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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 – RDC /SUCOP 

ESCLARECIMENTOS Nº 05 

 

PERGUNTA 16 

No documento ANEXO D – RESUMO DO ORÇAMENTO 07-06-2019, QUADRO “A”, 
página 3, as descrições dos itens 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 apresentam percentuais sobre o 
valor total do projeto. Projetos 3,63% do total, Administração local 5,00% do total e 
Serviços preliminares 2,50% do total. Estes percentuais devem ser respeitados e são 
limitantes em relação ao novo valor a ser ofertado? Ou podemos considerar como limite 
máximo para os itens, o valor apresentado na coluna TOTAL (R$), com o % de variação 
admissível, de acordo com o QUADRO DE LIMITES DE VARIAÇÃO DE PREÇOS do 
Anexo I – Termo de Referência – Item 14.8, independente do % resultante sobre o valor 
global a ser apresentado? 

RESPOSTA 16 

Os valores dos itens de serviços 1.1, 1.2 (Projetos), 2.1 (Administração Local) e 2.2 
(Serviços Preliminares), não poderão ultrapassar, em nenhuma situação, os respectivos 
limites percentuais de 3,63%, 5% e 2,5%, calculados em relação ao valor global da 
proposta ofertada. 

 

PERGUNTA 17 

Em relação a elaboração do ANEXO C – Eventograma, entendemos que os preços da 
coluna “VALOR ESTIMADO (R$)” podem variar de acordo com o QUADRO DE LIMITES 
DE VARIAÇÃO DE PREÇOS, apresentado no Anexo I – Termo de Referência – Item 
14.8. Consequentemente os percentuais a serem apresentados nas colunas Nível 1, 
Nível 2 e Nível 3 devem ser adequados ao novo valor. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 17 

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. 

 

PERGUNTA 18 

Entendemos que para o atendimento do prazo de execução e mitigação do 
remanejamento de interferências, será necessária uma equipe de prospecção atuando 
antes da obtenção da LI. Está correto nosso entendimento? Caso afirmativo, poderemos 
executar esta prospecção antes da obtenção da LI? 

RESPOSTA 18 
Os serviços preliminares, levantamentos, prospecções e o Plano de Comunicação 
Social poderão ser realizados antes expedição da Licença de Implantação. 
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PERGUNTA 19 

Com referência ao ANEXO C – EVENTOGRAMA, item 2.7.5 – Iluminação Pública (R$ 
10.587.439,83) e item 2.7.6 – Sinalização viária – horizontal e vertical (R$ 3.980.939,34), 
ambas atividades estão previstas para serem executadas em 16 meses. A minuta 
contratual diz em seu item 7.4.1 que “O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além 
de expressar a programação das atividades e o correspondente desembolso mensal do 
presente instrumento, deverá, ....” (grifo nosso). Entretanto o ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA diz em seu item 12.8.3. “Iluminação Pública e Cênica: Este item será 
pago de forma integral, em parcela única, após a conclusão dos serviços em cada um 
dos segmentos e a efetiva validação da Contratante.” e em seu item 12.8.4. “Sinalização 
viária – horizontal e vertical: Este item será pago de forma integral, em parcela única 
para a sinalização horizontal e parcela única para a sinalização vertical, em cada um 
dos segmentos e a efetiva validação da Contratante.” Diante disso, tendo em vista que 
esses 2 itens são significativos para o fluxo de caixa das licitantes, e que seria oneroso 
demais às licitantes executar por 16 meses atividades, recebendo por tais atividades 
somente no 17º mês, ... é correto o entendimento que esses serviços, quando da 
execução da obra, deverão ter aberturas em vários segmentos, possibilitando a medição 
integral de cada segmento? 

RESPOSTA 19 

Conforme Anexo I - Termo de Referência, item 8.1. Poligonal de Intervenção, o Trecho 
2 está dividido em três segmentos assim descritos: Segmento 01: Estação da Lapa até 
a Av. Vasco da Gama, antes da Estação Vasco da Gama (nas proximidades do Posto 
São Jorge); Segmento 02: da Estação Vasco da Gama até a interseção da Av. Vasco 
da Gama com a Rua Lucaia; Segmento 03: Interseção da Av. Vasco da Gama com a 
Rua Lucaia até o final do “Trecho 1” (próximo ao Cidade Jardim), incluindo a ligação 
com a Av. Garibaldi. 

