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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 – RDC /SUCOP 

ESCLARECIMENTOS Nº 07 

 

PERGUNTA 78 

De acordo com o edital RDC Nº 001/2019, cujo objeto é para a “Contratação de pessoa 
jurídica isolada ou em consórcio para ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E 
EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
EM ÁREA URBANA PARA IMPLANTAÇÃO DO “TRECHO 2” DO EMPREENDIMENTO 
- CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTEGRADO DE SALVADOR – 
LAPA/L.I.P.", o prazo para elaboração dos projetos básicos e executivos é de 08 meses 
(240 dias), à partir da ordem de serviço, conforme cronograma físico financeiro 
disponibilizado pela Contratante e através da Clausula Quinta – Dos Prazos, subitem 
5.2.1 da Minuta de Contrato(Anexo II). 

Entendemos que para início de qualquer serviço de execução na obra, é necessário a 
obtenção da LI (Licença de Instalação). Com isso, podemos inferir que: 

Por meio do Acórdão nº 516/2003, apoiado pelo Decreto nº 99.274/90, firmou-se 
entendimento de que para a contratação de obras e consequente desenvolvimento dos 
serviços, deverão seguir a cronologia das atividades abaixo elencadas, de forma 
sucessiva, quando: 

- Existir projeto básico elaborado com a existência de LP - Licença Prévia (Licença já 
emitida pela Contratante);  

- Somente acontecerá o início de obras com a LI - Licença de Instalação; 

- Somente acontecerá o início das operações do empreendimento com a competente 
LO - Licença de Operação (não se aplica a esse empreendimento). 

Com isso, entendemos que pela normativa legal, apresentada através da resolução do 
CONAMA nº237/97 existe um passo a passo a ser seguido, desde a execução de 
projetos básicos até a operação final do empreendimento, ligados a obtenção das 
respectivas licenças ambientais. Consequentemente, temos que para o início de 
qualquer obra no empreendimento, deverá seguir a premissa abaixo: 

- Aprovado o detalhamento dos programas ambientais (sistemática adotada pelo 
Ibama), o Ibama emite a licença de instalação (inciso II do art. 8º da Resolução Conama 
nº 237/97) e logo após o empreendedor inicia as obras; 

De acordo com essas premissas e inferindo com o cronograma físico-financeiro 
disponibilizado pela Contratante, através do documento “Anexo C - EVENTOGRAMA - 
02-08-2019”,  os serviços de (i) Serviços Preliminares, (ii) Construção De Vias, (iii) Obras 
De Arte Especiais e (iv) Macrodrenagem, foram previstos de serem realizados antes da 
finalização do projeto executivo, consequentemente antecedendo a Emissão da LI – 
Licença de Instalação que no nosso entendimento somente poderia ser emitida após a 
aprovação total dos projetos executivos pela Órgão responsável. Podemos identificar 
que os esses serviços não estão em conformidade com a síntese da cronologia acima 
demonstrada quanto a emissão de licença x desenvolvimento dos serviços, e 
detalhadamente especificados no Acórdão nº 516/2003, Decreto nº 99.274/90 e 
Resolução CONAMA nº237/97. 
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Com isso, é necessária uma adequação do cronograma e serviços, implicando numa 
revisão da Proposta compatível com a realidade e que assegure aos Licitantes a 
razoabilidade da viabilidade do empreendimento, seja do ponto de vista de Proposta 
Econômica (Eventograma) como contratual. 

O nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 78 

Considerando a Lei Complementar 140/2011, fica claro que o órgão ambiental 
competente para o licenciamento deste empreendimento é a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR.  

A Licença Prévia, Portaria nº 226/2017, Anexo E, do Edital, foi emitida com base no 
Anteprojeto (Solução Base) e no EIA-RIMA, os quais possuem elementos suficientes 
para identificação dos impactos ambientais e possíveis danos.  

Os documentos foram analisados e dimensionados, considerando de forma macro, 
todos os possíveis impactos ambientais, quando foram estabelecidos os seus 
condicionantes e ações mitigadoras, minimizando assim, a possibilidade de que, 
quando os projetos básicos venham a ser executados pela CONTRATADA, apresentem 
qualquer tipo de dano não mensurado no processo de licenciamento ambiental.  

Na modalidade de RDC, contratação integrada, é possível requerer a Licença de 
Instalação (LI) cumprindo os condicionantes estabelecidos na Licença Prévia (LP).   

Com relação à execução dos projetos e obras, o Termo de Referência, no inciso II do 
item 8.5. Projetos de Engenharia, prevê que: “... O desenvolvimento dos projetos poderá 
ser realizado por etapa. Nesse caso, a elaboração dos projetos poderá ocorrer 
concomitantemente com a execução de outra etapa da obra previamente aprovada...”. 
As obras serão iniciadas tão logo os projetos básico e executivo sejam aprovados pela 
CONTRATANTE. 

 

PERGUNTA 79 

Gostaríamos de entender a resposta Nº20, quando menciona que a atuação junto aos 
órgãos responsáveis para obtenção das licenças ambientais é da CONTRATADA, da 
Resposta aos pedidos de esclarecimentos nº 05, publicada e disponibilizada no 
site: http://www.compras.salvador.ba.gov.br, no dia 11/09/19. 

Conforme menciona no Termo de Referência, ítem 11. Matriz de Risco para a 
NATUREZA DO RISCO - OBTENÇÃO DE LICENÇAS E ALVARÁS transcrevo abaixo: 

 1- DESCRIÇÃO: Na obtenção de licenças, ambientais ou de qualquer natureza, 
inclusive para implantação de canteiros e de jazidas, necessárias à implantação do 
empreendimento, em decorrência de falhas na     realização de estudos, no atendimento 
de condicionante, ou outras de responsabilidade da 
CONTRATADA. MITIGAÇÃO: Sanar as falhas e agilizar o atendimento das 
condicionantes para emissão das respectivas Licenças. ALOCAÇÃO:  CONTRATADA 

2- DESCRIÇÃO: 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. MITIGAÇÃO: Agilizar o 
atendimento das condicionantes para emissão das respectivas licenças.  Aditivo de 
prazo se for o caso. ALOCAÇÃO:  CONTRATANTE 
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3-: DESCRIÇÃO: Ações de terceiros ou do Poder Público, em qualquer esfera, que 
provoquem atrasos na liberação de autorizações e ou licenças para execução das 
obras, ou interrupção dos serviços, desde que não motivada pela 
CONTRATADA. MITIGAÇÃO: Agilizar a emissão das respectivas licenças.  Aditivo de 
prazo se for o caso. ALOCAÇÃO: CONTRATANTE 

Conforme entendimento das passagens das alocações de responsabilidades 
mencionadas na Matriz de Risco, quanto aos atrasos na emissão das licenças 
ambientais, assim como, ações de terceiros ou do Poder Público que provoquem 
atrasos na liberação das autorizações ou licenças para a execução das obras ou 
interrupções dos serviços serão de responsabilidades da Contratante. A Mitigação do 
Risco demonstra que cabe a CONTRATANTE “agilizar o atendimento das 
condicionantes para emissão das respectivas licenças” e/ou “Ações de terceiros ou do 
Poder Público, em qualquer esfera, que provoquem atrasos na liberação de 
autorizações e ou licenças para execução das obras, ou interrupção dos serviços”. 

