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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 – RDC /SUCOP 

ESCLARECIMENTOS Nº 10 

 

 

 

PERGUNTA 154 

Na Estação da Lapa, entendemos que não está previsto qualquer intervenção nas demais 
plataformas de embarque e desembarque dos ônibus que estejam fora dos locais de implantação 
das novas estações de embarque e desembarque do BRT, já que não há nenhuma menção no 
projeto de adequação. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 154 

As intervenções para adequação da Estação da Lapa estão previstas no item 9.8 do Termo de 
Referência. 

 

PERGUNTA 155 

Ainda sobre a Estação da Lapa, com o acréscimo de 8 cm de altura nas vias de rolamento dos 
ônibus, consequentemente o desnível entre via e plataforma também diminuirá 8 cm. Entendemos 
que nessa nova configuração, diferentemente das plataformas a serem utilizadas para o BRT, que 
deverão ser ajustadas, as demais plataformas não sofrerão qualquer intervenção. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA 155 

As intervenções para adequação da Estação da Lapa estão previstas no item 9.8 do Termo de 
Referência. 

Quanto a adequação dos níveis entre as plataformas, trata-se de assunto inerente à fase de 
elaboração dos projetos básicos, de responsabilidade da Contratada, quando deverão ser 
encontradas as soluções para o atendimento ao programa de necessidades e as demais normas 
técnicas, inclusive as de acessibilidade. 

 

PERGUNTA 156 

De acordo com nosso entendimento, para funcionamento dos canais do Lucaia e Braço Sul do 
Camurujipe sem prejuízos às obras do BRT e entorno, as lâminas do sistema de macrodrenagem à 
jusante, após a confluência, deverão estar em torno do valor 3,60 m, conforme fixado na Modelagem 
Hidrológica/Hidráulica elaborada pela Fluxo – Consultoria e Planejamento e apresentada no ANEXO 
2 – MACRODRENAGEM: 
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Essa cota foi levada em conta no Anteprojeto de Macrodrenagem que orientou a proposta da 
Prefeitura, conforme consta no desenho SSA-756-CLL-AP-DRE-001ª004-05.dwg; 

Levantamento em campo registram inundações com cotas acima de 4,00m. Inclusive existem 
registros de extravasamentos do canal na altura da ECP-Lucaia (EMBASA) e na Av. Juracy 
Magalhães Junior.  

As intervenções para redução das lâminas em questão ao nível do que está proposto e que por 
ventura se mostrem necessárias no trecho entre a confluência do Braço Sul do Camurugipe com o 
canal Lucaia até a foz estão fora do escopo deste TR. As soluções para viabilizar as lâminas em 
questão serão somente indicadas em projetos básico e executivo e deverão ser realizadas pela 
prefeitura, quando oportuno. Todavia, reforça-se que as modelagens dos canais para as obras do 
BRT Trecho II já deverão considerar a mitigação do remanso ou outros impactos à jusante que 
sobreelevem as lâminas na confluência para muito além da cota atualmente fixada (3,58 m). Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA 156 

O ajustamento do trecho final do canal, entre a confluência e a foz, é objeto dos estudos do Plano 
Diretor de Drenagem, utilizado para os estudos de drenagem do Anteprojeto de Referência. 

Este assunto é inerente à fase de elaboração dos projetos básicos, os quais são de responsabilidade 
da Contratada, quando deverão ser encontradas as soluções para o atendimento ao Programa de 
Necessidades e Normas pertinentes. 

 

PERGUNTA 157 

Sobre a instalação/assentamento de piso táctil nos passeios, favor esclarecer se a obrigatoriedade 
se restringe apenas aos novos passeios construídos, ou devem ser considerados em 100% dos 
passeios existentes na área de intervenção do projeto? 

RESPOSTA 157 

A letra “u” - Projeto de Urbanização e Paisagismo, do item 8.3 – Solução Base, do TR, prevê: “...De 
forma geral o projeto de urbanização e paisagismo deverá se referir à requalificação urbanística da 
área de intervenção com implantação de meios-fios, regularização de passeios, dispositivos para 
acessibilidade, implantação de equipamentos urbanos e paisagismo, de forma a valorizar estética e 
ambientalmente as áreas remanescentes das intervenções viárias, criando espaços de convivência 
e lazer para a população.” 

