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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 – RDC /SUCOP 

ESCLARECIMENTOS Nº 08 

 

PERGUNTA 123 

Para melhor precificação dos serviços necessários para atendimento do Item 2.5.8.1 do 
Quadro B, “Recuperação estrutural - placas e substituição do Tirante T-10”, solicitamos 
a Sucop o fornecimento do projeto atual do Pontilhão Estaiado, com o detalhamento do 
arranque/tirante T-10. 

RESPOSTA 123 

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

 

PERGUNTA 124 

Nas respostas das perguntas 42, 45 e 46 informam sobre o sistema embarcado (ônibus) 
e o CCO, entretanto nas estações teremos os sistemas de controle e segurança (SFTV), 
comunicação e informação visual e sonoro, detecção, alarme e combate a incêndios, 
bilhetagem eletrônica e controle por catracas que irão se comunicar com o CCO ( este 
fora do escopo). Precisamos saber:  

1) Se a interligação, incluindo cabo de FO e infraestrutura” está no escopo deste edital?  

2) Caso esteja no escopo, onde será localizado o CCO? 

RESPOSTA 124 

O Centro de Controle Operacional – CCO é o ambiente físico, dotado dos recursos 
necessários ao desenvolvimento das ações de controle e fiscalização das operações de 
ônibus do sistema de Transporte Coletivo Municipal – STCO que inclui o sistema BRT, 
instalado na sede da SEMOB. 
Para a comunicação entre as estações serão utilizados outros meios de conexão (wifi) 
não sendo necessário a infraestrutura de fibra ótica. 
 
PERGUNTA 125 

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

• “Fechamento / Divisórias 

o Vedação lateral em chapas de aço galvanizado perfuradas para permitir 
ventilação ou solução similar – para as estações apoiadas” 

Entendemos que se trata do fechamento do perímetro do corpo da estação em “Gradil 
Metálico”. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 125 

A previsão de “Gradil Metálico” é para proteção externa da área da estação e não para 
o fechamento do corpo da estação, que deve ser em chapas de aço galvanizado 
perfuradas. 
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PERGUNTA 126 

O ANEXO 2 –MACRODRENAGEM, tem a seguinte redação: 

 

 

A canalização prevista para o trecho entre a Estação da Lapa e o Dique do Tororó será 
interligada à montante da confluência entre os canais do Vale dos Barris e Vale do 
Canela. Os anexos do Termo de Referência não abordam verificações hidráulicas ou 
necessidade de intervenções no trecho à jusante da confluência, desprezando o fato da 
seção existente ser igual ou inferior à seção revestida antes mesmo da própria união 
dos canais. 

Além das questões hidrológicas e hidráulicas do trecho pós confluência, no trecho em 
destaque, existe uma captação em tempo seco integrante do sistema de esgotos 
operado pela EMBASA. Este dispositivo conta inclusive com um barramento em cota 
superior às cotas de fundo do canal, impactando no regime de escoamento. 

No nosso entendimento, as intervenções à jusante do canal previsto pelo edital entre a 
Estação da Lapa e o Dique do Tororó - quer seja alteração de seção, quer seja solução 
para o barramento existente – tornam-se obrigatórias para o funcionamento sem 
prejuízos do projeto de macrodrenagem. Estas intervenções não estão contempladas 
no escopo deste Edital, a exceção de um novo dispositivo de captação de efluentes 
contaminados. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 126 

Fazem parte do escopo do Edital, as obras de implantação da nova galeria entre 
Estação da Lapa e Dique do Tororó, além dos ajustes e adaptações necessários ao 
funcionamento adequado do sistema de drenagem. 

A derivação para o desvio de esgoto não deve oferecer resistência ao livre escoamento 
da drenagem.  

Portanto a intervenção no dispositivo de captação de efluente contaminado deve ser 
considerada como solução de interferência, para atender ao funcionamento adequado. 

 
PERGUNTA 127 

De acordo com o Termo de Referência, tendo em vista as baixas cotas topográficas da 

via marginal ao rio Lucaia, trecho entre o cruzamento da Vasco da Gama e confluência 

com o Braço Sul do Camurujipe, propõe-se isolamento do sistema de microdrenagem 

através de um septo adjacente ao próprio Rio Lucaia. A de drenagem seria destinada a 
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uma estação elevatória no interior do próprio septo com vazões da ordem de 25 m³/h 

(aproximadamente 7,00 l/s). 

 

Anexo 2 - MACRODRENAGEM 

Avaliando-se as áreas de contribuição à marginal em destaque, tem-se 
aproximadamente 5 hectares de contribuição, haja vista os morros laterais à própria 
marginal (ver imagem a seguir). Considerando-se tempo de recorrência de 10 anos e 
tempos de concentração da ordem de 15 minutos, tem-se intensidades da ordem de 
328 l/s/hectare. Desta forma, são obtidas vazões da ordem de 1.200 l/s, muito superior 
à elevatória prevista. 