A CONTRATADA terá a SUCOP - Superintendência de Obras Públicas do Salvador 
como único CONTRATANTE, através do EDITAL DE LICITAÇÃO – RDC Nº 001/2019. 
Com isso, entendemos que: 

1- A responsabilidade quanto aos atrasos nas licenças ambientais, assim como, ações 
de terceiros ou do Poder Público que provoquem atrasos na liberação das 
autorizações ou licenças para a execução das obras ou interrupções dos serviços 
serão de responsabilidades da CONTRATANTE. O nosso entendimento está 
correto? 

2- Para que haja uma lógica quanto a responsabilidade pela CONTRATANTE, (i) 
entendendo que a CONTRATANTE tem mais eficiência junto ao Poder Público 
responsável pela emissão das Licenças Ambientais, (ii) tendo em vista o prazo de 
execução dos serviços é de 24 meses e (iii)que trata-se de uma Obra muito 
complexa, do ponto de vista de intervenções no tráfego de Salvador, assim como, 
intervenções à título de Supressões Vegetais,  entendemos que a atuação junto aos 
órgãos responsáveis para obtenção das licenças ambientais seria da 
CONTRATANTE. O nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 79 

Como já foi esclarecido, a responsabilidade para obtenção de todas as Licenças e 
Alvarás é integralmente da CONTRATADA. Portanto, a participação e responsabilidade 
da CONTRATANTE nesta fase, é exclusivamente a que está definida na Matriz de 
Risco, ou seja, interceder, caso necessário, junto aos órgãos licenciadores, a fim de 
agilizar a liberação de licenças. Caso o cronograma da obra seja impactado por atrasos 
em licenças, não motivados pela CONTRATADA, a CONTRATANTE, após análise do 
caso concreto, poderá aceitar alteração nos prazos do cronograma. 

 

PERGUNTA 80 

Conforme item 8.6 alínea “i” do termo de referência, poderão ser utilizadas as áreas 
públicas internas e próximas à região da obra.  Desta forma solicitamos o envio da 
localização das áreas disponíveis e que possam ser utilizadas para implantação dos 
canteiros de obras necessários para a execução do projeto. 
RESPOSTA 80 
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Conforme Termo de Referência, letra “i” do item 8.6 – Construção da Obra, “Para a 
implantação de canteiros, a CONTRATADA poderá fazer uso das áreas públicas 
internas à Poligonal de Intervenção. Caso haja a necessidade de implantação de outros 
canteiros, a CONTRATADA deverá apresentar as propostas de implantação em áreas 
públicas próximas à região das obras, para aprovação pela CONTRATANTE, que será 
responsável pela liberação das mesmas”. 

Assim, não há como informar sobre áreas disponíveis para instalação de canteiros, sem 
que haja uma manifestação de empresa CONTRATADA. 

 

PERGUNTA 81 

No que se refere à pontuação do quesito Alternativas Construtivas ou Tecnológicas, o 
quadro 4 apresentado no EDITAL na página 14 difere do apresentado no ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA na página 198. Qual a distribuição de pontos da avaliação 
correta? 

RESPOSTA 81 

O Quadro 4 que deve ser considerado é o do Edital. 

 

PERGUNTA 82 

A publicação DNIT Publicação IPR - 740 - MANUAL DE PROJETO GEOMÉTRICO DE 
TRAVESSIAS URBANAS, preconiza que para vias expressas em áreas urbanas “a 
rampa máxima desejável será de 3%. Onde forem necessárias rampas mais íngremes, 
estas não devem ultrapassar os 5%”. 

Ocorre que nos trechos dos encontros dos 3 viadutos em terra armada a rampa prevista 
no anteprojeto é de 7%. Para os elevados considerando 2 vãos de 22m, a rampa é de 
7,7%. 

Logo para atender ao preconizado na Norma DNIT acima transcrita é necessária uma 
extensão de 138m horizontais em cada encontro, sendo 70m em terra armada (altura 
máxima de 3 m conforme edital) e o restante em novos vãos de elevado não previstos 
no anteprojeto.  Está correto nosso entendimento? Ou podemos considerar a rampa 
de 7,7% adotada no anteprojeto? 

RESPOSTA 82 

O Anteprojeto de referência considerou as características físico-operacionais de 
hierarquia do sistema viário constantes no PDDU/LOUS. A Av. Juracy Magalhães Jr. é 
classificada como Via Arterial I/II (quadro 04 da LOUS 2016), com características de 
fluxo contínuo, no trecho entre a interseção com a Av. Garibaldi e a interseção com a 
Av. ACM.  

A Via Arterial I/II admite rampas máximas no intervalo entre 6% e 8% (quadro 05 da 
LOUS 2016). Portanto, devem ser adotados os parâmetros requeridos para vias 
Arteriais. 

 

PERGUNTA 83 

Compensação de Indivíduos Arbóreos/Transplantio: 
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Conforme edital de Licitação nº 001/2019, Anexo I – Termo de Referência, Item 8.5 letra 
“e” – Componente Ambiental, no que se refere à possível determinação de 
compensação ambiental correspondente à supressão de indivíduos arbóreos em razão 
da implantação do empreendimento, conforme previsto na Lei nº 9187/2017 (que dispõe 
sobre o Plano de Arborização Urbana de Salvador), entendemos que tal compensação 
e replantio de árvores ficará a cargo do Contratante. 

Sendo assim, solicitamos esclarecer: 

a) Está correto o nosso entendimento?  

b) Caso no ato do licenciamento ambiental/Emissão de Autorização de Supressão 
Vegetal seja exigido pelo órgão ambiental a supressão de indivíduos arbóreos não 
constantes da lista de espécies ameaçadas, o respectivo transplantio será de 
responsabilidade da Contratante.  Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 83 

a) O cumprimento de todos os condicionantes estabelecidos nas licenças 
ambientais é de responsabilidade da CONTRATADA, conforme previsto no item 
11.1.14 da Cláusula Décima Primeira do Contrato.  

b) O questionamento trata de uma suposição e não de um caso concreto. Assim, a 
Comissão não pode responder ao questionamento abstratamente formulado. 

