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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 – RDC /SUCOP 

ESCLARECIMENTOS Nº 09 

 

 

PERGUNTA 138 

Considerando o apresentado no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, os números “Ns” previsto no 
dimensionamento do projeto de pavimentação deverão ser atualizados?  

a) Se sim, o valor das novas soluções de pavimentos (rígido e flexível) já estão contemplados no valor 
global máximo admitido para contratar ou no caso da alteração significativa do número N quando da 
execução da obra será tratado como serviços adicionais?  

RESPOSTA 138 

Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada. Deverá ser adotada a 
dimensão tecnicamente definida pelos estudos desenvolvidos pela Contratada, na fase de elaboração dos 
projetos básico e executivo.  

O orçamento paramétrico considerou valores de obras similares realizadas, portanto sem referência direta 
do número N, que será definido após os projetos elaborados pela Contratada. 

 

PERGUNTA 139 

O pavimento flexível apresentado no anexo 4 – Pavimentação foi dimensionado somente pelo método 
empírico do DNIT – IPR-719 de 2006. O método citado preconiza a verificação pela análise mecanicista e 
devendo ser adotado as espessuras resultados desta análise, sendo o mínimo o obtido pelo método 
empírico. Caso a verificação pelo método mecanístico apresente estruturas maiores que a prevista no edital, 
como devemos proceder?  

RESPOSTA 139 

Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada. Deverá ser adotada a 
dimensão tecnicamente definida pelos estudos desenvolvidos pela Contratada, na fase de elaboração dos 
projetos básico e executivo.  

O orçamento paramétrico considerou valores de obras similares realizadas, portanto sem referência direta 
a espessura do pavimento que será definido após os projetos elaborados pela Contratada. 

 

PERGUNTA 140 

No pavimento rígido conforme o anexo 4 – Pavimentação: “As placas a construir deverão ter comprimento 
de 10,0 m e largura de uma faixa”.  Conforme recomendado no Manual de Pavimentos Rígido do DNIT-IPR-
714-2005 – fig. 32 – pag. 155, sendo que o espaçamento das juntas transversais variam de 4,5 a 7,5 m. 
Desta forma, como devemos proceder tecnicamente, tendo em vista que as placas previstas inicialmente 
com 10 metros poderão sofrer avarias dentro do prazo de garantia de qualidade?  

RESPOSTA 140 
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Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada. Deverá ser adotada a 
dimensão tecnicamente definida pelos estudos desenvolvidos pela Contratada, na fase de elaboração dos 
projetos básico e executivo.  

O orçamento paramétrico considerou valores de obras similares realizadas, portanto sem referência direta 
à dimensão das placas que será definida após os projetos elaborados pela Contratada. 

 

PERGUNTA 141 

No anexo 4 – Pavimentação é previsto espessura de 5,0 cm de CBUQ nos tabuleiros das OAEs.  Observa-
se que no segmento de projeto (ACM-LAPA) o número Nusace = 1,44x107 e conforme Manual de Projeto 
de OAEs -DNER 698 - 1996 -pag. 94   a espessura mínima é de 7,0 cm.  
Segue abaixo a texto transcrito do manual DNER Projeto de OAEs: 
A espessura do pavimento flexível será função do tráfego na rodovia, fixados os seguintes valores mínimos, 
onde N é o número de operações do eixo padrão: 
- Tráfego com N < 106 : d = 5,0 cm  
- Tráfego com N > 106 : d = 7,0 cm 
Como devemos proceder?  

RESPOSTA 141 

O número N, que define o eixo padrão, é primordialmente influenciado pelos eixos dos caminhões. No caso 
dos eixos dos ônibus pode-se adotar o valor de d= 5,0cm correspondente a N< 106.  

O orçamento paramétrico considerou valores de obras similares realizadas, portanto sem referência direta 
a espessura do pavimento, que será definida após os projetos elaborados pela Contratada. 

 

PERGUNTA 142 

Na Estação da Lapa, estamos entendendo que não haverá acréscimo de carga, e consequentemente 
necessidade de reforço estrutural na estrutura existente, com a execução da nova laje, denominada Ecolaje, 
altura total de 34 cm (atual é 26 cm - existente), mesmo está sendo aumentada de 8 cm. Nosso entendimento 
está correto? 

