e devem ser previstas pela proponente no planejamento da obra e 
os respectivos custos incluídos na sua Proposta de Preço. 

 

PERGUNTA 25 

No Segmento 3:  Interseção da Rua Lucaia com a Av. Vasco da Gama, no trecho de 
acesso ao Horto Florestal (demolição da cortina existente e construção de uma nova). 
Alertamos que a demolição da contenção existente e a construção da nova contenção 
implicam em riscos em relação a linha de transmissão elétrica em alta tensão existente 
no local. A execução requer autorização de Órgãos Públicos/Privado responsáveis pela 
relocação da referida linha. Questionamos então, a quem seriam atribuídos tais custos? 
Seriam dela os contatos e as respectivas liberações por parte de todos os Órgãos 
Públicos/Privados envolvidos nesse processo? Na hipótese de ser da Contratada o ônus 
da relocação, o valor do remanejamento correspondente será alocado a qual etapa da 
obra? 

RESPOSTA 25 

Conforme 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.  

11.1.25.1. 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 viabilidade das futuras 
expansões de rede previstas ao longo de todo o traçado da obra. 

11.1.25.2. 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 2.7.7 do Cronograma Físico-Financeiro e do Eventograma, integrantes da 
Proposta de Preço. 

 

PERGUNTA 26 

Conforme a resposta 09, do Esclarecimento 04 e de acordo com os documentos 
apresentados nos anexos do Edital:  Cronograma físico – financeiro e Eventograma, 
todos os itens a seguir descritos estão com valor "zerado". 
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− 2.5.8 – Adequação da estação da lapa; 

− 2.5.8.1 – Recuperação estrutural – placas e Tirante T – 10; 

− 2.7.3 – Passarela – construção e montagem Av. Vasco da Gama; 

− 2.7.3.1 - Construção e implantação de passarela Av. Vasco da Gama; 

− 2.7.4 - Passarela – demolição e remoção; 

− 2.7.4.1 – Demolição e remoção de passarela existente 

Entendemos, portanto, que há conflito entre o "preço global" da obra de 
R$311.665.469,63, constante do item 4 do Edital e o total que é apurado no 
cronograma/eventograma que indica R$299.285.852,42, aí já considerados todos os 
itens acima indicados com valores zerados. No nosso entendimento, para a 
apresentação da Proposta de Preços, deverão ser incluídos os valores respectivos de 
cada item separadamente: Adequação da Estação da Lapa / Construção e implantação 
de passarela da Av. Vasco da Gama / Demolição e remoção de passarela existente. 
Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 26 

Não há conflito nos documentos referidos. Os valores dos serviços indicados no 
questionamento supra, como “zerados”, estão relacionados no Anexo B do Termo de 
Referência. 

Conforme item 14 do Termo: “A Proposta de Preço deverá ser apresentada 
conforme modelo e condições definidas no Edital. 14.1.1. O Preço Global 
apresentado será a soma dos valores propostos para os serviços referentes às 
planilhas “A” e “B”, constantes do Anexo D, e estas devem ser apresentadas 
separadamente.” 

 

PERGUNTA 27 

No projeto de arquitetura da Estação Pedrinhas são apresentados três níveis: Praça 
nível 6,00, Mezanino nível 9,20 e Plataforma nível 13,20. Ocorre que no projeto do 
elevado de Pedrinhas não foi considerado o projeto básico de estrutura do nível do 
Mezanino 9,20. Portanto, solicitamos que nos seja enviado o projeto básico de estrutura 
de concreto armado do Mezanino da Estação Pedrinhas. 

RESPOSTA 27 

Caberá à CONTRATADA a elaboração dos Projetos Básico e Executivo, necessários e 
satisfatórios à execução do empreendimento, com nível máximo de detalhamento 
possível de todas as suas etapas. A Solução Base apresentada no Edital deverá ser 
considerada como referência. 

Os documentos disponibilizados no Edital são suficientes para elaboração das 
propostas.   

 

PERGUNTA 28 

No documento "MEMORIAL DESCRITIVO – ANTEPROJETO DE ENGENHARIA – 
TRECHO 2", vimos que foi acrescentado na página 39 do "MEMORIAL DESCRITIVO – 
ANTEPROJETO DE ENGENHARIA – TRECHO 2" a nota: “OBS: serão instalados 
câmeras e sensores para monitoramento e controle das vias ao longo de todo o percurso 
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do trecho 2”. Esta informação não consta nas páginas 172 e 173 do "ANEXO I - TERMO 
DE REFERÊNCIA – TRECHO 2", o que conflita com a informação anterior. Dessa 
maneira questionamos: Quais documentos prevalecem para a referida informação? 

RESPOSTA 28 

Devem ser instaladas câmeras na área externa das estações com o objetivo de 
monitorar as vias nos dois sentidos.  

 

PERGUNTA 29 

Favor indicar se os projetores para a iluminação cênica serão do tipo RGB ou 
monocromáticos. 

RESPOSTA 29 

Este assunto será definido quando da elaboração dos projetos básicos pela empresa 
CONTRATADA e submetidos à CONTRATANTE para análise e aprovação. 

 

PERGUNTA 30 

Na Estação Pedrinhas, considerando que no nível logo abaixo das pistas de rolamento 
do BRT (nível da Plataforma da Estação = 13,20) encontram-se as áreas disponíveis do 
Mezanino, nível 9,20, (sob as duas pistas de rolamento), favor informar se devemos 
considerar um sistema de impermeabilização, uma vez que no projeto básico de 
estrutura não previu rebaixo para implantação de impermeabilização, nem da camada 
de proteção mecânica. Favor confirmar se nosso entendimento está correto. 

RESPOSTA 30 

O licitante vencedor será responsável pela realização de todos os estudos necessários 
para a elaboração dos projetos básico e executivo necessários e satisfatórios à 
execução do empreendimento, com nível máximo de detalhamento possível de todas 
as suas etapas. O Anteprojeto - Solução Base apresentado no Edital deverá ser 
considerada como referência. 

