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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 – RDC /SUCOP 

ESCLARECIMENTOS Nº 04 

 

 

PERGUNTA 06 

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 para o mesmo é estabelecido 0% de Variação Admissível. É correto o 
entendimento que o valor limite a ser ofertado para o item 2.2-Serviços Preliminares é 
de R$ 7.482.146,31? Ou o valor limite será igual a 2,5% do valor da proposta a ser 
ofertada, já considerando o desconto? 

RESPOSTA 06 

No exemplo apresentado, o valor limite do item de serviço 2.2, será igual a 2,5% do 
valor da proposta a ser ofertada, já considerando o desconto. 

 

PERGUNTA 07 

Encontramos divergência de valor no ANEXO C – Eventograma. O Item 2.7.2.1 – 
“Construção e implantação de passarelas Av. Juracy Magalhães Jr.” apresenta o valor 
de R$ 9.354.588,86, enquanto o item 2.7.2 – “Passarelas (2x) - construção e montagem 
Av Juracy Magalhães Jr” apresenta o valor de R$ 10.231.351,53. Qual valor é o correto? 

RESPOSTA 07 

O valor do item 2.7.2.1 correto é R$ 10.231.351,53. 

 

PERGUNTA 08 

O Item 5.4 do ANEXO III afirma que: "A(s) Ordem(ns) de Serviço(s) poderá(ão) ser 
parcial(is) ou total. O prazo e início dos serviços serão contados a partir da data definida 
na(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Serviço(s) expedida(s) pela CONTRATANTE". 
Entendemos que, no caso de emissão de OS parciais, o prazo de 24 meses será válido 
a partir da emissão de cada OS. 

RESPOSTA 08 

O prazo total para execução dos serviços é de 24(vinte e quatro) meses e não poderá 
ser ultrapassado.  

Ordens de Serviços parciais emitidas pelo Contratante, seguirão à risca os prazos 
previstos no cronograma contratado. 
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PERGUNTA 09 

Considerando que os Anexos "A" e "B" contém os Cronogramas Físico-Financeiros dos 
recursos OGU e Contrapartida Prefeitura Municipal de Salvador, respectivamente, e que 
o Anexo "C", Eventograma, distribui apenas os serviços atrelados ao recurso OGU, 
entendemos que será criado Eventograma contemplando conjuntamente os recursos 
OGU e Contrapartida Prefeitura Municipal de Salvador, visto que se trata de um Critério 
de Pagamento da Contratante com o futuro Contratado. O nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA 09 

Os critérios de medição e pagamento serão os mesmos para todos os serviços e obras, 
porém, não será necessário a elaboração de um Eventograma específico para os 
serviços realizados com recursos municipais. 

 

PERGUNTA 10 

Conforme listagem contida no arquivo "Relação de plantas", encontrada dentro do 
Anexo "F" - Plantas Anteprojeto de Engenharia, estão faltando os seguintes arquivos: 

- Arquivos Base - XREF : 

- 149250_2006.jpg a 157210_2006.jpg(ORTOFOTOS-29 ARQUIVOS; 

 - iguatemi r01_transparent_mosaic_group1.png(IMAGEM AÉREA); 

  - MI_1958-446.JPG A MI-2010-111.jpg(ORTOFOTOS- 20 ARQUIVOS); 

  - SONDAGEM_VURB_Page_01jpg a SONDAGEM_VURB_Page_23.jpg; 

  - Topografia : X TOP-AA-06-CAD-002-R00- Iguatemi; 

- CURVAS DE NIVEL :  X _CIVIL-TOPOG-CURVAS; 

- CADASTRO INTERCEPTOR : X_Interceptor_Eixo_Corrigido; 

- TOPOGRAFIA : X_TOPOG-CAIXA; 

- ATUALIZAÇÃO SICAR : X-LAPA-LIP-SICAR-SSA2006; 

- MONTAGEM ORTOFOTOS : X-ortofotos_2010. 

Favor disponibilizar os arquivos. 

RESPOSTA 10 

Os arquivos em DWG são arquivos de apoio de trabalho. Os arquivos em PDF são os 
arquivos que devem ser consultados e contêm todas as informações necessárias para 
compreensão do anteprojeto apresentado como referência do Edital. 

 

PERGUNTA 11 

Verificamos que algumas revisões dos projetos indicadas no arquivo "Relação de 
Plantas" dentro do ANEXO F, não coincidem com as revisões das plantas 
disponibilizadas no link de acesso do site - http://www.compras.salvador.ba.gov.br. 
Nosso entendimento é de que as plantas que foram fornecidas, tanto das 
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especialidades: Geométrico, Pavimentação, como de Drenagem serão as versões que 
devem ser utilizadas citadas abaixo: 

             Disponibilizado                                             Descrito na relação das plantas 

- SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-002-05;              - SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-002-04; 

- SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-003-05;              - SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-003-04 

-SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-004-05;               - SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-004-04 

- SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-001-04;              - SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-001-03; 

- SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-002-03;              - SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-002-02; 

- SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-003-03               - SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-003-02; 

- SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-002-05;              - SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-002-04; 

- SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-003-05;              - SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-003-04; 

- SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-004-05;              - SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-004-04; 

Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 11 

Para os arquivos GEO: 

― Os arquivos em PDF correspondem à última revisão válida. 