O item 12 - Critérios de Aceitabilidade e Pagamento por Etapa define que, os serviços 
de Iluminação Pública e Cênica e serviços de Sinalização Viária, serão pagos “de forma 
integral, em parcela única, após a conclusão dos serviços em cada um dos segmentos 
e a efetiva validação da Contratante”. 

 

PERGUNTA 20 

Conforme leitura do edital RDC Nº 001/2019 podemos constatar algumas passagens 
através do Edital, Minuta Contratual e Matriz de Risco sobre a responsabilidade da 
Licença Ambiental conforme abaixo: 

- EDITAL - 11.2. A CONTRATADA providenciará, em tempo hábil, às suas expensas, a 
realização dos estudos e outras ações necessárias à obtenção da Licença Ambiental de 
Implantação (LI), atendendo aos condicionantes e às ações mitigadoras, estabelecidas 
na Licença Ambiental Prévia (LP) e no Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do 
empreendimento. 

- MINUTA DO CONTRATO – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 11.1.14. Providenciar 
as ações necessárias à obtenção tempestiva da Licença Ambiental de Implantação (LI) 
junto aos órgãos responsáveis, devendo cumprir as condicionantes (exceto aquelas 
inerentes ao Município) estabelecidas na Licença Prévia, emitida pela SEDUR, por meio 
da Portaria nº509/2018 de 23/10/2018, realizando os estudos ambientais necessários. 
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- MATRIZ DE RISCO – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE / OBTENÇÃO DE 
LICENÇAS E ALVARÁS: Atrasos na emissão de licenças, ambientais ou de qualquer 
natureza, necessárias à implantação do empreendimento, em decorrência de não 
atendimento de condicionante de responsabilidade da CONTRATANTE. 

Entendemos através dessas três passagens que a CONTRATADA será responsável por 
providenciar e deverá cumprir todas as condicionantes ambientais estabelecidas na 
Licença Previa e no EIA/RIMA e que deverão ser apresentadas a CONTRATANTE, tão 
somente, contudo a atuação junto aos órgãos específicos e responsabilidade para 
emissão final da Licença de Instalação(LI) será de responsabilidade da 
CONTRATANTE, o nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 20 

O questionamento está mal formulado por associar documentos de natureza diferentes: 
Edital e Contrato que estabelecem obrigações e a Matriz de Risco, que aloca 
responsabilidades no caso de desequilíbrio econômico financeiro do contrato. 

É texto do questionamento (com nosso grifo): “MINUTA DO CONTRATO – 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 11.1.14. Providenciar as ações necessárias à 
obtenção tempestiva da Licença Ambiental de Implantação (LI) junto aos órgãos 
responsáveis, devendo cumprir as condicionantes (exceto aquelas inerentes ao 
Município) estabelecidas na Licença Prévia, emitida pela SEDUR, por meio da Portaria 
nº509/2018 de 23/10/2018, realizando os estudos ambientais necessários.” 

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

PERGUNTA 21 

Conforme ÍTEM 10.2.3 – “Análise e julgamento da Proposta Técnica” os Licitantes 
poderão atingir, para o ÍTEM B – “Capacidade Técnica do Licitante”, o máximo de 40 
pontos. O GRUPO 2 – Obras Civis, faz menção de que os atestados apresentados pelos 
Licitantes deverão ser de “Execução de obras de implantação/ampliação de sistema 
viário em área urbana, contemplando os seguintes serviços”. Entendemos que as obras 
de estradas que estejam tão somente passando por áreas urbanas, serão quantificadas 
somente o trecho que estiver dentro do perímetro/área urbana das cidades, conforme 
os pré-requisitos estabelecidos pelo edital de RDC Nº 001/2019. O nosso entendimento 
está correto? 

RESPOSTA 21 

O Edital define que a empresa deve comprovar experiencia em obras e serviços 
similares aos do objeto da licitação, nesse caso, para o GRUPO 2 – Obras Civis, 
“Execução de obras de implantação/ampliação de sistema viário em área urbana, 
contemplando os seguintes serviços...”.  

O exemplo apresentado no questionamento trata de “obra rodoviária” ou “rodovia”, a 
qual não pode ser considerada como obra viária urbana, ainda que possua trecho que 
atravesse perímetro urbano. 

 