 

PERGUNTA 84  

No que diz respeito a parâmetros de cálculo para projeto de macrodrenagem 
observamos que o edital faz referência a instrução técnica DNIT – Publicação IPR724 
(Manual de Drenagem de Rodovias), conforme imagem a seguir: 

 

FONTE: (ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.pdf) 

Na Publicação IPR724 são apresentados os critérios e parâmetros usualmente 
adotados em projetos rodoviários para o DNIT, parâmetros normalmente usados para 
bueiros e canais de concreto que estão diretamente associados a capacidade de 
escoamento e dimensionamento das OAC’s. 

O manual recomenda a utilização de coeficiente de manning n=0,015 para bueiros em 
concreto conforme imagem: 

 



 
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 

 

Página 6 de 22 
 

 

FONTE: (724_MANUAL_DRENAGEM_RODOVIAS.pdf) – DNIT 

Além disso, é adotada uma folga mínima de 25% para a seção do bueiro: 

 

FONTE: (724_MANUAL_DRENAGEM_RODOVIAS.pdf) – DNIT 

Contudo foi observado que no anteprojeto fornecido como referência esses parâmetros 
não foram respeitados, sendo utilizados valores como n=0,013 e ainda n=0,010 em 
alguns casos, observando-se no relatório um parágrafo de atenção quanto a esses 
parâmetros, conforme imagem: 

 

FONTE:(Anexo 2 - Estudos de macrodrenagem - TRECHO2.pdf) 

Essa divergência reflete em uma seção hidráulica menor, todavia são valores não 
praticados em projetos convencionais para estruturas desse tipo. Caso futuramente o 
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analista exija a rugosidade conforme preconizada no manual do DNIT, teremos um 
redimensionamento das estruturas tornando-as mais onerosas, conforme recalculado e 
exemplificado nos quadros abaixo: 

 

 

Tendo em vista as divergências apontadas, solicitamos esclarecimentos de qual 
coeficiente de rugosidade deverá ser considerado para dimensionamento dos canais e 
galerias.  

RESPOSTA 84 

O canal do Braço Sul do Rio Camurugipe apresenta baixa declividade ao longo do seu 
traçado, sendo agravada por duas condicionantes para o greide do canal: i) atendimento 
à drenagem da área denominada “Polêmica” (próxima ao Hiperposto); e ii) a passagem 
sobre o interceptor de esgoto do Camarugipe (próximo ao lançamento do Vale das 
Pedrinhas, no Trecho 2). Estas duas condicionantes foram analisadas e atendidas 
quando do Projeto do Trecho 1, resultando em um projeto hidráulico cuja cota final do 
greide e cota da lâmina d’água não devem ser alteradas por influência do projeto do 
Trecho 2, sob pena de impedir a funcionalidade adequada de montante (Trecho 1), o 
qual possuí parâmetros sem folga para que pudessem ser alterados antes da 
construção.   

Foram desenvolvidos estudos visando avaliar o funcionamento conjunto dos dois 
trechos, concluindo-se que, para as condições adotadas no Anteprojeto, não haverá 
influência negativa do Trecho 2 sobre o Trecho 1 do canal. Os parâmetros adotados no 
Anteprojeto, especialmente o coeficiente de rugosidade, visaram atender às condições 
aqui apresentadas.  

Para atingir coeficientes de rugosidades tão baixos, como n=0,010, foi previsto o 
revestimento interno das galerias celulares e do canal com placas de termoplásticos. 
Para o canal, as placas devem ter proteção UV (por serem expostas à incidência solar).  

O licitante poderá propor a solução que julgue mais conveniente e segura, devendo a 
mesma ser submetida à aprovação da Contratante, caso venha a ser a vencedora. 
Entretanto, a solução proposta deve considerar aos seguintes pontos: 

1. As condições hidráulicas do Projeto Executivo do Trecho 1, ora em execução, 
não podem ser alteradas; 
2. Compatibilização com a estrutura da Estação do Vale das Pedrinhas; 
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3. Compatibilização com o Interceptor de Esgoto do Camurugipe, no ponto de 
travessia; e 
4. Compatibilização com o traçado viário da Via Exclusiva do BRT. 

 

PERGUNTA 85 

Com base no Modelo de Termo de Constituição de Consórcio, apresentado no Edital 
em seu ANEXO III-L, é correto afirmar que, este modelo representa as exigências 
mínimas que deverão constar no Termo de Constituição de Consórcio apresentado pelo 
proponente, podendo este ser alterado conforme as particularidades de cada consórcio 
e de seus integrantes? 
RESPOSTA 85 

Esta pergunta já foi esclarecida na RESPOSTA 05, publicada no site 
www.compras.salvador.ba.gov.br e encaminhada por email, às empresas adquirentes 
do Edital, no dia 02/09/2019. 

 

PERGUNTA 86 

No início da Avenida Vasco da Gama, ao lado da Lagoa do Dique, existem árvores de 
grande porte na margem da calçada de pedestre, onde umas delas deixa uma largura 
pequena para a calçada, conforme imagem abaixo. Estamos entendendo que será 
necessária uma contenção margeando o lago e que esse calçamento deverá “abraçar” 
a árvore, permitindo acesso de pedestre dos dois lados. 

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

 

RESPOSTA 86 

O licitante deverá considerar para a elaboração dos projetos, básico e executivos, a 
solução técnica mais adequada, desde que atenda aos requisitos e premissas do Edital, 
que serão submetidos à aprovação da CONTRATANTE.  

 

PERGUNTA 87 

No Termo de Referência fica claro que nas Estações deverão ter sanitários, bilhetagem 
eletrônica, bilhetagem comercializada e administração. Ocorre que nos projetos básicos 
das Estações, somente na Estação Pedrinhas foram detalhadas essas áreas em layout. 
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Devemos considerar essas áreas de sanitários, bilhetagem e administração nas demais 
Estações, mesmo sem indicação nos layouts? 

RESPOSTA 87 

Essa questão é inerente à fase de desenvolvimento dos projetos básicos e executivos 
que serão elaborados pela empresa CONTRATADA. 

O Anteprojeto de Engenharia (Solução Base) deve ser considerado como referência. A 
CONTRATADA, nessa fase, deverá atender ao Programa de Necessidades, as demais 
exigências do Edital e submeter à aprovação da CONTRATANTE.   