 

PERGUNTA 31 

Considerando os fluxos de tráfego indicados na figura 39 da página 43 dos “Estudos de 
Mobilidade” (Anexo 1 – Estudo de Mobilidade) que acompanharam a Solução Base, 
bem como a taxa de crescimento indicada na página 45 do mesmo documento, 
realizamos estudos de engenharia de tráfego preliminares para avaliar a conturbação 
no trânsito do tipo “Entrelaçamento” entre a estaca 6 e estaca 17 no sentido “ACM 
>Garibaldi”, na região da futura “Estação Cidade Jardim”.  

O resultado desse estudo indica que o alargamento sugerido para a Av. Juracy 
Magalhães Júnior das atuais 3 faixas para 4 faixas de tráfego proposto na Solução Base 
não se mostra suficiente já no cenário atual, e indicam a necessidade de ampliação das 
atuais 3 para 5 faixas nesse trecho, ou seja, uma faixa a mais do que a prevista na 
Solução Base. 

Sendo assim, questionamos:  
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a) deve-se considerar a solução desse novo alargamento na proposta ou deverá ser 
mantida a solução base? Se sim, deve ser considerada (i) junto ao canteiro central, 
onde temos interferência com árvores de grande porte, ou (ii) pelo passeio 
existente, resultando em ampliação da poligonal de intervenção e consequente 
desafetação de terreno privado não prevista na Solução Base, como área a ser 
desapropriada? 

b) Se sim, o valor desta solução de alargamento a mais do que previsto na solução 
base já está contemplado no valor global máximo admitido para contratar ou no 
caso da confirmação dos nossos estudos quando da execução da obra será tratado 
como serviços adicionais?  

RESPOSTA 31 

As vias exclusivas do sistema BRT deverão permitir o tráfego simultâneo, nos dois 
sentidos, em todo o percurso. 

O projeto básico deverá apresentar solução para que a trafegabilidade dos ônibus do 
BRT não sofra restrições. Esclarecemos que o Termo de Referência prevê a adoção de 
superelevação e superlargura das faixas, quando necessário. Esclarecemos ainda, que 
o Anteprojeto deve ser considerado como referência. 

 

PERGUNTA 32 

As áreas destinadas aos bicicletários serão cobertas ou não, favor esclarecer, pois os 
layouts não deixam claros. Em caso afirmativo, favor enviar especificações. 

RESPOSTA 32 

O Termo de Referência define as premissas para elaboração dos projetos que deverão 
ser desenvolvidos pela licitante vencedora do certame, quando estas questões serão 
especificadas.  

 

PERGUNTA 33 

As bilheterias das estações deverão ser consideradas blindadas? Em caso afirmativo, 
qual será o nível de blindagem? 

RESPOSTA 33 

O Termo de Referência não prevê blindagem nas áreas de comercialização de bilhetes 
nas estações. 

 

PERGUNTA 34 

Na Estação da Lapa, além da implantação da nova Estação do BRT, será de nosso 
escopo também a adequação e recuperação da estrutura existente. Como será a 
liberação do local para a execução de nosso trabalho na área? Na realização dos 
serviços de adequação da Estação Lapa, como será a programação diária de entrada e 
saída de veículos e ônibus, tanto para a Estação como para o acesso ao Shopping 
Piedade? Quais os horários diurno e noturno que serão disponibilizados para nosso 
trabalho? 
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RESPOSTA 34 

Essas questões serão tratadas na fase de planejamento da execução desses serviços, 
o qual será desenvolvido pela CONTRATADA em comum acordo com as 
concessionárias Nova Lapa, que administra a Estação, e o consórcio das operadoras 
do sistema de transporte coletivo de ônibus/INTEGRA.  

 

PERGUNTA 35 

O elevador da Estação Pedrinhas será do escopo de fornecimento do licitante? Caso 
afirmativo enviar as especificações técnicas para que seja possível a cotação do 
equipamento. 

RESPOSTA 35 

É de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição e instalação de todos os 
equipamentos necessários ao pleno funcionamento do Sistema BRT, especialmente os 
relacionados às estações de passageiros. 

O texto do item 10.1, Estações, do Termo de Referência foi alterado para:  

Equipamentos/Sistemas: 

― Sistema de controle e segurança (SFTV). 

― Sistema de comunicação e informação, visual e sonoro. 

― Sistemas de detecção, alarme e combate a incêndios. 

― Sistema de controle de acesso com catracas. 

― Elevadores com capacidade para atendimento às pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, atendendo às Normas Técnicas. 

 

PERGUNTA 36 

Apesar de não constar no Termo de Referência, no arquivo SSA-759-CLL-TR2-AP-
ARQ-300-00, aparecem no desenho o que poderiam ser 03 elevadores na Passarela da 
Estação Cidade Jardim. Entendemos que por não estarem referidos no Termo, tratam-
se apenas das estruturas que devem ser construídas para ampliação e possível 
implementação futura de elevadores, não sendo obrigação do licitante os seus 
fornecimentos. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 36 

O Item 9.8 do Termo de Referência foi alterado para: “Na área do Cidade Jardim, será 
implantada a Estação Cidade Jardim, estação apoiada semelhante às implantadas na 
Av. Vasco da Gama. Será localizada no canteiro central do corredor, com acesso 
através de passarela também destinada ao atravessamento das vias. Deverá ser 
instalado um elevador no centro da passarela para acesso à Estação Cidade Jardim e 
previsto, para instalação futura, um elevador em cada extremidade da passarela, 
conforme indicado no Anteprojeto”. 
É de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição e instalação de todos os 
equipamentos necessários ao pleno funcionamento do Sistema BRT, especialmente os 
relacionados às estações de passageiros. 
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PERGUNTA 37 

Em análise ao Anexo I – Termo de Referência, para a verificação da conformidade dos 
projetos haverá necessidade de uma equipe de profissionais para o Controle de 
Qualidade de Projetos (CQP), ainda de acordo com o Termo essa equipe não terá 
vínculo de subordinação com a empresa vencedora (página 08), desta forma, estamos 
entendendo que a equipe para o CQP será contratada e remunerada diretamente pela 
Sucop e que cabe somente a empresa licitante indicar os profissionais necessários 
dentro da estrutura organizacional a ser apresentada na Proposta Técnica. 