RESPOSTA 142 

A ecolaje prevista no anteprojeto tem preenchimento com EPS, portanto não é esperado acréscimo de carga 
na estrutura. Esta verificação, entretanto, deverá ser feita quando da elaboração dos projetos básico e 
executivo em função do tipo de laje a ser adotado.  

 

PERGUNTA 143 

Sabemos que as plataformas do BRT deverão ter desnível de 37 cm entre via e plataforma, portanto, para 
a implantação das Estações de embarque e desembarque na Lapa, devemos considerar entre: enchimento, 
contrapiso de concreto e piso acabado das Estações, os mesmos 37 cm previstos no Termo de Referência. 
Estamos entendendo que não haverá necessidade de qualquer reforço estrutural na região das novas 
Estações. Nosso entendimento está correto?    

RESPOSTA 143 

A elevação do nível da plataforma da estação deverá ser executada com sistema semelhante à ecolaje de 
forma a não sobrecarregar a estrutura existente. Esta verificação, entretanto, deverá ser confirmada quando 
da elaboração dos projetos básico e executivo em função do tipo de laje a ser adotado.  
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PERGUNTA 144 

De acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT de 2006, página 150, há o seguinte texto: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Em verificação mecanística preliminar para este orçamento, constatamos que as estruturas de pavimento 
indicadas no Anexo 4 – Pavimentação, pag. 5, não atendem aos números “N” de tráfego indicados no anexo 
4, pag. 2.  
Estamos entendendo que os pavimentos flexíveis deverão atender aos critérios mecanísticos como 
recomendado no Manual de Pavimentação de 2006, ou seja, deverá haver acréscimo na espessura do 
pavimento. Está correto o nosso entendimento?   Caso negativo, favor nos indicar como proceder. 
RESPOSTA 144 

Trata-se de licitação na modalidade RDC com regime de contratação integrada. Deverá ser adotada a 
dimensão tecnicamente definida pelos estudos desenvolvidos pela Contratada, na fase de elaboração dos 
projetos básico e executivo. 

O orçamento paramétrico considerou valores de obras similares realizadas, portanto sem referência direta 
a espessura do pavimento, que será definida após os projetos elaborados pela Contratada. 

 
PERGUNTA 145 

No Anexo I – Termo de Referência, página 169, há o seguinte texto, “Terra armada executada de acordo 

com a NBR 9286. Utilizar escamas de concreto pré-moldado com nichos para implantação de jardins 

verticais – altura máxima 3,5m, com sistema de irrigação...”. 

Estamos entendendo que todas as rampas de acesso dos elevados e viadutos que utilizarem deste método 

construtivo devem prever a implantação de paisagismo, e que a forma a metodologia de execução será 

definida em projeto básico. 

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

RESPOSTA 145 

O entendimento está correto. Conforme item 10.1. Tecnologias admissíveis, para Vias em Superfícies, 
Rampas de acesso aos elevados, será admitido: “Terra armada executada de acordo com a NBR 9286. 
Utilizar escamas de concreto pré-moldado com nichos para implantação de jardins verticais – altura máxima 
3,5m, com sistema de irrigação”. 
 
 



 
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 4 de 6 
 

PERGUNTA 146 

No Anexo I – Termo de Referência, página 16, há o seguinte texto, “Todas as Estações do sistema BRT 

deverão dispor de áreas destinadas à sala de apoio fiscal/administrativo e bicicletário...”. 

Estamos entendendo que não existindo a possibilidade da implantação de ciclovia chegando às estações, 

estes bicicletários poderão ser instalados nas proximidades.  

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

RESPOSTA 146 

No Anteprojeto de Referencia a ciclovia encontra-se distante da estação apenas na Estação Cidade Jardim. 
Na fase de elaboração do projeto básico, a Contratada deverá apresentar alternativas para implantação de 
bicicletários, que serão analisadas pela Contratante. 

 
PERGUNTA 147 

Favor indicar quais as especificações dos materiais a serem utilizados no fechamento horizontal não 
estrutural indicado no detalhe abaixo, que aparece no Elevado/Estação Pedrinhas e também no Elevado 
Garibaldi. 
cid:image002.png@01D5829E.3120BB50 

 
RESPOSTA 147 

Esta especificação será definida na fase de elaboração do projeto básico, de responsabilidade da 
Contratada, que será submetido à aprovação da Contratante. 