 

PERGUNTA 88 

Considerando o item 3.1 do edital, é correto afirmar que o Edital, Anexos e Matriz de 
Risco, bem como os demais documentos vinculados à presente licitação devem ser lidos 
e interpretados de acordo com a legislação brasileira aplicável, Constituição Federal, 
bem como princípios administrativos e constitucionais?  

RESPOSTA 88 

O questionamento eminentemente jurídico reflete, data vênia, o obvio ululante na 
medida em que, toda e qualquer interpretação deve levar em conta os princípios e 
normas do ordenamento jurídico. Assim, sem o fornecimento de dados específicos, a 
Comissão de Licitação não se manifestará, tendo em vista a inexistência de elementos 
que informem o caso concreto, mas sim, a um questionamento abstratamente 
formulado. 

 

PERGUNTA 89 

Haverá restrição no horário de trabalho? Caso a resposta seja positiva, detalhar estas 
restrições e os serviços/locais das mesmas. 
RESPOSTA 89 

A Contratada deve ter conhecimento prévio, de toda legislação, especialmente a 
municipal, que possa interferir no cumprimento do cronograma de execução da obra. 

 

PERGUNTA 90 

Tendo em vista que no ANEXO I - Termo de referência – Pág. 43, alínea “o”, Estações 
– Instalações prevê que a instalação de painéis fotovoltaicos é uma obrigação da 
Contratante, questionamos: 

a) O que a Proponente deverá considerar como “infraestrutura necessária para a 
instalação de sistema de painéis fotovoltaicos interligado à rede pública”? 

b) Em complemento solicitamos detalhar o que a Contratante considera como 
infraestrutura necessária, tais como: baterias, medidores, estrutura elétrica ligada a rede 
pública, sistemas, inversores, estrutura primária, estrutura de fixação, etc.  

RESPOSTA 90 

No caso específico do sistema de energia de placas fotovoltaicas das estações, a 
aquisição e fornecimento dos equipamentos não faz parte do escopo.  
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O dimensionamento do sistema de energia de placas fotovoltaicas deve ser o suficiente 
para suprir o consumo de energia elétrica da estação. Assim, em função do resultado 
obtido no projeto básico, a infraestrutura para a futura instalação dos equipamentos do 
sistema será a de dutos secos, sala de baterias e interligação com a rede da 
concessionária de energia. 

 

PERGUNTA 91 

É correto afirmar que no Termo de Constituição de Consórcio poderão ser definidas 
diferentes responsabilidades, atribuições, medições e faturamentos para a(s) 
consorciada(s) construtora(s) e para a consorciada projetista (consultora), uma vez que 
as atividades a serem executadas por ambas ao longo do desenvolvimento do objeto 
tem características e prazos de execução muito distintos? 
RESPOSTA 91 

Essa questão já foi esclarecida na RESPOSTA 05. 

 

PERGUNTA 92 

Em virtude da elaboração do planejamento de execução da obra, considerando o índice 
pluviométrico, seu impacto no desenvolvimento principalmente nas atividades de 
movimentação de terra, solicitamos informar data prevista para início das obras. 
RESPOSTA 92 

O início das obras obedece às regras previstas no Edital e será definido a partir da 
conclusão deste certame. 
 

PERGUNTA 93 

Nos novos arquivos disponibilizados do dia 26/09/19, o item 2.3.1 do anexo A não está 
distribuído 100% conforme o anexo C no (mês 5 ou parcela 5).  Favor disponibilizar 
arquivo corrigido. 

RESPOSTA 93 

O valor do item 2.3.1 corresponde a 2% do valor total da obra, conforme definido no 
Eventograma do Edital. 

O Anexo A - Cronograma físico -financeiro deverá ser ajustado no item correspondente. 

 

PERGUNTA 94 

Conforme edital de RDC Nº001/2019, informamos que não foram encontrados os 
arquivos “X_interceptor_eixocorrigido” e “x_topog” dentro do Anexo F. Solicitamos 
o envio dos documentos. 

RESPOSTA 94 

Este questionamento foi esclarecido na RESPOSTA 10. Os arquivos foram utilizados 
como apoio na elaboração das plantas do Anteprojeto e são dispensáveis para 
elaboração das propostas. 

 



 
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 

 

Página 11 de 22 
 

PERGUNTA 95 

Na página 15, do Anexo I, do Edital (Item 8.2 - Programa de Necessidades - Concepção 
do Empreendimento), com relação aos sistemas das estações, há a informação de que 
as mesmas deverão dispor de sistemas de redes e dados, com equipamentos de 
comunicação visual e sonora, painéis de informação e sistemas de segurança e controle 
de acesso com catracas. Entendemos que o projeto deverá prever os sistemas, porém, 
não será escopo da Contratada a implantação dos mesmos (sistemas de redes e dados, 
com equipamentos de comunicação visual e sonora, painéis de informação e sistemas 
de segurança e controle de acesso com catracas). Nosso entendimento está correto? 
Caso nosso entendimento não esteja correto, favor informar quais os sistemas que 
deverão ser implantados pela Contratada, tendo em vista que precisam de interligação 
com o trecho 1, em execução, e como serão remunerados? 

RESPOSTA 95 

Este assunto foi esclarecido na RESPOSTA 72. 

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. 

 

PERGUNTA 96 

Com relação à cortina em frente ao viaduto Rômulo Almeida, solicitamos informar se: 

a) foi prevista a vistoria cautelar nas edificações próximas; 

b) foi prevista a implantação de instrumentação na região; e 

c) será permitido o fechamento de uma faixa do elevado do viaduto Rômulo Almeida, 
para a execução da contenção? 

RESPOSTA 96 

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

 

PERGUNTA 97 

No desenho SSA-759-CLL-T2-AP-ARQ-001a700-02.dwg , na Vista 01, há a indicação 
de uma faixa horizontal com o mesmo tipo da porta de vidro temperado. Entendemos 
que esta faixa não existe, e que deve ser erro do desenho, visto que neste mesmo 
documento na aba ARQ-002 e ARQ-700, referentes a outras estações, ela não aparece. 
Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 97 

A faixa/linha é recurso de construção do desenho no arquivo dwg, que serviram de apoio 
para elaboração do Anteprojeto e deve ser desconsiderada. 
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PERGUNTA 98 

 - item 9.2 PROPOSTA TÉCNICA, do Edital, apresentação de tópicos, com a ressalva 
no item 9.2.2. É facultada ao Licitante a apresentação de Proposta Técnica que 
contenha alternativa construtiva ou tecnológica nas condições estabelecidas no item 10 
do Termo de Referência – Anexo I; 

- item 13. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA, constante do 
Anexo I – Termo de Referência, subitens de “a)” a “g)”; e 

- item 13.2.  Critérios de Julgamento da Proposta Técnica, referente a “NOTA DA 
PROPOSTA TÉCNICA” – NT, Quadros 1 a 4. 