 

Para os arquivos PAV: 

― Os arquivos em PDF correspondem à última revisão válida. 

 

Para os arquivos DRE: 

― Os arquivos em PDF correspondem à última revisão válida. 

                

 

PERGUNTA 12 

De acordo com as informações descritas no Anexo 2 - Serviços de Macrodrenagem: 

SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-001-05

SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-002-04

SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-003-04

SSA-759-CLL-TR2-AP-GEO-004-04

SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-001-04

SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-002-03

SSA-759-CLL-TR2-AP-PAV-003-03

SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-001-03

SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-002-05

SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-003-05

SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-004-05

SSA-759-CLL-TR2-AP-DRE-005-00
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Deverá ser construído no Canal de ligação da galeria da Vasco da Gama, local de 
confluência com o Braço Sul, situado na Rua Lucaia, um septo longitudinal incorporado 
à sua estrutura e destinado a receber e deter o escoamento superficial da Rua Lucaia, 
haja vista que essa via é mais baixa que o perfil da água no interior do canal. Esse septo 
será isolado, sem comunicação com o canal. O volume nele retido será esvaziado 
mecanicamente por bombas (três pequenas bombas tipo “sapo” ou de esgotamento de 
valas, com capacidade para 25m³/h, e altura manométrica da ordem de 3m, alimentadas 
por instalação elétrica com quadro de controle e reversores para funcionamento 
alternativo, de uma bomba de cada vez - duas bombas serão reserva pois é preciso 
prevenir contra deficiências operacionais e de manutenção). 

 Dessa maneira, perguntamos: 

1) A operação das citadas bombas se dará somente no período de execução das obras 
ou deve-se considerar que as mesmas ficarão instaladas definitivamente? 

 2) Apesar da qualificação do problema e indicação das intervenções requeridas no 
trecho citado, constituírem obrigação da Licitante, observa-se que as interferências 
consequentes desse estudo deverão ser procedidas por um programa municipal 
específico que incorpora intervenção na foz do Rio, visando, inclusive, solucionar a 
obstrução da área do lançamento no mar (banco de areia);  

Qual a relação da obrigação da licitante com relação a esse necessário Programa 
Municipal (interferências consequentes desse estudo)? 

RESPOSTA 12 

1) As bombas ficarão instaladas definitivamente, para operação sistemática no 
período de chuvas. 

2) A obrigação da licitante Contratada se restringe ao estabelecido no Edital. As 
intervenções no trecho do canal entre a confluência do Canal da Vasco da 
Gama com o Canal do Braço Sul e o lançamento no mar, caso necessário, 
deverão ser realizadas oportunamente, pela Administração Municipal. 

 

PERGUNTA 13 

Conforme os arquivos fornecidos e anexados na planta de Sondagens: SSA - 759 - CLL 
- TR2 - AP -SOD, está faltando o relatório de sondagem SP -204 do trecho Dique do 
Tororó. Favor disponibilizar a sondagem referida. 

RESPOSTA 13 

A sondagem SP-204 não foi realizada, logo, não existe Relatório de Sondagem 
correspondente. 

 

PERGUNTA 14 

Considerando que nas planilhas dos anexos, "A" e "D", o valor do item 2.7.2 é de R$ 
10.231.351,53 e que planilha do ANEXO "C" (Eventograma) o item 2.7.2.1, único 
subitem do 2.7.2, indica o valor de R$ 9.354.588,86. Entendemos que o valor do item 
2.7.2.1, deve ser corrigido para R$ 10.231.351,53, de forma a compor o montante total 
de R$ 299.285.852,42. 
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RESPOSTA 14 

O valor do item 2.7.2.1 correto é R$ 10.231.351,53. 

 

PERGUNTA 15 

O item 9.4.2.3 do Edital prevê que, para a participação na condição de Consórcio, o 
patrimônio líquido mínimo exigido é de R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de 
reais). 

Nos termos do artigo 33, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93, o nosso entendimento é 
de que cada consorciada aportará para o consórcio o seu patrimônio líquido, 
proporcionalmente a sua participação, de forma que a soma do patrimônio líquido das 
consorciadas deve ser superior ao mínimo exigido no edital. 

Exemplificativamente, se uma consorciada possui participação de 20% (vinte por cento) 
no consórcio e um patrimônio de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), essa 
contribuirá com R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), para a somatória do patrimônio 
líquido do Consórcio. A Consorciada B, que possui participação de 80% (oitenta por 
cento) no consórcio e um patrimônio líquido de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais), contribuirá com R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), para a somatório 
do patrimônio líquido do Consórcio. Neste exemplo, o Consórcio possuiria um 
patrimônio líquido mínimo de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 15 

A comprovação do Patrimônio Líquido mínimo será atendida pelo somatório do 
Patrimônio de cada empresa consorciada, na respectiva proporção de sua participação 
no Consórcio, observado o disposto no inciso III do código 33 da Lei 8666/93. 

 