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor nos indicar como proceder. 

RESPOSTA 37 

O entendimento não está correto. 

O Controle de Qualidade de Projetos – CQP é uma atividade que visa garantir a 
qualidade e a segurança dos projetos de engenharia, que são de responsabilidade da 
CONTRATADA. Dessa forma, os custos envolvidos com esta atividade devem ser 
previstos e incluídos no preço do proponente. 

A exigência contida no Termo de Referência para que os profissionais do CQP não 
possuam “vínculo de subordinação” com a CONTRATADA é imprescindível para 
garantir a autonomia dos técnicos que farão a avaliação da qualidade dos projetos. 

 

PERGUNTA 38 

No Anexo I – Termo de Referência, existem os textos indicados abaixo referente ao 
Trecho I: 

− Item I – Estudos Preliminares 
Subitem – h) Macrodrenagem: Projeto Hidráulico e Estrutural 
“Os estudos deverão considerar as soluções adotadas para o sistema de 
macrodrenagem do Trecho 1, sobretudo o dimensionamento do canal” (pg. 36); 
“O método a ser utilizado para o cálculo da vazão da macrodrenagem do canal 
do braço sul do rio Camurujipe deverá ser compatível com o que está sendo 
utilizado no Trecho 1 deste canal e com as informações do anteprojeto” (pg. 36); 

− Subitem - m) Estações – Arquitetura 
“O Projeto das Estações do Sistema BRT deverá manter padrão arquitetônico 
em conformidade com aquelas projetadas para o Trecho 1” (pg.42); 

Nos documentos fornecidos nesse certame não identificamos os arquivos de Macro 
Drenagem e Arquitetura do Trecho 1, onde o Anexo I indica que deverão ser referência 
para tais serviços, desta forma, estamos entendendo que a Sucop irá enviar ainda no 
processo licitatório todos os projetos, especificações e memoriais aprovados da atual 
obra referente ao Trecho I do BRT de Salvador, para que as licitantes possam fazer seu 
pré-projeto e orçamento. 

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor nos indicar como proceder. 

RESPOSTA 38 

A metodologia utilizada para o dimensionamento da macrodrenagem e o conceito das 
Estações adotado no Anteprojeto já estão de acordo com o Trecho 1. A Contratada, na 
fase de elaboração dos projetos básicos poderá submeter à aprovação da 
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CONTRATANTE, ajustes e alterações que atendam o Programa de Necessidades e 
Padrões de Desempenho definidos no Edital.    

O Anteprojeto - Solução Base apresentado, possui as informações necessárias para 
elaboração das propostas técnicas e de preço.  

 

PERGUNTA 39 

Para melhor dimensionamento e detalhamento das portas automáticas das Estações, 
solicitamos a Sucop a indicação do modelo e dimensionamento do Ônibus que será 
usado para o BRT Salvador. 

RESPOSTA 39 

O item 8.2. e 8.5. do Termo de Referência define premissas para elaboração dos 
projetos, inclusive das Estações, que deverão ser desenvolvidos pela licitante 
vencedora do certame, quando estas questões serão especificadas. 

 

PERGUNTA 40 

Conforme Termo de referência, m) Estações – Arquitetura: O Projeto das Estações do 
Sistema BRT deverá manter padrão arquitetônico em conformidade com aquelas 
projetadas para o Trecho 1. Solicitamos o envio do projeto arquitetônico das estações 
do Trecho 1. 

RESPOSTA 40 

O conceito das Estações adotado no Anteprojeto – Solução Base apresentado, já está 
de acordo com o Trecho 1. A CONTRATADA, na fase de elaboração dos projetos 
básicos poderá propor, conforme modalidade do RDC, ajustes e alterações que 
atendam o Programa de Necessidades e Padrões de Desempenho definidos no Edital, 
que serão analisados e se aceitos, aprovados pela CONTRATANTE.    

O Anteprojeto - Solução Base apresentado, possui as informações necessárias para 
elaboração das propostas técnicas e de preço.  

 

PERGUNTA 41 

Na execução dos serviços no trecho da Av. Vasco da Gama existe tubulação aparente 
e enterrada no trecho da faixa exclusiva de Ónibus. Os serviços nas proximidades da 
rede, portanto, requerem autorização da Embasa (podem não acarretar necessidade de 
paralisação no fornecimento de água). Assim, entendemos da necessidade do envio de 
informações técnicas relevantes, tais como: extensão, largura, profundidade e altura do 
aterro, assim como informações se o processo de funcionamento do tratamento do 
esgotamento não irá impactar o avanço sequencial dos serviços, comprometendo 
futuramente com a execução normal da obra. 

RESPOSTA 41 

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

Conforme Cláusula Décima Primeira – Obrigações da Contratada, da Minuta do 
Contrato: “11.1.25. A CONTRATADA providenciará, após a assinatura do Contrato, o 
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levantamento topográfico-cadastral das interferências com as redes de serviços 
públicos e redes privadas existentes ao longo de todo o percurso da obra.  

11.1.25.1. 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 viabilidade das futuras 
expansões de rede previstas ao longo de todo o traçado da obra. 

11.1.25.2. 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 2.7.7 do Cronograma Físico-Financeiro e do Eventograma, integrantes da 
Proposta de Preço. 

 

PERGUNTA 42 

Em análise aos documentos do edital, constatamos que todo o sistema do BRT será 
gerenciado por uma Central de Controle e Operação (CCO) e essa central não faz parte 
do escopo desse certame. No entanto, como a futura empresa a ser contratada irá fazer 
de toda a execução dos serviços viários e de edificações, estamos entendendo que as 
redes de dutos “secas” deverão ser aterradas entre as estações e o CCO e é escopo 
desse contrato. 