Perante às exigências acerca do Capítulo Conhecimento do Empreendimento e 
Planejamento, restaram as seguintes dúvidas: 

a) A limitação de 30 (trinta) páginas restringe-se única e exclusivamente ao quesito a) 
Relatório de Conhecimento do Problema, não havendo nenhuma restrição com respeito 
aos demais elementos. O entendimento está correto? 

 b) A menção à liberdade de apresentação de anexos em formato A3, abrange todo o 
Capítulo Conhecimento do Empreendimento e Planejamento, portanto, há liberdade 
total na forma de apresentação dos demais conteúdos. O entendimento está correto? 

RESPOSTA 98 

O entendimento está correto. 

 

PERGUNTA 99 

“Nos termos do item 9.4.2.2, item (b), do Edital, as licitantes devem apresentar 
atestados de capacidade operacional, devidamente averbados no CREA ou no 
CAU. Adicionalmente, o item 17.1 do Edital prevê a possibilidade de 
subcontratação parcial do escopo do contrato, mencionando que a Contratada é 
responsável pela habilitação técnica da subcontratada. Neste sentido, o nosso 
entendimento é o de que o edital possibilita que parte da habilitação técnica 
exigida no item 9.4.2.2, item (b) seja atendida por meio de uma subcontratada, 
que deve ter os seus documentos apresentados no Envelope III, incluindo os 
atestados técnicos e os demais requisitos de habilitação. Nosso entendimento 
está correto? 
RESPOSTA 99 

A comprovação da capacidade técnica do licitante, um dos requisitos de habilitação no 
processo licitatório, ocorre antes da fase de contratação, logo, não há como considerar 
“empresa contratada” ou “empresa subcontratada” na referida fase de habilitação. Os 
documentos de habilitação a serem apresentados são os do LICITANTE, conforme item 
9.4.1 do edital. 

 

PERGUNTA 100 

Visando à padronização dos elementos construtivos, solicitamos a disponibilização dos 
projetos executivos de geometria e macrodrenagem, da empresa vencedora da licitação 
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do Trecho 1 para que seja feita a compatibilização da interligação do Trecho 2, junto a 
Estação Cidade Jardim. 

RESPOSTA 100 

A metodologia utilizada para o dimensionamento da macrodrenagem e o conceito das 
estações do Anteprojeto já estão de acordo com o Trecho 1. A CONTRATADA, na fase 
de elaboração dos projetos básicos poderá apresentar, conforme modalidade do RDC, 
ajustes que atendam ao Programa de Necessidades e Padrões de Desempenho 
definidos no Edital, os quais serão analisados e aprovados pela CONTRATANTE.    

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

 

PERGUNTA 101 

Na página 35, do Anexo F, do Edital - Anteprojeto, está previsto que "os elevados e 
viadutos serão construídos em concreto armado, podendo ser moldados ’in loco’ ou pré-
moldados". Já na página 38, do mesmo documento, referente ao item 14 – Tecnologias 
admissíveis e especificações mínimas, cita-se o seguinte: "Mesoestrutura: Concreto 
armado moldado “in loco” (pilares e encontros)." Face ao exposto, solicitamos 
esclarecer se é possível a execução da superestrutura e também da mesoestrutura em 
elementos pré-moldados. 

RESPOSTA 101 

É possível a execução tanto da superestrutura como da mesoestrutura em elementos 
pré-moldados. O licitante tem a possibilidade de definir o método construtivo, 
observando a adequação em relação às condições locais, prazo de execução, impacto 
no trânsito, manutenção e estética das estruturas.  

 

PERGUNTA 102 

Em relação as obras de recuperação estrutural na Estação da Lapa, para possibilitar 
um melhor planejamento das soluções adotadas, bem como analisar as interfaces das 
atividades com a estrutura existente, se faz necessário o conhecimento pleno dos 
detalhes da estrutura existente. Dessa maneira, solicitamos disponibilizar os projetos 
estruturais completos da Estação da Lapa. 

RESPOSTA 102 

O Memorial Descritivo, Anexo F, do Termo de Referência contém as informações 
necessárias à elaboração das propostas dos Licitantes. 

Essa questão é inerente à fase de desenvolvimento dos projetos básicos e executivos 
que serão elaborados pela empresa CONTRATADA.  

 

PERGUNTA 103 

Com base no projeto de urbanismo, há indicação de Implantação de Parque Linear 
localizado entre a Estação Pedrinhas e Cidade jardim, conforme imagem abaixo. Tendo 
em vista que não poderá haver semáforos na via expressa e não há indicação de 
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passarelas no local, solicitamos indicar como se dará o acesso a este parque linear 
proposto pela Solução Base. 

 
 
RESPOSTA 103 

O acesso ao parque linear se dará através das duas estações: Cidade Jardim e 
Pedrinhas. 

 
PERGUNTA 104 

Na página 13, do Anexo I do Edital – Termo de Referência, é exigido que: “O acesso de 
pedestres às estações e paradas a serem construídos para operação do BRT deverá 
ser garantido e facilitado da melhor forma possível, respeitando sempre às disposições 
legais e normas da ABNT quanto à acessibilidade, inclusive daqueles portadores de 
algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida.” , no entanto não dá a 
entender a obrigação de rampas para o acesso de passageiros às estações, como meio 
de circulação acessível. Entendemos que a implantação de um elevador garantirá a 
acessibilidade e atenderá os pedestres (com necessidades especiais) que circularão 
pelos os níveis da plataforma e passarelas de acesso, não havendo assim, objeções 
quanto a supressão da rampa de acesso à plataforma. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA 104 

O uso de rampas é considerado um elemento que garante acessibilidade universal, 
portanto, previsto nas disposições legais e normas da ABNT. 

O Anteprojeto - Solução Base, apresentado na Licitação deve ser considerado como 
referência. O licitante vencedor será responsável pela realização de todos os estudos 
necessários para a elaboração dos projetos básico e executivo. 

 

PERGUNTA 105 

Em relação ao indicado no Termo de Referência (atualizado), página 56, i) Canteiro da 
Obra, que exige que os tapumes devem atender à especificação contida na "Lei nº 
9201/2017, informamos que a citada lei institui o "Dia Municipal da Educação 
Financeira" e não versa sobre o tema esperado. Dessa maneira, solicitamos indicar qual 
a especificação deverá ser seguida para os tapumes. 