 

PERGUNTA 148 

Não são descritos para o segmento 01 – Estação da Lapa - Estação Vasco da Gama, nas páginas 18 e 19 
do documento: "Anexo I – Termo de Referência", o escopo de serviços para implantação/recuperação de 
iluminação pública ao longo de todo o segmento e implantação da iluminação da ciclovia. Estamos 
entendendo que a iluminação pública ao longo do segmento 01, incluindo elevado Barris, como também a 
iluminação da ciclovia está fora do escopo dos serviços? Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA 148 
O entendimento não está correto. A iluminação pública das vias e ciclovias deve ser implantada em toda a 
área de intervenção do projeto e faz parte do escopo da contratação, conforme itens: 8.2 Programa de 
Necessidades, “Mobilidade não motorizada”, 8.5. Projetos de Engenharia, letra “f” e 8.6. Construção da 
Obra, letra “g” do Termo de Referência. 
 

 

cid:image002.png@01D5829E.3120BB50
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PERGUNTA 149 

Com a finalidade de atender e compatibilizar com a iluminação pública que será implantada no trecho 1 do 
BRT, como também com o implantando no município de Salvador, solicitamos as características técnicas 
dos postes metálicos e luminárias públicas para o corredor do BRT e ciclovias. 
RESPOSTA 149 
A Contratada deverá adotar os dispositivos de iluminação pública (postes e luminárias) conforme padrão 
adotado pela Prefeitura nas avenidas ACM e Juracy Magalhães Jr. 
 
PERGUNTA 150 

Estamos entendendo que a iluminação cênica nas estruturas de elevados, estações e passarelas serão 
implantadas com projetores/refletores LEDs monocromáticos. Nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA 150 
A iluminação cênica deverá valorizar esteticamente as estruturas onde aplicada, possibilitando a mudança 
de cor de forma programada. 
As especificações serão definidas na fase de elaboração do projeto básico, o qual será submetido a análise 
e aprovação da Contratante. 
 
PERGUNTA 151 

Entendemos que os quantitativos a serem apresentados pelos licitantes no anexo III E são os mesmos 
definidos nos Quadros “A” e Quadro “B” do orçamento estimativo, ou seja, deverão ser preservados. O 
nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA 151 
Os Quadros “A” e “B” do Anexo D – Resumo do Orçamento apresentam os quantitativos de serviços do 
Anteprojeto de Referência (Solução Base).  A Licitante deve apresentar os quantitativos referentes à sua 
proposta. 
 

PERGUNTA 152 

O esclarecimento nº 36, ainda não deixa claro se neste momento devemos considerar o fornecimento e 
instalação de 1 (um) ou 3 (três) elevadores, pois ao mesmo tempo que informa que será instalado 1 (um) 
elevador, também informa que “ É 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”. Entendemos que o Escopo desta licitação contempla apenas 1 (um) elevador. O 
nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA 152 
A Contratada é responsável pela aquisição e instalação dos equipamentos necessários a plena operação 
do sistema BRT.  

No caso específico da estação Cidade Jardim, tema do esclarecimento nº 36, o acesso dos passageiros se 
dará pelo elevador localizado no centro da passarela situada na Av. Juracy Magalhães Jr. Assim, neste 
caso, os elevadores localizados nas extremidades da passarela não fazem parte do escopo contratado, 
porem devem ser previstos no projeto básico, para instalação futura. 

 

PERGUNTA 153 

Em visita ao corredor exclusivo de transporte coletivo atual na Av. Vasco da Gama, verificamos que existem 
vigas de concreto armado embutidas no pavimento; conforme fotos abaixo: 
Figura 1 Figura 2 
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Em pesquisa à campo, fomos informados que se tratam de estruturas implantadas de um antigo projeto que 
foi abandonado. 
A nossa pergunta é se existe algum projeto detalhado destas vigas e em qual segmento elas estão 
implantadas, para que possamos verificar a viabilidade da fresagem no local para a execução do pavimento 
em concreto; considerando que no anexo D, quadro A, item 2.3 – Construção de Vias não há menção de 
demolição e remoção de estruturas em concreto armado. 
RESPOSTA 153 
A Contratada, na fase de elaboração do projeto básico, pode considerar a incorporação da viga no 
pavimento rígido ou a demolição parcial das mesmas. 

O orçamento paramétrico considerou valores de obras similares realizadas, portanto sem referência direta 
aos serviços de remoção ou incorporação desses elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