Está correto o nosso entendimento? Caso positivo, favor enviar a localização do CCO 
para o dimensionamento dessa rede de dutos, caso negativo, favor nos indicar como 
proceder. 

RESPOSTA 42 

A transmissão de dados operacionais para o CCO será realizada por satélite através de 
equipamentos tipo GPS instalados nos veículos. Não será necessária a infraestrutura 
de dutos ou similares, para conexão com o CCO. 

 

PERGUNTA 43 

Entendemos que os equipamentos e sistemas, como as câmeras e sensores das 
estações serão pagos nos itens do eventograma das estações. Dessa maneira, 
questionamos: em qual item deve ser diluído o valor relativo às câmeras e sensores 
para monitoramento e controle? 

RESPOSTA 43 

O Orçamento Estimado do Anteprojeto apresentado, considerou todos os custos 
referentes aos elementos que compõem as Estações, no item “Estações”. O Licitante 
deve elaborar seus orçamentos respeitando o que está definido no item 14 do Termo de 
Referência. 
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PERGUNTA 44 

No item h), página 150 de 210 do documento  ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – 
TRECHO 2 e página 8 do documento MEMORIAL DESCRITIVO – ANTEPROJETO DE 
ENGENHARIA – TRECHO 2, informa a implantação das Estações: Parque da Cidade e 
Itaigara (estações apoiadas) no trecho Expansão Pituba. Estamos entendendo que 
tanto as estações, quanto o trecho Pituba, não pertencem ao escopo desta licitação. 
Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 44 

As intervenções no trecho Parque da Cidade – Pituba não fazem parte do Escopo desta 
Licitação. 

 

PERGUNTA 45 

Os dutos enterrados e caixas de passagens de sistemas e energia que interligam as 
estações e CCO estão inclusos no escopo desta licitação? Se afirmativo, qual a 
quantidade de dutos para atender todos os sistemas e energia? 

RESPOSTA 45 

A transmissão de dados operacionais para o CCO será realizada por satélite através de 
equipamentos tipo GPS instalados nos veículos. Não será necessária a infraestrutura 
de dutos ou similares. 

 

PERGUNTA 46 

Os possíveis dutos enterrados de sistemas e energia que interligam as estações e CCO, 
no caso de fazerem parte do escopo, serão envelopados? 

RESPOSTA 46 

Vide Resposta anterior. 

 

PERGUNTA 47 

Para um melhor entendimento e para possibilitar o levantamento das Obras de Arte 
Especiais dos elevados Pedrinhas, Garibaldi e Barris, relativamente às etapas de 
serviço descritas no "Item 14 - Tecnologias Admissíveis e Especificações Mínimas" do 
"Volume 1 - Memorial Descritivo", solicitamos as plantas com detalhes de cortes 
longitudinais e transversais dos elevados. 

RESPOSTA 47 

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 48 
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Com relação ao Termo de Referência, item h) Macrodrenagem; Projeto Hidráulico e 
Estrutural; folhas 35 e 36 que indica que os canais e galerias do sistema de 
macrodrenagem deverão ser dimensionados de acordo com a bacia hidrográfica 
contribuinte, e que os estudos deverão considerar as soluções adotadas para o sistema 
de macrodrenagem do Trecho 1, sobretudo o dimensionamento do canal, solicitamos 
que nos sejam enviados os desenhos e memoriais do citado trecho. 

RESPOSTA 48 

A metodologia utilizada para o dimensionamento da macrodrenagem do Anteprojeto 
apresentado, já está de acordo com o Trecho 1.  

Na modalidade do RDC, a CONTRATADA deverá elaborar os projetos básicos e 
executivos com os respectivos estudos e dimensionamentos, de acordo com as 
características necessárias e normas vigentes, para aprovação da CONTRATANTE. 

O Anteprojeto - Solução Base apresentado, possui as informações necessárias para 
elaboração das propostas técnicas e de preço.  

 

PERGUNTA 49 

No Anexo I – Termo de Referência, item 10.1, página nº 172, descreve os seguintes 
textos: 

• Vedação lateral em chapas de aço galvanizado perfuradas para permitir 
ventilação ou solução similar – para as estações apoiadas” (Grifo do próprio 
documento); 

• Proteção externa lateral com gradil metálico industrializado Bekaert ou similar 
e cerca viva - para as estações apoiadas” (Grifo do próprio documento); 

• Porta automática de correr com acionamento por sensor, em vidro laminado 
com caixilho horizontal ou similar - para as estações apoiadas (Grifo do próprio 
documento); 

Os textos acima descritos, indicam que a Vedação Lateral + Proteção Externa + Portas 
Automáticas são exclusivas para as estações apoiadas, desta forma, estamos 
entendendo que não haverá o uso desse material para a Estação Pedrinhas, pela 
mesma ser uma Estação Elevada. 

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor nos indicar como proceder. 

RESPOSTA 49 

O entendimento está correto. As estações apoiadas possuem outras características e 
estão definidas no item 8.2 Programa de Necessidades, do Termo de Referências. 

 

PERGUNTA 50 

No Anexo I – Termo de Referência, na página 43, existem os seguintes textos: 

• “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 
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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. 

• O projeto das estações deverá prever a infraestrutura necessária para a 
instalação de sistema de painéis fotovoltaicos interligado à rede pública.” 

Conforme o descrito acima, estamos entendendo que é escopo desse contrato somente 
a execução da infraestrutura (dutos secos) e a instalação desses equipamentos para as 
estações e que os fornecimentos de tais equipamentos bem como dos cabos de força 
e comunicação não são escopo desse contrato. 

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor fornecer as especificações 
técnicas de todos os equipamentos bem como as quantidades necessárias para cada 
Estação. 