 

O TR não faz referência a outros sistemas de drenagem que alternativamente conduzam 
a drenagem para outro ponto de lançamento, fora da área de influência do septo 
proposto. Desta forma, tem-se que as vazões estimadas para a estação elevatória do 
septo estão subestimadas, mesmo considerando o volume do septo como volume de 
amortecimento das vazões afluentes. Outro importante aspecto que não foi levado em 
conta, é o fato de que falta de fornecimento de energia elétrica estão associadas a 
ocorrência de chuvas, sendo que o projeto não trata de nenhum dispositivo que resolva 
o problema. 

O projeto a ser desenvolvido pela contratada deverá levar em conta as vazões 
esperadas, da ordem de 1,20 m3/s, e dimensionar a estação elevatória para essa 
condição, e ainda fornecer e instalar um gerador de energia elétrica para suprir as faltas 
de fornecimento de energia pela concessionária. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 127 

A descarga da área adjacente poderá ser fracionada em duas parcelas. Uma parcela, 
proveniente do morro, captada em cota capaz do nível d’água do canal, poderá ser 
lançada diretamente no canal. Outra parcela, proveniente de áreas mais baixas que o 
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nível d’água no canal, será encaminhada para o septo, que tem volume suficiente para 
atender esta função. 

Dessa forma, o bombeamento poderá iniciar até depois da chuva e se prolongar até o 
esgotamento do septo, condição que minimiza a necessidade de gerador. 

 
PERGUNTA 128 

Quanto ao Anexo V (Parecer Estudo Arqueológico), disponibilizado em 26/09/2019, o 
material aparentemente está incompleto, sobretudo o documento da página 4 do PDF 
que refere-se ao parecer técnico do IPHAN, já que é notório que existem páginas 3 
páginas anteriores a este que não foram digitalizadas. Desta maneira, torna-se 
impossível identificar a fase em que o processo se encontra e se há atividades a serem 
realizadas. Também, o número do processo que a página 6 do PDF faz referência 
(01502.003060/2013-19) não está disponível no site do IPHAN por ser anterior ao ano 
de 2016. Solicitamos disponibilizar o documento completo. 
RESPOSTA 128 

O diagnóstico arqueológico que subsidiou o parecer do IPHAN, está disponível na 
íntegra, na sede da SEMOB. 
Esclarecemos que o parecer técnico referido no questionamento é necessário e 
suficiente para elaboração das propostas neste certame.  
 

PERGUNTA 129 

Em análise aos documentos do edital, constatamos as seguintes contenções em corte 
necessárias a obra: 

• Contenção Barris 

− Projeto: SSA-759-CLL-TR2-AP-URB-007-02.pdf; 

• Contenção na Rua Lucaia 

− Projeto: SSA-759-CLL-TR2-AP-URB-009-01.pdf; 
▪ Seções 5 e 6; 

• Contenção da Passarela da Cidade Jardim 

− Projeto: SSA-759-CLL-TR2-AP-URB-012-00.pdf; 
Solicitamos ao Sucop que sejam disponibilizados as sondagens do topo da crista dessas 
contenções para que possamos realizar os cálculos necessários ao projeto básico. 

RESPOSTA 129 

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 específicas e normas vigentes. 

 

PERGUNTA 130 

No anexo D, quadro A, item 2.3.2 - Requalificação de pavimento em concreto 

betuminoso, estamos entendendo que para este item deverá ser considerado apenas 

fresagem e recapeamento. 

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

RESPOSTA 130 
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A requalificação do pavimento em concreto betuminoso existente deverá contemplar os 
seguintes serviços: 

― Fresagem e recapeamento do revestimento asfáltico; 
― Recuperação/complementação do meio fio; 
― Recuperação/complementação da drenagem superficial (microdrenagem). 

 
PERGUNTA 131 

No Anexo I – Termo de Referência, página 16, há o seguinte texto, “Deverão ser 

implantadas ciclovias, integradas ao paisagismo do entorno do Empreendimento. Onde 

for demonstrada a inviabilidade de implantação das ciclovias, deverão ser implantadas 

ciclo faixas, buscando a continuidade do fluxo no percurso do empreendimento...”. 

Em revisão da geometria do arruamento, constatamos que trecho onde será inviável a 

implantação tanto da ciclovia quanto da ciclofaixa (ex. Entre a Rua Lucaia e Av. Vasco 

da Gama), neste caso, estamos entendo que deveremos manter o apresentado na 

Solução Base deste edital, ou seja, um retorno da ciclovia próxima a Estação Pedrinhas, 

estaca 181. 

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

RESPOSTA 131 

A partir da estação Pedrinhas, deverá ser implantada uma ciclofaixa ligando a travessia 
de acesso à estação à ciclofaixa existente na Av. Juracy Magalhães Jr., trecho que 
acompanha o canal até o Largo da Mariquita. A partir do Largo da Mariquita, o ciclista 
acessa a ciclofaixa existente na Rua Conselheiro Pedro Luiz até o início da Av. Vasco 
da Gama onde será implantada a continuidade da ciclovia. 