RESPOSTA 105 
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A Lei a que se aplica as exigências para canteiros de obras é a de nº 9281/2017. 

 

PERGUNTA 106 

Em relação ao Item 10.2.3 – Análise e Julgamento da Proposta Técnica, mais 
especificamente em relação ao Quadro 5, Grupo 2 – Obras Civis, quando é exigida 
apresentação de atestados de “obras de implantação/ampliação de sistema viário em 
área urbana”, entendemos que deve ser considerado “sistema viário” como o conjunto 
de vias de qualquer natureza (ruas, rodovias, ferrovias e/ou de outras formas de 
transportes) e, ainda, como “zona urbana” o espaço ocupado por bairros, municípios, 
cidades e etc.,  caracterizada pela  existência de edificações comercias, residências, 
prédios públicos, etc. Inclusive, observa-se que o Edital exige a execução do serviço de 
pavimento rígido de concreto (em obras de implantação/ampliação de sistema viário em 
área urbana). Logo, se a empresa licitante executou serviço de pavimento rígido em 
rodovia, localizada em áreas de características urbanas, isso é, cortando bairros e 
municípios, onde, por muitas vezes, se fez necessária a utilização de ruas ou avenidas 
como caminho de serviço e a remoção de favelas, onde tenha sido, inclusive, executado 
pavimento rígido de concreto com 24 cm de espessura, sendo o concreto usinado 
aplicado com acabadora eletrônica de concreto com fôrmas deslizantes, colocação de 
barras de ligação e etc., entendemos que esse atestado deverá ser aceito como 
comprovante de atendimento ao item exemplificado. Sendo assim, entendemos que os 
atestados relativos aos serviços exigidos no Grupo 2 – Obras Civis, onde a via (seja ela 
uma rodovia, ferrovia ou até mesmo em aeroporto) tenha sido executada com 
metodologia executiva, no mínimo, de mesma complexidade e em áreas urbanas, serão 
aceitos para atendimento aos itens exigidos nesse grupo. Nosso entendimento está 
correto?      
RESPOSTA 106 
Claramente, a empresa está, com esse questionamento, desejando que seu atestado 
seja analisado previamente pela Comissão, o que se constitui um privilégio, ferindo o 
princípio da isonomia na Licitação. 
Os atestados serão analisados e julgados na fase de julgamento das propostas técnicas 
e seguirá os critérios definidos no Edital. 
 

PERGUNTA 107 

 De acordo com o descritivo das Estações no Anexo 1, pág 172: 

 “Fechamento / Divisórias 

o Proteção externa lateral com gradil metálico industrializado Bekaert ou similar 
e cerca viva – para as estações apoiadas” 

Não há indicação nos desenhos onde se aplica este item – Solicitamos a indicação de 
que tipo de “fechamento” devemos adotar. 

RESPOSTA 107 

A adoção desse elemento no Anteprojeto tem o objetivo de evitar o acesso de 
passageiros não pagantes, aos veículos do BRT. 
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Essa questão é inerente à fase de desenvolvimento dos projetos básicos e executivos 
que serão elaborados pela empresa CONTRATADA.  

 

PERGUNTA 108 

De acordo com o ANEXO – I Termo de Referência: “Manutenção de canteiros: Para 
efeito de aceitabilidade da manutenção dos canteiros será considerado o avanço global 
das obras. O avanço será calculado mensalmente através da ponderação entre os 
diversos itens componentes do Anexo C - Eventograma, excluindo-se os itens relativos 
à manutenção dos canteiros, administração local e projetos.”, porém, no ANEXO C – 
Eventograma, os percentuais apresentados não seguem essa forma de cálculo 
proposta. Entendemos que devemos respeitar o critério estabelecido pelo Anexo – I 
Termo de Referência. 

a. O nosso entendimento está correto? 

b. Caso negativo, qual é a maneira correta de cálculo que devemos seguir em 
nossa proposta comercial? 

RESPOSTA 108 

O Anexo C – Eventograma, é um instrumento de planejamento da execução da obra, a 
ser apresentado pela Licitante. 

Os critérios de pagamentos descritos no item 12 do Termo de Referência, estão 
condicionados aos serviços efetivamente executados, pela CONTRATADA, aprovados 
no Relatório de Medição e calculados em função da planilha de preço da 
CONTRATADA. 

 

PERGUNTA 109 

De acordo com o ANEXO – I Termo de Referência: “Para efeitos de aceitabilidade e 
remuneração da Administração Local, será considerado o percentual de avanço global 
das obras. O avanço será calculado mensalmente através da ponderação entre os 
diversos itens componentes da do Anexo C - Eventograma, excluindo-se o item relativo 
à administração local e o item relativo aos projetos.”, porém, no ANEXO C – 
Eventograma, os percentuais apresentados não seguem essa forma de cálculo 
proposta. Entendemos que devemos respeitar o critério estabelecido pelo Anexo – I 
Termo de Referência. 

a. O nosso entendimento está correto? 

b. Caso negativo, qual é a maneira correta de cálculo que devemos seguir em 
nossa proposta comercial? 

RESPOSTA 109 

O Anexo C – Eventograma, é um instrumento de planejamento da execução da obra, a 
ser apresentado pela Licitante. 

Devem ser respeitados os critérios de pagamentos descritos no item 12 do Termo de 
Referência, que serão calculados em função dos valores constantes na planilha de 
preço da CONTRATADA. 

 



 
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 

 

Página 17 de 22 
 

PERGUNTA 110 

O ANEXO C – Eventograma apresenta os itens do quadro B não distribuídos: 

 Item Serviço 

Nível 1 
Grupo de 

Serviço 
(%) 

Nível 2 
Meta 

(%) 

Nível 3 
Etapa 
(%) 

VALOR 
ESTIMA
DO (R$) 

2.5.8 Adequação da estação da Lapa   
            

     -   
     100,00%  -   

2.5.8.1 Recuperação estrutural - placas eTirante T-10     
                     

100,00% 
 -   

2.7.3 
Passarela - construção e montagem Av Vasco 
da Gama 

  
            

     -   
     100,00%  -   

2.7.3.1 
Construção e implantação de passarelas Av. 
Vasco da Gama 

    
                     

100,00% 
 -   

2.7.4 Passarela - demolição e remoção   
            

     -   
     100,00%  -   

2.7.4.1 Demolição e remoção de passarela existente     
                    

 100,00% 
 -   

 

Como os itens de Administração local, serviços preliminares e projetos são percentuais 
definidos, podemos distribuir em um único Eventograma os quadros A e B? 

RESPOSTA 110 

O Anexo C - Eventograma se refere aos itens de serviços do Quadro “A”.  