RESPOSTA 50 

A aquisição e instalação de todos os equipamentos necessários ao pleno funcionamento 
do Sistema BRT fazem parte do escopo e são de responsabilidade da CONTRATADA. 

Os equipamentos que compõem os sistemas de monitoramento, de segurança, de 
bilhetagem, de controle de acesso e outros para as estações, previstos no Termo de 
Referência, devem ser dimensionados e especificados pela CONTRATADA na fase de 
elaboração dos projetos que serão submetidos à análise e aprovação da 
CONTRATANTE.  

No caso específico do sistema de energia de placas fotovoltaicas das estações, a 
aquisição e fornecimento dos equipamentos não faz parte do escopo. Dessa forma a 
CONTRATADA deverá atender ao item 9.8 Estações, do Termo de Referência, que diz: 

“O projeto das estações deverá prever a infraestrutura necessária para a instalação de 
sistema de painéis fotovoltaicos interligado à rede pública”. 

O sistema fotovoltaico é composto, no mínimo dos seguintes elementos: Painéis 
solares, Inversores de grid tie (on grid), Proteções elétricas, Relógio bidirecional e 
Monitoramento via internet. 

 

PERGUNTA 52 

No topo da “Contenção Barris” existem residências em situação de risco no topo do 
morro, conforme fotografia abaixo: 
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Haverá desapropriações dessas residências feita pela Prefeitura de Salvador para que 
a obra da Contenção Barris seja executada com segurança? 

RESPOSTA 52 

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.  

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.  

 

PERGUNTA 53 

Em visita técnica, constatamos que na área destinada ao Braço “B” da nova passarela 
próxima a Estação Ogunjá, será necessária a demolição da contenção existente e a 
execução de uma nova contenção para atender a geometria solicitada em projeto, como 
indicado abaixo: 

Projeto - SSA-759-CLL-TR2-AP-URB-010-00.pdf 

 

 
(Indicações nossas no detalhe) 

Foto de Visita Técnica 

 

Como a execução dessa passarela é escopo desse contrato, estamos entendendo que 
essa contenção também faz parte das obrigações da contratada. 
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Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor nos indicar como proceder 

RESPOSTA 53 

A implantação da passarela faz parte do escopo contratual e a CONTRATADA deverá 
adotar todas as ações e providencias necessárias para sua execução, inclusive, caso 
necessário, a demolição da contenção existente e a execução de uma nova contenção 
para atender a geometria indicada no Anteprojeto.  

 

PERGUNTA 54 

No arquivo “Anexo D – Resumo do Orçamento”, indica as seguintes áreas no quadro A 
para as obras de artes especiais: 

• Item 2.4.1 – Elevado Pedrinhas 7.089,56 m2 

• Item 2.4.2 – Elevado Garibaldi 3.243.28 m2 

• Item 2.4.3 – Elevado Barris  1.439,27 m2 

Acreditamos que essa área é referente a projeção desses elevados e que foi a base 
para a orçamentação da Sucop para esse certame.  

No entanto, em uma primeira análise dessas obras, ao considerar as elevações das 
rampas e alturas de gabaritos exigidos em norma em confluência a topografia do local, 
identificamos áreas finais de projeção para esses elevados da ordem de 15 a 35% 
superior aos indicados no Anexo D. 

Estamos entendendo que como não podemos alterar o quantitativo indicado nas 
planilhas do Anexo D, caso o projeto executivo dessas obras de artes especiais seja 
superior ao indicado no momento, esse acréscimo será passível de adequação no 
contrato. 

Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor nos indicar como proceder 

RESPOSTA 54 

Os valores indicados no Orçamento Estimativo do Anteprojeto de Referência, para o 
anteprojeto da estrutura dos elevados não consideraram as rampas de acesso, os quais 
estão previstos no item “Terra Armada”.  

 

PERGUNTA 55 

Item 15.1.1.4, alínea “k” X Item 6.6 da Minuta do Contrato: o Edital prevê no item 
15.1.1.1, alínea “k” que o prazo para apresentação de apólice de Risco de Engenharia 
e Responsabilidade Civil Geral e Cruzada é de 30 dias após a emissão da ordem de 
serviço, enquanto que na minuta de Contrato o item 6.6 prevê que o prazo para tal 
apresentação é de 20 dias corridos após a emissão da ordem de serviço. Visto o 
exposto, qual é o prazo que devemos levar em consideração? 

RESPOSTA 55 

Foram efetuados ajustes na Minuta do Contrato, compatibilizando os prazos de entrega 
do documento. 

  

 



 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2019– RDC PRESENCIAL 
COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO - DECRETO Nº 30.806 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

15 

 

PERGUNTA 56 

Item 15.1.1.4, alínea “k”, inciso “ii” X Item 6.6 da Minuta de Contrato: sobre o prazo de 
validade da apólice de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, o Edital, no seu item 
15.1.1.4, alínea “k”, inciso “ii”, traz a previsão de que esta deve ter vigência válida até a 
emissão do Termo de Recebimento Provisório, enquanto que a Minuta do Contrato, o 
item 6.6 prevê que tal vigência deve permanecer válida até a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. Visto o exposto, qual é o prazo de vigência da apólice que 
devemos considerar?  

RESPOSTA 56 

Foram efetuados ajustes no Edital, compatibilizando a vigência do documento. 

 

PERGUNTA 57 

O item 11.1.31 da Minuta de Contrato menciona que a Contratada conhece e se 
submete as condições constantes do Termo de Compromisso celebrado entre a 
Contratante e CEF. No entanto este documento não foi disponibilizado. Solicitamos a 
disponibilização de tal termo pela Contratante para o conhecimento das condições 
constantes no referido instrumento.  

RESPOSTA 57 

Os Contratos com a Caixa Econômica Federal – CEF foram anexados ao Edital, como 
Anexo IV. 