Assim, o serviço de requalificação de calçadas deve ser considerado para todo a área do projeto. 
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PERGUNTA 158 

Sobre o serviço de requalificação dos passeios existentes, favor esclarecer se a aplicabilidade se 
restringirá aos locais onde os passeios apresentam algum tipo de deformidade, segregação, ruptura, 
etc., ou deve ser considerado requalificar 100% dos passeios existentes na área de intervenção do 
projeto? 

RESPOSTA 158 

A letra “u” - Projeto de Urbanização e Paisagismo, do item 8.3 – Solução Base, do TR, prevê: “...De 
forma geral o projeto de urbanização e paisagismo deverá se referir à requalificação urbanística da 
área de intervenção com implantação de meios-fios, regularização de passeios, dispositivos para 
acessibilidade, implantação de equipamentos urbanos e paisagismo, de forma a valorizar estética e 
ambientalmente as áreas remanescentes das intervenções viárias, criando espaços de convivência 
e lazer para a população.” 

Assim, o serviço de requalificação de calçadas deve ser considerado para todo a área do projeto. 

 

PERGUNTA 159 

No Anexo I – Termo de Referência, página 18, há o seguinte texto, “Requalificação urbanística da 
área com implantação de meios-fios, regularização de passeios ao longo de todo o segmento e 
implantação de equipamentos urbanos e paisagismo de forma a valorizar estética e ambientalmente 
as áreas remanescentes das intervenções viárias...”.  

Estamos entendendo que serão recuperadas apenas as calçadas que sofrerem interferências, não 
sendo necessária a recuperação de todas as calçadas existentes e que este serviço será remunerado 
no item 2.7.1 - Urbanização, paisagismo e ciclovias. 

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

RESPOSTA 159 

A letra “u” - Projeto de Urbanização e Paisagismo, do item 8.3 – Solução Base, do TR, prevê: “...De 
forma geral o projeto de urbanização e paisagismo deverá se referir à requalificação urbanística da 
área de intervenção com implantação de meios-fios, regularização de passeios, dispositivos para 
acessibilidade, implantação de equipamentos urbanos e paisagismo, de forma a valorizar estética e 
ambientalmente as áreas remanescentes das intervenções viárias, criando espaços de convivência 
e lazer para a população.” 

Assim, o serviço de requalificação de calçadas deve ser considerado para todo a área do projeto. 

 

PERGUNTA 160 

No trecho das Av. Lucaia/Juracy Magalhães, os trechos existentes, que atualmente estão cobertos, 
poderão ser aproveitados, se a seção hidráulica for compatível, ou obrigatoriamente deverão ser 
demolidos? 

RESPOSTA 160 

Existem trechos hoje, onde o canal está coberto em função dos atuais retornos viários. Nos trechos 
em que o Anteprojeto de Referência do canal prevê a implantação de canal aberto, o canal existente 
deverá ser obrigatoriamente demolido para implantação da seção aberta com as dimensões 
adequadas ao perfeito funcionamento hidráulico. 
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Nos trechos onde o canal deve permanecer coberto, o Termo de Referência prevê a sua demolição 
e reconstrução com as dimensões adequadas ao perfeito funcionamento hidráulico. Entretanto, essa 
questão poderá ser analisada pela Contratada e submetida à aprovação da Contratante, quando da 
elaboração dos projetos básico e executivo. 

 

PERGUNTA 161 

Em relação ao item 8.4 do Anexo I – Termo de Referência, que cita a Sinalização Semafórica como 
um dos itens que não fazem parte do escopo do empreendimento, estamos entendendo que os 
controladores de tráfego em tempo real, como também a central com equipamentos, mobiliários, 
software e programação também não fazem parte do escopo objeto desta licitação. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA 161 

A sinalização viária objeto do escopo, contempla:  

― Sinalização horizontal com marcas e faixas transversais e longitudinais, setas, símbolos e 
legendas; 

― Sinalização vertical com placas de advertência, placas de regulamentação e placas de 
orientação e indicação de locais ou percursos. 

A sinalização semafórica e seus dispositivos não fazem parte do escopo licitado. 