 
PERGUNTA 132 

No Anexo I – Termo de Referência, página 144, indica como parâmetro operacional a 

velocidade máxima para o ônibus de 40 km/h. Para a definição das rampas de acesso 

na elaboração do projeto do Elevado Pedrinhas, tanto para a faixa do Ônibus quanto 

para a faixa dos veículos, estamos considerando a velocidade de 40 km/h.  

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

RESPOSTA 132 

Para as faixas de veículos particulares e individuais considerar a velocidade de 60 km/h. 
 

PERGUNTA 133 

No projeto URB\SSA-759-CLL-TR2-AP-URB-011-02, identificamos no modo “model 

space” a existência de uma passarela localizada na Avenida Juracy Magalhães Júnior 

que não consta nos outros projetos/modo. Estamos entendendo que como a mesma 

não aparece em nenhum outro projeto a mesma deve ser desconsiderada. 

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

RESPOSTA 133 

O entendimento não está correto. A passarela, também representada no desenho SSA-
759-CLL-TR2-AP-URB-001-04, deve ser considerada como parte do escopo do 
trabalho. 
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PERGUNTA 134 

Na página 14, do Anexo I, do Edital (Item 8.2 - Programa de Necessidades - Concepção 
do Empreendimento), há a informação de que a partir da Estação do Rio Vermelho até 
o Iguatemi deverá ter fluxo contínuo. Já na página 162, do mesmo anexo (item 9.8 - 
Descrição das intervenções propostas), há a informação de que o sistema viário sob os 
elevados da Garibaldi será semaforizado, com prioridade para o BRT e que, a partir 
deste ponto até o Iguatemi, o BRT terá fluxo contínuo. Entendemos que a implantação 
do semáforo na interseção da Rua Lucaia com a Av. Vasco da Gama não permitirá o 
fluxo contínuo estabelecido na página 14 do Anexo I (Termo de Referência). Diante do 
exposto, solicitamos esclarecimento sobre qual premissa e diretriz deverá ser 
considerada na elaboração da proposta a ser apresentada pelas proponentes? 

RESPOSTA 134 

Conforme a concepção do Anteprojeto de referência, o fluxo contínuo para o BRT se 
inicia após a interseção da Rua Lucaia com a Av. Vasco da Gama, até a Estação de 
Integração na região do Iguatemi. Para os demais veículos, vindos da Av. Garibaldi, o 
fluxo contínuo se inicia nos Elevados Garibaldi, até a região do Iguatemi. 

 

PERGUNTA 135 

Devido à grande intervenção a ser executada nas faixas de rolamentos dos ônibus, bem 
como parte das plataformas de embarque e desembarque, é de fundamental 
importância o conhecimento e estudo do escoamento das águas pluviais na Estação da 
Lapa. Desta maneira, solicitamos o projeto “as built” de captação das águas pluviais 
existente na estrutura de concreto da citada estação existente. 

RESPOSTA 135 

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

 

PERGUNTA 136 

No desenho disponibilizado, SSA-759-CLL-TR2-AP-URB-009-01, em um dos cortes do 
Viaduto Garibaldi no sentido Lucaia x Garibaldi, vê-se projetado um passeio ao longo 
do viaduto. Favor confirmar, tendo em vista que a entrada e saída do mesmo se encontra 
nas entres vias, sem acesso às vias locais. 
RESPOSTA 136 

O referido espaço, correspondente ao passeio, representa a rota de fuga do elevado, 
para ser utilizada em situações de emergência. 
 

PERGUNTA 137 

Considerando os dados hidrológicos disponíveis no Edital, verificamos a necessidade 
de demolição total do canal existente para adequação da seção necessária do canal na 
Rua Lucaia, indicada na foto abaixo. 
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Considerando uma escavação com inclinação do talude 1V:1H dos lados direito e 
esquerdo do canal e adotando como referência a sondagem SP-03, verificamos que, 
além de ser necessário escavar as ruas existentes, esta alternativa não possui fator de 
segurança satisfatório para a implantação do canal em sua nova seção. Sendo assim, 
descartamos esta alternativa. 
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Concluímos, nesta fase dos estudos, que para garantir o fator de segurança mínimo de 
1,2 para execução da galeria seriam necessárias contenções provisórias como indicado 
nas imagens a seguir: 
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Estas contenções provisórias não estão previstas nos quantitativos do Edital, por se 
tratarem de metodologia executiva para permitir a implantação do canal. Como 
deveremos proceder na elaboração de nossa proposta para esta situação?  

RESPOSTA 137 

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 específicas e normas vigentes. 

Conforme previsto no item 14.3 do Termo de Referência, a proposta de preço deve 
conter todas as despesas necessárias para consecução do objeto e a Cláusula Décima 
Primeira do Contrato, Obrigações da Contratada: “11.1.1. Executar os serviços e obras 
objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e 
especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas pela CONTRATANTE; 

11.1.2. Desenvolver os projetos básicos com base em estudos e informações 
atualizadas, uma vez que, o Anteprojeto tem caráter referencial.  Desse modo, a 
CONTRATADA deverá realizar novos estudos, sobretudo estudos de tráfego 
(microssimulação), estudos hidráulicos/hidrológicos e cadastro de interferências.”  