PERGUNTA 58 

Solicitamos abaixo as caraterísticas dos equipamentos/sistemas citados nas páginas 
172 de 210 e 173 de 210, a saber: Sistema de Controle de Segurança (SFTV); Sistema 
de Comunicação e Informação, Visual e Sonoro; Sistemas de Detecção, Alarme e 
Combate a Incêndios; Sistema de Controle de Acesso com Catracas e Bilhetagem 
Eletrônica e Comercialização de Bilhetes. 

 1) Sistema de Controle de Segurança (SFTV): 
1.1) Quais são os tipos e características de câmeras que serão empregadas? 
1.2) Serão utilizadas câmeras no lado externo das estações para identificação dos 
ônibus? Que tipo? Quantas? 
1.3) Há algum layout indicando as localizações das câmeras? 
1.4) Estamos entendendo que nas estações serão instalados RACKs de 
telecomunicação para interligar a rede de câmeras das estações ao centro operacional, 
localizado no CCO. Nosso entendimento está correto? 
1.5) Estamos entendendo que os gravadores de imagem, monitores, console e teclados 
estão fora do escopo e serão instalados no CCO? Nosso entendimento está correto? 
 2)   Sistema de Comunicação e Informação, Visual e Sonoro 
2.1) O sistema de informação será através de painel de mensagem e informação? 
2.2) O sistema de comunicação e informação será somente para os sonofletores e 
painéis de mensagem e informação? 
2.3) Haverá sistema de voz e dados nas estações? 
2.4) Qual a categoria de voz e dados a ser utilizada? 
2.5) Serão instalados aparelhos de voz? Que tipo? 
2.6) Qual o tamanho e tipo da tela do painel de mensagem e informação? 
2.7) Quais os tamanhos, tipos e características dos sonofletores? 
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2.8) Estamos entendendo que nas estações serão instalados RACKs de 
telecomunicação para interligar a rede de comunicação e informação ao centro 
operacional, localizado no CCO. Nosso entendimento está correto? 
2.9) Estamos entendendo que os microfones, painéis de comando, equalizadores, 
amplificadores, sensores de ruído e processadores de áudio estão fora do escopo e 
serão instalados no CCO? 
2.10) Será instalado totem interativo nas estações? 
3) Sistemas de Detecção, Alarme e Combate a Incêndios 
3.1) Quais são os tipos e características de detectores de incêndio que serão 
empregados? 
3.2) A Central de Alarme será instalada no CCO, e monitorará todas as estações? 
3.3) Quais as características da central de incêndio? 
3.4) Qual o tipo de combate de combate a incêndios nas estações: extintores, sprinklers 
ou rede de hidrantes? 
3.5) Quais são os tipos e características dos extintores que serão empregados? 
3.6) Estamos entendendo que nas estações serão instalados RACKs de 
telecomunicação para interligar a rede de incêndio ao centro operacional, localizado no 
CCO. Nosso entendimento está correto? 
 4) Sistema de Controle de Acesso com Catracas 
4.1) O controle de acesso será somente por catracas? No caso negativo, que outros 
tipos de controle de acesso terão as estações? Que locais? 
4.2) Quais sãos os modelos de catracas que serão empregadas? 
 5) Bilhetagem Eletrônica e Comercialização de Bilhetes 
5.1) Estamos entendendo que o equipamento de sistema de bilhetagem eletrônica trata-
se dos validadores de bilhete/cartão. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, 
quais são os equipamentos? 
5.2) Estamos entendendo que os equipamentos de sistema de bilhetagem eletrônica 
serão incorporados as catracas de controle de bloqueio das estações. Nosso 
entendimento está correto? Caso negativo, favor informar as quantidades de 
equipamentos? 
5.3) Comercialização de bilhetes: As estações terão terminal de autoatendimento? 
Quais as quantidades? 
5.4) Comercialização de bilhetes:  Quais as quantidades de equipamentos de pontos de 
vendas (POS) a serem instalados nas bilheterias? 

RESPOSTA 58 

O licitante vencedor será responsável pela realização de todos os estudos necessários 
para a elaboração dos projetos básico e executivos. 

Os equipamentos que compõem os sistemas de monitoramento, de segurança, de 
bilhetagem, de controle de acesso e outros para as estações, previstos no Termo de 
Referência devem ser dimensionados e especificados pela CONTRATADA na fase de 
elaboração dos projetos.  

 

PERGUNTA 59 

Estudos/Resgate Arqueológico 

Conforme edital de Licitação nº 001/2019, Anexo I – Termo de Referência, Item 8.5 letra 
“e-iii” – Componente Ambiental , no que se refere ao atendimento da Portaria nº 
226/2017-Licença Prévia, especificamente no que tange à  condicionante IV há menção 
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ao “relatório executivo do estudo exploratório aprovado pelo IPHAN, acompanhado de 
anotação de responsabilidade técnica, ou documento equivalente dos profissionais 
responsáveis”.  

Sendo assim, solicitamos esclarecer: 

a) Entendemos que o referido documento já está disponível junto ao Poder Público 
Municipal para a devida apresentação ao órgão ambiental no ato do licenciamento. Está 
correto nosso entendimento?  

b) Caso o referido estudo exploratório ainda não tenha sido emitido, bem como 
desdobramentos de complemento do mesmo, ou atividades adicionais como eventual 
necessidade resgate arqueológico determinado pelo IPHAN na área de implantação do 
empreendimento será de responsabilidade do Contratante. Está correto nosso 
entendimento? 

RESPOSTA 59 

O Parecer arqueológico foi anexado ao Edital, como Anexo V. 

 

PERGUNTA 60 

Na execução dos serviços de macrodrenagem e sistema viário na localidade próxima a 
caixa de confluência da Rua Lucaia com o Rio vermelho, existe o Emissário Terrestre 
(submarino), bem como interceptores com diâmetros variados que atravessam toda Av. 
Juracy Magalhães Jr/Lucaia e o canal. A execução requer, portanto, autorização da 
Embasa (podem não acarretar necessidade de paralisação de funcionamento do 
tratamento do esgotamento sanitário para coleta e destino). Assim, entendemos a 
necessidade do envio das informações técnicas como, a saber: extensão, largura, 
profundidade e altura do aterro, etc., assim como informações se o processo de 
funcionamento do tratamento do esgotamento não irá impactar o avanço sequencial dos 
serviços, comprometendo futuramente com a execução normal da obra. 