 

PERGUNTA 162 

Em visita técnica na Estação Lapa para analisar a implantação das plataformas de Embarque e 
Desembarque do BRT, verificamos que será necessária a demolição dos pilares e coberturas de 
concreto armado existentes nas atuais baias do Terminal. Verificamos também que essas baias são 
constituídas de placas pré-moldadas e que possuem canaletas de drenagem de águas pluviais ao 
longo de cada uma. Portanto, solicitamos novamente a disponibilização dos projetos estruturais do 
Terminal da LAPA, para melhor entendimento da estrutura existente para que seja possível uma 
melhor definição técnica de como implantaremos as plataformas do BRT sobre as baias. 

A disponibilização dos projetos da estação existente, facilmente responderia aos questionamentos 
listados abaixo: 

a) Como e onde vamos chumbar os novos pilares para suporte da cobertura da Estação do BRT? 
Nas placas pré-moldadas? Devemos considerar a retirada dessas placas? 

b) Para atendimento do desnível entre a pista de embarque/desembarque que é de 37cm, conforme 
projeto, como vamos implantar o novo nível das Estações do BRT nas baias, sobre as placas pré-
moldadas que não sabemos suas características técnicas? Devemos considerar a retirada das 
placas e recompor com enchimento? Caso afirmativo qual espessura? Ou devemos considerar a 
execução do novo piso sobre as placas existentes?         

c) Para o mesmo processo de implantação da Estação da LAPA, devemos considerar a implantação 
do novo nível das plataformas sobre as canaletas existentes de águas pluviais com tampas de 
concreto móveis, sem o conhecimento de como funciona hoje a drenagem do Terminal? 

d) Quanto aos pilares a serem demolidos para implantação das plataformas, onde eles estão 
engastados, uma vez que visivelmente toda região é composta de placas pré-moldadas? 

RESPOSTA 162 
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a) Os novos pilares deverão ser chumbados nas posições dos pilares atuais em concreto armado, 
os quais serão demolidos. 

b) As placas existentes deverão ser retiradas e substituídas. Na área das plataformas do BRT as 
placas deverão permitir o desnível de 37 cm da plataforma em relação a faixa de rolamento. Com 
uso de EPS ou outra alternativa a ser definida quando da fase de elaboração do projeto básico.  

c) Esta verificação, deverá ser feita quando da elaboração dos projetos básico e executivo em função 
do tipo de laje a ser adotado.  

O sistema “Ecolaje”, considerado no Anteprojeto de Referência, permite que a alteração do nível 
das plataformas seja adequada com a utilização de painéis de EPS internos às lajes de concreto, 
mantendo-se o mesmo peso próprio da estrutura. 

d) Os novos pilares serão engastados nas posições daqueles que serão demolidos. 

 

PERGUNTA 163 

Para determinação da geometria vertical dos viadutos, qual manual ou norma devemos seguir para 
determinação dos parâmetros de visibilidade e distância de parada? Pois não encontramos estas 
definições no LOUS 2016. 

- Qual gabarito vertical mínimo a ser considerado nos viadutos? Por tratar-se apenas de retorno e 
parada de ônibus, o gabarito vertical sob a estação Pedrinhas poderá ser de 4,50 m? 

- Qual critério para determinação da altura máxima das contenções de encontro das OAE’s em 3,50 
metros? É de questão estética / urbanística? Ou porque os estudos foram orçados para esta 
situação? 

- Poderiam ser fornecidos os perfis longitudinais dos viadutos elaborados no anteprojeto? 

RESPOSTA 163 

Para determinação da geometria vertical dos viadutos a Contratada deverá seguir as 
recomendações do DNIT – Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas. 

Com relação ao gabarito vertical nos retornos sob os elevados, deve-se adotar a altura de 5,50m. 

A altura máxima das contenções em terra armada nos encontros das OAE, é de 3,50m, em função 
de aspectos estéticos e urbanísticos. 

Os documentos necessários à elaboração das propostas estão no Edital e seus anexos. 