Não há necessidade de elaboração de Eventograma para os serviços descritos no 
Quadro “B”.   

Os valores correspondentes aos itens “Administração local e Serviços preliminares”, 
devem ser previstos nos dois quadros, “A e B” proporcionalmente, em função dos itens 
de obra neles descritos. 

 

PERGUNTA 111 

Nos ANEXOS A e B (Cronogramas Físico Financeiros), entendemos que não há limite 
mensal de desembolso a ser respeitado para apresentação de nossa proposta, sendo 
único limitante o valor global. O nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 111 

Os desembolsos serão efetuados nos valores correspondentes às medições dos 
serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela 
CONTRATANTE. 

 

PERGUNTA 112 

Relativo ao reajuste de preços, a minuta contratual prevê a exclusiva utilização do índice 
INCC, no entanto, sabemos que no Brasil existe um monopólio nos produtos derivados 
de petróleo e que a Petrobras apresenta uma política de preços própria e que o INCC 
não é capaz de refletir tais variações. Podemos considerar que os itens de materiais 
betuminosos terão uma tratativa própria, conforme já vem sendo realizada em outros 
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órgãos tanto na esfera federal com estadual (DNIT, DERs) para reequilíbrio financeiro 
de contrato? 

RESPOSTA 112 

As regras de cálculo para reajustes contratuais estão definidas na Cláusula Nona da 
Minuta do Contrato. 

Quanto ao reequilíbrio econômico financeiro, caso seja necessário, o valor será definido 
pelas regras contidas na Matriz de Risco, item 11 do Termo de Referência e Cláusula 
Décima Quinta da Minuta do Contrato e legislação pertinente. 

 

PERGUNTA 113 

Entendemos que os percentuais de distribuição dos serviços ao longo dos meses no 
ANEXO C – Eventograma, podem ser alterados. 

a. Nosso entendimento está correto? 

b. Caso negativo, entendemos que devemos copiar os percentuais pré-
estabelecidos no edital. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 113 

O entendimento está correto. O Anexo C – Eventograma deve ser elaborado pelo 
Licitante e deve refletir o planejamento da execução dos serviços e obra. 

 

PERGUNTA 114 

Entendemos que no Eventograma, poderemos apresentar distribuição diferente a 
indicada no modelo do edital, ou seja, adaptar os eventos de acordo com o planejamento 
desenvolvido pela licitante. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 114 

Para elaboração do Eventograma, o Licitante deve respeitar a estrutura de serviços do 
Edital, podendo variar a distribuição dos percentuais de execução em função do seu 
planejamento. 

 

PERGUNTA 115 

Estamos entendendo que após o termino dos serviços de adequação estrutural e 
execução das Estações da Lapa será de nossa responsabilidade a nova sinalização 
horizontal de tráfego. Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA 115 

As intervenções definidas no escopo contratual e, portanto, de responsabilidade da 
CONTRATADA, deverão ser executadas na sua integralidade, incluindo serviços de 
sinalização, garantindo a plena funcionalidade. 

 

PERGUNTA 116 

Favor esclarecer se os itens da planilha do ANEXO "B" (R$ 12.379.617,21) farão ou não 
parte do escopo do projeto RDC, haja vista que tal valor, apesar de descrito no TERMO 
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DE REFERÊNCIA e outros documentos, como sendo contrapartida da PMS, diverge 
das informações constantes nos rodapés das páginas dos ANEXOS "A" e "C" que 
indicam: "OBS.: Os itens 2.5.8, 2.7.3 e 2.7.4 serão realizados pela Prefeitura Municipal 
de Salvador, com recursos próprios." (grifos nossos). Tal indicação torna dúbia a 
responsabilidade pela execução de tais serviços. 
RESPOSTA 116 

O Edital é claro na definição do que é escopo contratual. À exemplo dos itens 8 (Escopo 
da Contratação), 8.3 (Solução Base) e 8.4 (Não Fazem Parte do Escopo), do Termo de 
Referência. 

A observação no rodapé dos documentos citados no questionamento, se refere aos 
serviços que serão executados com “recursos próprios”, ou seja, os pagamentos dos 
referidos serviços serão efetuados com recursos financeiros da Prefeitura do Salvador 
e não com recursos oriundos do Orçamento da União, ficando claro que a execução de 
tais serviços é de responsabilidade da contratada.  

 

PERGUNTA 117 

No Anexo I – Termo de Referência, página 194, há o seguinte texto, “Deverá ser 
apresentado em forma de Relatório, com texto claro e objetivo, utilizando papel tamanho 
A4, fonte Arial tamanho 12, espaçamento 1,5 e limitando-se ao número de 30 (trinta) 
páginas numeradas em ordem crescente, abordando no mínimo ...”, estamos 
entendendo nesse texto que a limitação de 30 páginas é para somente o assunto 
“Conhecimento do Empreendimento”, da Proposta Técnica desse certame, que os 
outros subitens do item 13 (Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica), letras “b 
à g”, deverão estar presentes em outras páginas da mesma Proposta Técnica. 
Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor nos indicar como proceder. 
RESPOSTA 117 

Já foi esclarecido na RESPOSTA 98. 

 

PERGUNTA 118 

1) Não localizamos nos desenhos de anteprojeto, os perfis longitudinais dos greides 
propostos. Com base no desenho de urbanismo “SSA-759-CLL-TR2-AP-URB-008-01”, 
recriamos o perfil longitudinal do greide proposto para estação Pedrinhas (em anexo). 
Com base neste perfil, questionamos: 

A. O perfil recriado condiz com o estudo do anteprojeto? 

B. Qual a velocidade de projeto considerado no estudo? Uma vez que as pistas 
expressas deverão acompanhar o greide da OAE desta estação. 

C. Serão aceitos pontos de inflexão quando a diferença algébrica das rampas for 
superior a 0,5%? 

D. Na página 54 do termo de referência diz: “No tocante ao emprego de terra armada 
ou outro tipo de contenção utilizada nos encontros dos elevados, será permitido o 
emprego apenas em situações em que sua altura não ultrapasse 3,50 metros em 
relação ao nível do solo (base), exceto em casos especiais, mediante justificativa técnica 
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fundamentada apresentada à CONTRATANTE para aprovação.” A estação Pedrinhas 
se encaixa nesta exceção? 

E. Qual gabarito vertical mínimo a ser adotado nos viadutos? 

 

RESPOSTA 118 

A Comissão está impedida de responder a esses questionamentos, pois, isto 
significaria que seu projeto estaria sendo analisado previamente, o que se constituiria 
um privilégio, ferindo o princípio da isonomia na Licitação. 
Os projetos serão elaborados pela empresa contratada e analisados pela Contratante, 
de acordo com o cronograma apresentado. 
 