RESPOSTA 60 

Já foi esclarecido na RESPOSTA 41. 

 

PERGUNTA 61 

Considerando o item 4.1 do edital, é correto afirmar que a presente contratação utiliza 
o regime de execução o da empreitada por preço global, afastando, assim, qualquer 
aplicabilidade de metodologia sobre empreitada por preço unitário?  

RESPOSTA 61 

O item 4.1 não trata sobre o regime de execução. Neste particular, considerando que 
se trata de um RDC na modalidade contratação integrada, a metodologia elegida 
obedece ao artigo 8º da Lei 12.462/2017, cujos parâmetros, encontram-se precisamente 
identificados nos instrumentos da Licitação. 

 

PERGUNTA 62 

Conforme item 8.2.2.10 da Minuta do Contrato “A CONTRATANTE não se 
responsabilizará pelo prazo de análise do Boletim de Medição e seus documentos pela 
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Caixa Econômica Federal – CEF, tendo em vista que o período da aludida análise não 
será contabilizado para efeito de contagem do prazo previsto no item 8.2.2.5 acima”. 
Sendo assim, questionamos:  

a) Pelo disposto nesta nova cláusula contratual, no entender da SUCOP, o futuro 
contratado (que não tem relação direta com a CEF) deve arcar com o risco de prazos e 
valores da aprovação dos boletins de medição pela CEF? 

b) Qual é o prazo máximo de análise e aprovação do Boletim de medição e efetivo 
pagamento que as licitantes devem considerar para fins de elaboração do fluxo 
financeiro do contrato?  

RESPOSTA 62 

O município envidará todos os esforços para agilizar o processo de liberação dos 
recursos por parte da CEF. 

Ocorre, todavia, que não temos ingerência sobre a metodologia de trabalho da CEF o 
que impossibilita a Comissão fornecer esclarecimentos precisos sobre essa questão.  

 

PERGUNTA 63 

Não encontramos nos documentos do Edital referências e/ou dimensionamento do 
projeto para o pavimento da ciclovia. Como devemos proceder?  

RESPOSTA 63 

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 normas técnicas vigentes e com o disposto no 
Termo de Referência, Anteprojeto (Solução Base) e outras especificação constantes no 
Edital. 

 

PERGUNTA 64 

Na Estação Pedrinhas a área proposta para o Mezanino nível 9,20 é de 45,00 x 24,30 
m (1.094 m2), somente está sendo utilizada para acesso ao nível da Plataforma nível 
13,20, apenas 35,00 x 9,20 m (322 m2), ficando uma área disponível, sem função 
específica, de aproximadamente 772 m2. Essa área disponível no Mezanino será para 
futuras ampliações da Estação? Ou será para abrigar eventos na Estação? 

RESPOSTA 64 

Conforme item 9.8 – Descrição das intervenções propostas, para a Estação Pedrinhas, 
está previsto que: “O mezanino terá área suficiente para implantação de bilheteria, 
serviços, bicicletário e espaços de uso comercial.” 

Esclarecemos que esses aspectos deverão ser detalhados quando da elaboração do 
projeto básico e executivo, pela CONTRATADA, os quais deverão ser submetidos à 
aprovação da CONTRATANTE. 
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PERGUNTA 65 

No local de implantação da futura Estação Pedrinhas, existe uma travessia de tubulação 
de grande diâmetro, provavelmente de água. Dessa maneira, requeremos o envio do 
projeto desta citada rede. Entendemos que por se tratar de uma intervenção tão 
significativa, o remanejamento da mesma ficará a cargo e/ou atribuição da SUCOP. O 
nosso entendimento está correto? Se o entendimento estiver incorreto, gostaríamos de 
saber se deveremos imputar o custo dentro do Seguro de Riscos de Engenharia. 

RESPOSTA 65 

Já foi esclarecido na RESPOSTA 41. 

 

PERGUNTA 66 

Conforme Termo de referência, m) Estações – Arquitetura: O Projeto das Estações do 
Sistema BRT deverá manter padrão arquitetônico em conformidade com aquelas 
projetadas para o Trecho 1. Considerando que as estações do Trecho 1 (Cidadela e 
Hiper) são elevadas, poderão ser utilizadas como parâmetro apenas para a Estação 
Pedrinhas. Como deveremos proceder para as Estações apoiadas do Trecho 2: Cidade 
Jardim, Rio Vermelho, Ogunjá, HGE e Vasco da Gama? 

RESPOSTA 66 

Esta pergunta foi esclarecida na RESPOSTA 40.  

O Anteprojeto - Solução Base apresentado possui as informações necessárias para 
elaboração das propostas técnicas e de preço.  

 

PERGUNTA 67  

Conforme desenho abaixo, em nossa análise e simulação de trafegabilidade, 
verificamos que os veículos do BRT não conseguem trafegar simultaneamente em 
sentido opostos no cruzamento da Av. Vasco da Gama x Rua Lucaia. 

Estamos entendendo que esta condição será aceita pela Prefeitura, de acordo com a 
solução base do Edital. Nosso entendimento está correto ou a proponente deverá propor 
uma solução para o cruzamento?  
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RESPOSTA 67 

As vias exclusivas do sistema BRT deverão permitir o tráfego simultâneo, nos dois 
sentidos, em todo o percurso. 

O projeto básico deverá apresentar solução para que a trafegabilidade plena dos ônibus 
do BRT não sofra restrições. Esclarecemos que o Termo de Referencia prevê a adoção 
de superelevação e superlargura das faixas, quando necessário. Esclarecemos ainda, 
que o Anteprojeto deve ser considerado como referência. 