 

PERGUNTA 164 

É previsto no Edital um canal entre a Estação da Lapa e o Dique do Tororó, com área de contribuição 
da ordem de 1,10 km². O Anteprojeto utiliza-se do Hidrograma Unitário Sintético (HUST) para 
obtenção das vazões. Contudo, os limites da aplicação do HUST ou da aplicação do método racional 
não são convergentes conforme literatura e publicações: 

• No livro “HIDROLOGIA – CIÊNCIA E APLICAÇÃO”, no seu Capitulo 14 – Vazão Máxima e 
Hidrograma de Projeto, elaborado por Carlos E. M. Tucci, o autor propõe que o método 
racional seja aplicado para bacias com áreas de drenagens inferiores a 2 km². No mesmo 
livro, no Capítulo 21 – Drenagem Urbana, elaborado por Rubem Porto, Kamel Zahel F., Carlos 
E. M. Tucci e Francisco Bidone, os autores propõem que o método racional seja aplicado 
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para bacias com áreas de drenagens inferiores a 2,5 km² ou o tempo de concentração inferior 
a 1 hora; 

• No livro “HIDROLOGIA DE SUPERFÍCIE”, de Nelson L. de Souza Pinto, Antonio Carlos Tatit 
Holtz e José Augusto Martins, no capítulo 7 – Vazões de Enchentes, cita-se que Linsley e 
Franzini (página 112) se referem ao limite de aplicação do método racional para bacias 
inferiores a 5 km²; 

• No livro “INGENIERIA DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS”, de Ray K. Linsley e Joseph B. 
Franzini, no capítulo 3 (página 79), consta que o método racional deve ser usado com cautela 
para áreas maiores que 100 acres (0,404 km²) e nunca deve ser utilizado para áreas maiores 
que 1.200 acres (4,586 km²); 

• No livro “HIDROLOGIA GENERAL – PRINCÍPIOS E APLICAÇÃO”, de José Llamas, no 
capítulo 8 (página 402), tem-se o limite de 25 km² para aplicação do método racional; 

• No livro “DEFLÚVIO SUPERFICIAL”, de Otto Pfafstetter, no capítulo 7 (página 87), o autor 
sugere que, para tempo de retorno não muito elevado, o método racional seja utilizado para 
bacias até 200 km²; 

• No livro “CURSO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS”, do Engenheiro Plínio Tomaz, no 
Capítulo 02 - Método Racional, tem-se como limite de aplicação do método racional para 
bacias com áreas até 3 km². Neste estudo, o autor apresenta ainda as seguintes informações 
como limite da aplicação do método racional: 

 

Figura 1 - Valores limites da Fórmula Racional (Fonte: Curso de Manejo de Águas Pluviais - Capítulo 
2, Plínio Tomaz) 

Em linha com a doutrina especializada, tem-se ainda que:  

• A Prefeitura de São Paulo, nas DIRETRIZES DE PROJETO DE HIDRÁULICA E 
DRENAGEM – DP-H03 Diretrizes de Projeto para Estudos Hidrológicos – Método 
Racional, recomenda a aplicação do método racional para bacias de até 2 km², sendo que, 
para bacias com áreas inferiores a 50 ha, não procede nenhuma correção. Já para as bacias 
maiores que 50 ha propõe-se a seguinte correção: D = 1 – 0,009(L/2), onde L = comprimento 
de talvegue. Já nas DIRETRIZES BÁSICAS PARA PROJETOS DE DRENAGEM URBANA 
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, documento adotado pela Prefeitura de São Paulo, 
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elaborado pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), limita-se a aplicação do 
método racional para bacias de até 3 km²; 

• No PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DE CAMPO GRANDE - MS- Manual de 
Drenagem Urbana, elaborado pelo Consórcio RES - Planejamento em Drenagem Urbana, 
formado pelas empresas Rhama Consultora Ambiental Ltda., RS, Ecoprime - Engenharia em 
Meio Ambiente Ltda. e Schettini Engenharia Ltda., definiu-se, como limite de aplicação do 
método racional, bacias com até 2 km²; 

• A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através do DEP – DEPARTAMENTO DE ESGOTOS 
PLUVIAIS no PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA - Manual de Drenagem 
Urbana, Volume VI, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, definiu como 2 km² o limite para aplicação do método racional; 

• A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Obras - 
Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográficas - Rio-Águas, definiu as INSTRUÇÕES 
TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS E 
DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA nas quais 
se estabelece a aplicação do método racional modificado com a inclusão do critério de 
Fantolli, para bacias de até 1 km². 