PERGUNTA 119 

Tendo em vista a resposta à pergunta 21 do certame, onde coloca-se que a execução 
de pavimento rígido em obras rodoviárias ou rodovias que passam por área urbana não 
podem ser consideradas como obra viária urbana, temos as seguintes considerações: 
A complexidade tecnológica, que habilita uma empresa à execução de um pavimento 
rígido, está relacionada a qualidade dos insumos aplicados, o controle tecnológico dos 
mesmos, eficiência, cuidados na execução e cura do mesmo, atendendo aos 
parâmetros dos projetos. 
Assim não há diferença na execução de um projeto rodoviário em área urbana uma vez 
que adapta-se a logística necessária para que o produto final atenda aos parâmetros 
estabelecidos. 
Como exemplo relevante podemos citar a Av. Brasil na cidade do Rio de Janeiro– RJ, 
que corta vários bairros e o DNIT a classifica como rodovia BR-101. Não é exemplo 
isolado, o mesmo acontece com várias outras rodovias que cruzam áreas urbanas de 
cidades. 
Lançando uma visão mais técnica da questão valemo-nos da própria Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que traz a definição de “sistema viário” no 
verbete “rede viária” como sendo “o conjunto de vias, classificadas, de um sistema de 
rodovias, ferrovias e/ou de outras formas de transportes”. A partir desta definição, 
estabeleceu-se que: “Sistema Viário é o conjunto de vias numa determinada região”, 
com os elementos que a compõem: 
“- Pista: parte da via pública utilizada para o trânsito de veículos. 
- Passeio: parte da via pública destinada ao trânsito de pedestres. 
- Guias e sarjetas: delimitam o passeio em relação à pista; com as funções de 
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drenagem e acabamento da pavimentação. Pertence à pista.” 
A ABNT não faz distinção entre vias urbanas com rurais. 
Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, em seu “Manual 
de Travessia Urbana” apresenta as seguintes definições: 
“Via – faixa de terreno, convenientemente preparada para o trânsito de qualquer 
natureza, podendo incluir pedestres, veículos e animais, compreendendo pistas, 
acostamentos, ilhas e canteiros, normalmente incluindo a área da sua faixa de domínio. 
Rodovia – estrada que, tendo a sua plataforma devidamente preparada, se destina à 
circulação de veículos automotores.” 
Na sequência, o mesmo DNIT em seu guia de “Terminologia Rodoviária” estabelece: 
“CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS 
- RODOVIA EM ÁREA URBANA São os trechos de rodovias localizados dentro do 
perímetro urbano das cidades ou municípios. 
- RODOVIA RURAL São os trechos de rodovias que conectam áreas urbana e 
industrial, pontos de geração e atração de tráfego e pontos significativos dos segmentos 
modais, atravessando área rural. 
- RODOVIA VICINAL Estrada local, destinada principalmente a dar acesso a 
propriedades lindeiras ou caminho que liga povoações relativamente pequenas e 
próximas.” 
Na esteira dessas definições fica claro e transparente que a definição de rodovia nada 
mais é do que uma via apta à circulação de veículos automotores e óbvio está o 
entendimento daquilo que é urbano ou rural; o mais importante é que definitivamente 
seus padrões de projeto e execução são os mesmos. 
Não obstante, conforme Art. 30. “A documentação relativa à qualificação técnica”, da 
Lei 8.666, e seu inciso § 3º cita: “Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior”, cuja inobservância flagrantemente 
restringe a competitividade do certame. 
Isto posto perguntamos: Considerando que a questão logística em um projeto rodoviário 
que passa por área urbana atende às necessidades que fazem com que a administração 
pública solicite esta capacitação de seus concorrentes, será aceito atestado de 
pavimento rígido executado em obra rodoviária que passa por área urbana? 
RESPOSTA 119 

Os atestados de capacidade técnica apresentados pelas 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 120 

No projeto SSA-759-CLL-TR2-AP-INT-001-03, observa-se a existência de uma adutora 
passando próxima a Estação Pedrinhas. Como a mesma não interfere na execução da 
estação, estamos entendendo que não será necessário o remanejamento. 
Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor nos indicar como proceder. 
RESPOSTA 120 

Tanto o levantamento e a identificação das interferências quanto as soluções a serem 
adotadas, fazem parte do escopo contratual e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, conforme previsão no Edital e já esclarecido na RESPOSTA 68. 
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PERGUNTA 121 

No vol. II, parte II do EIA_RIMA, página 162, há o seguinte texto “Foi identificada na 
área objeto de estudo uma espécie nativa presente na Lista das Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçadas de Extinção, o “pau-brasil” Caesalpinia echinata. Ao mesmo 
tempo, a espécie Syagrus coronata, popularmente conhecida como “licuri”, tem o seu 
corte protegido pela Instrução Normativa nº 191, de 24 de setembro de 2008. Assim, em 
caso de necessária supressão destas espécies, será necessário estudar a melhor 
alternativa para a relocação e replantio destes exemplares protegidos em outra área”.  
Após locação dessas árvores no trecho, observou-se que haverá interferência da pista 
do BRT com algumas dessas espécies. Estamos entendendo que este serviço de 
replantio dos paus-brasil e as licuris são de responsabilidade da contratante. 
Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor informar qual item da planilha 
esse serviço será remunerado e qual a localidade desse replantio. 
RESPOSTA 121 

Essa questão é inerente à fase de cumprimento das condicionantes e licenciamento 
ambiental, de responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

O questionamento trata de uma suposição e não de um caso concreto. Assim, a 
Comissão não pode responder ao questionamento formulado. 

 

PERGUNTA 122 

No Anexo I – Termo de Referência, página 29, há o seguinte texto, “Deverão ser 
realizados estudos de mobilidade com dados complementares, atualizados, e com o 
detalhamento requerido para as fases de projeto básico e executivo”. Após novo estudo, 
caso seja constatado a necessidade de aumento no número de faixas nas vias ao longo 
do empreendimento, entendemos que estas serão fruto de outro contrato ou aditivo. 
Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor nos indicar como proceder. 
RESPOSTA 122 

Essa questão é inerente à fase de desenvolvimento dos projetos básicos e executivos 
que serão elaborados pela empresa CONTRATADA. 

O questionamento trata de uma suposição e não de um caso concreto. Assim, a 
Comissão não pode responder ao questionamento formulado. 

Salvador, 18 de outubro de 2019 

Comissão Especial Mista de Licitação 
Decreto Municipal nº 30.806 