 

PERGUNTA 68 

Estamos entendendo que a exemplo do croqui abaixo, o remanejamento de postes de 
alta tensão não está incluso no escopo deste Edital. Nosso entendimento está correto?  

a) Seção transversal 05, do desenho SSA-759-CLL-TR2-AP-URB-009-01? 

 

 

RESPOSTA 68 

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

 

PERGUNTA 69 

Na passarela Cidade Jardim representada no desenho da disciplina de urbanismo (SSA-
759-CLL-TR2-AP-URB-011-02.DWG), solicitamos confirmar a obrigatoriedade da 
implantação de 3 elevadores PNE – Portadores de necessidades especiais.  

RESPOSTA 69 
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O texto referente a esse assunto, constante no item 9.8 do Termo de Referência, foi 
alterado para: “Na área do Cidade Jardim, será implantada a Estação Cidade Jardim, 
estação apoiada semelhante às implantadas na Av. Vasco da Gama. Será localizada no 
canteiro central do corredor, com acesso através de passarela também destinada ao 
atravessamento das vias. Deverá ser instalado um elevador no centro da passarela para 
acesso à Estação Cidade Jardim e previsto, para instalação futura, um elevador em 
cada extremidade da passarela, conforme indicado no Anteprojeto”. 
 
É de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição e instalação de todos os 
equipamentos necessários ao pleno funcionamento do Sistema BRT, especialmente os 
relacionados ao acesso às estações de passageiros. 

 

PERGUNTA 70 

A passarela Cidade Jardim representada no desenho da disciplina de urbanismo (SSA-
759-CLL-TR2-AP-URB-011-02.DWG), apresenta uma arquitetura diferente das demais, 
solicitamos confirmar se devemos seguir o modelo indicado no desenho ou será alterado 
de acordo com as outras passarelas?   

RESPOSTA 70 

Passarelas deverão manter a uniformidade da concepção arquitetônica em todo o 
Corredor Lapa – LIP. Dessa forma, para a elaboração dos projetos básico e executivo, 
devem ser consideradas, inclusive, as concepções arquitetônicas adotadas para o 
Trecho 1, já contratado e em construção.   

 

PERGUNTA 71 

No Termo de Referência, identificamos a obrigatoriedade da proponente incluir em sua 
proposta o escopo de CQP – Controle de Qualidade do Projeto, que é definido pelas 
condições abaixo: 

 

Solicitamos esclarecer:  

a) Não localizamos o valor previsto. Este escopo está previsto no cronograma 
físico-financeiro? 

b) Se sim, o valor deste serviço já está contemplado no valor global máximo 
admitido para contratar ou será tratado como serviços adicionais? 

c) Qual o critério de medição e remuneração deste serviço?  

RESPOSTA 71 

O Controle de Qualidade de Projetos – CQP não se constitui um “item de serviço”, e 
sim, uma atividade que visa garantir a qualidade e a segurança dos projetos de 
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engenharia, que são de responsabilidade da CONTRATADA. Dessa forma, os custos 
envolvidos com esta atividade devem ser previstos e incluídos no preço do proponente. 

 

PERGUNTA 72 

Estamos entendendo que os equipamentos de bilhetagem eletrônica e comercialização 
de bilhetes na estação, climatização nas áreas fechadas, instalação de portas 
automáticas, sistema de comunicação eletrônica, equipamentos de segurança, CFTV, 
controle de acesso (catracas) e comunicação com os usuários, sistema de controle e 
segurança (SFTV) e o sistema de comunicação e informação, sistema de detecção de 
alarme e combate incêndio, visual e sonoro deverão ser detalhados nos projetos básico 
e executivo, porém o fornecimento e instalação destes sistemas e equipamentos não 
fazem parte do escopo. Nosso entendimento está correto?  

RESPOSTA 72 

A aquisição e instalação de todos os equipamentos necessários ao pleno funcionamento 
do Sistema BRT, especialmente os relacionados às estações de passageiros, fazem 
parte do escopo e são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

PERGUNTA 73 

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 73 

O órgão municipal responsável pelo licenciamento ambiental é a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR. 

 

PERGUNTA 74 

Considerando que o entendimento do questionamento acima (01) 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 74 

O município envidará todos os esforços para agilizar o processo de liberação dos 
recursos por parte da SEDUR. 

Ocorre, todavia, que não temos ingerência sobre a metodologia de trabalho da 
Secretaria o que impossibilita a Comissão fornecer esclarecimentos precisos sobre essa 
questão.  

 

PERGUNTA 75 
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Considerando que a Licença Prévia Ambiental foi emitida pela SEDUR - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, entendemos que emissão da Autorização 
de Supressão de Vegetação, também será de competência desta Secretaria, ou seja, 
da SEDUR. Este entendimento está correto? Se não, a quem caberá tal 
responsabilidade. 

RESPOSTA 75 

O órgão municipal responsável pela emissão da Autorização de Supressão de 
Vegetação é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR. 

 

PERGUNTA 76 

Considerando que o entendimento do questionamento acima (03) esteja correto e que 
a emissão da Autorização de Supressão de Vegetação 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 Autorização de 
Supressão de Vegetação? 

RESPOSTA 76 

Vide RESPOSTA 74. 

 

PERGUNTA 77 

Objetivando atender a condicionante IV da LP que traz a seguinte redação “Apresentar 
relatório executivo do estudo exploratório de arqueologia aprovado pelo IPHAN, 
acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, ou documento equivalente, dos 
profissionais responsáveis”, pergunta-se: existe processo de licenciamento 
arqueológico ou parecer sobre o empreendimento emitido pelo IPHAN? Se sim, qual os 
números e “status” do processo? Quais as responsabilidades da contratada no 
cumprimento deste item? Quais os estudos serão necessários para a devida 
regularização junto ao IPHAN? 

RESPOSTA 77 

O Parecer arqueológico foi anexado ao Edital, como Anexo V. 

 

 

 

 

 