Ainda, observa-se que é premissa do próprio Edital (capítulo 8.5, seção I-b; página 25 de 210) o uso 
da IS-203 para elaboração dos estudos hidrológicos. Por sua vez, a IS-203, capítulo “3.2.4-
Determinação das descargas”, define: 

"No cálculo das vazões das bacias de contribuição devem ser fixados os seguintes limites: 

a) Bacias com áreas até 4km²: Metodo Racional; 

b) Bacias com áreas entre 4km² e 10km²: Método Racional Corrigido; 

c) Bacias com áreas superiores a 10km²: Método do Hidrograma Unitário Triangular 
(HUT)." 

Como pode ser observado, não existe um consenso quanto ao limite de aplicação do Hidrograma 
Unitário e o do método racional, variando aquele entre 0,4 km² e 25 km². 

De acordo com nosso entendimento, a bacia de drenagem em questão possui morfologia complexa, 
com área reduzida e de elevada impermeabilização em função da ocupação intensa. Além disso, a 
forma da bacia dispõe de talvegue bem definido, tendo em vista os vales dos barris e o vale da 
centenário, além do próprio vale onde se encontra a Estação da Lapa (início do canal). Estes fatores 
indicam que os tempos de resposta da bacia são muito rápidos no período de chuvas intensas, 
minimizando o amortecimento das vazões (disperso ao longo da área de contribuição) que a 
metodologia do HUST propõe. 

Diante do contexto apresentado, o uso do Hidrograma Unitário pode reduzir excessivamente as 
vazões afluentes ao dispositivo (Canal Lapa-Barris). As vazões, se calculadas pelo método racional, 
podem dobrar os valores apresentados pelo Edital, indicando obras/dimensões bem maiores do que 
posto pelo edital no Projeto Básico. Com isso em vista, seguem abaixo nossos questionamentos: 

1. Entendemos que as vazões definidas pelo edital estão em desacordo com as diretrizes da IS-
203, base teórica do edital, e, se calculadas a luz da referida diretriz, terão seus valores 
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praticamente dobrados, com consequente aumento nas dimensões do canal proposto (fruto 
justamente das vazões). Nosso entendimento está correto? 

2. Qual método deve ser empregado para obtenção das vazões, o definido na diretriz da IS-203, 
conforme indicação do edital, ou o método do HUST, conforme memória de cálculo do Projeto 
Básico? 

RESPOSTA 164 

1. Conforme demonstrado na Tabela da Figura 1, não há consenso na amplitude dos limites 
de validade do Método Racional, relativamente à área da bacia para avaliação da descarga. 

Tendo em consideração que a área de interesse é integrante da Bacia do Lucaia (1,1 km²), a 
proporcionalidade entre a área da bacia e qualquer de suas partes componentes, e 
pretendendo manter a coerência dos métodos de trabalho, o anteprojeto foi dimensionado pelo 
método do Hidrograma Unitário, mesmo método utilizado para o dimensionamento do Canal 
da Av. Vasco da Gama, que funciona satisfatoriamente há muitos anos. Assim, considerou-se 
que descargas parciais da bacia podem ser avaliadas com base no valor da descarga 
específica da bacia. 

2. Sendo a licitação na modalidade RDC, contratação integrada, o proponente é responsável 
pela desenvolvimento dos projetos e deverá adotar o método que considere ser o mais 
adequado técnicamente e que atenda aos requisitos do Edital, o que deve ser comprovado nos 
estudos para a elaboração dos projetos básico e executivo. 

 

PERGUNTA 165 

De acordo com a resposta de número 127, para atenuação das vazões afluentes à estação elevatória 
de drenagem prevista, as descargas das partes mais elevadas deverão ser lançadas diretamente no 
canal. Analisando de forma específica a subbacia em questão, se levarmos em consideração que o 
limite das “partes mais altas da subbacia” são as habitações no sopé do morrote, a área tributária 
desta porção superior compreende aproximadamente 1,81 hectares, cerca de 36% da área de 
contribuição afluente à Rua Lucaia em sua marginal direita. A porção inferior, mesmo segregando 
em áreas diversas, compreenderá uma área da ordem de 1,98 hectares. 

As figuras a seguir ilustram os limites de subbacias mencionados. 

 

 

Figura 2 - Planta baixa com indicação das subbacias no entorno da rua Lucaia (Fonte: Google Earh) 
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Figura 3 - Planta baixa com indicação das subbacias no entorno da rua Lucaia (Fonte: Google Earh) 

 

Figura 4 – Vista tridimensional com indicação das subbacias no entorno da rua Lucaia – sentido Iguatemi 
(Fonte: Google Earth) 

 

Figura 5 – Vista tridimensional com indicação das subbacias no entorno da rua Lucaia – sentido Ondina 
(Fonte: Google Earth) 
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Levando-se em consideração as áreas mencionadas, para a porção mais baixa da subbacia, as 
vazões de drenagem esperadas são da ordem de 0,53 m³/s - ainda bastante superior às vazões 
afluentes preconizadas pelo Edital. 

Para redução destas áreas, seria necessário criar um sistema de calhas e bicas amplamente eficiente 
em todas as edificações do sopé do morro com o objetivo de captar todas as águas de telhado e 
lançar diretamente no canal, de modo que a área residual afluente se concentre apenas na pista 
marginal. Neste caso, as áreas de drenagem afluentes ao septo em questão limitariam-se a 0,75 
hectares, aproximadamente. Portanto, tem-se vazões esperadas da ordem 0,20 m³/s, dentro da 
capacidade das bombas indicadas no Edital. 

Por outro lado, tanto a porção mais alta da bacia (em cotas elevadas o suficiente para lançamento 
direto no cana), como as edificações lindeiras a via marginal estam fora da poligonal de intervenção., 

Dado o contexto apresentado, as obras de drenagem na porção mais alta da subbacia, bem como 
as necessárias nas edificações lindeiras à via marginal, que garantem as vazões afluentes à 
elevatória da ordem de 0,20 m3/s, não fazem parte do escopo do contrato. Nosso entendimento está 
correto? 

RESPOSTA 165 

O Edital estabelece que sejam solucionados os alagamentos da Rua Lucaia cujo perfil é mais baixo 
que o perfil da linha d’água do canal adjacente. 

Com efeito, não pode ser permitido o esgotamento da área por gravidade para o canal, visto que as 
ligações destinadas a esse fim trabalharão com fluxo invertido sempre que o nível do canal superar 
o nível da rua. 

O Anteprojeto de Referência considerou a instalação de um septo no interior do canal existente, cuja 
seção, devidamente beneficiada, supera a necessidade para veicular a descarga produzida.  

Este septo receberá a descarga produzida nas áreas mais baixas que o gradiente do canal e deverá 
terá capacidade suficiente para acumular o volume produzido nas condições hidrológicas definidas 
no Edital.  

O isolamento da área mais alta visa reduzir o volume do septo destinado ao armazenamento da 
referida descarga. Esta separação das áreas pode ser dispensada em caso de dificuldade de 
recolhimento da água de chuva e desde que o septo tenha volume compensado com o acréscimo 
correspondente. 

 

PERGUNTA 166 

A figura abaixo mostra (por meio dos arquivos do Edital) a via ACM-Garibaldi avançando para os 
limites do terreno da EMBASA. A pista chega a avançar 1,63 metros para dentro do terreno da 
EMBASA, chegando muito próximo ao "chaminé" existente. Pela imagem e pela topografia fornecida, 
não haverá espaço para passeio e muro.  
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Entendemos que deverá ser realizado o avanço das pistas em áreas particulares, o que requererá a 
desapropriação das áreas frontais de algumas casas limítrofes à via Garibaldi-LIP (imagem abaixo). 
A extensão calculada dessas desapropriações é de 175 metros, totalizando 515 m². Conforme 
imagem fornecida pelo edital, pode-se inferir que estas áreas não fazem parte da estrutura principal 
das edificações. Qual a solução proposta pela Licitante diante disto: haverá liberação de parte do 
terreno da EMBASA com fim de permitir a construção dos mencionados passeio e muro? 
Alternativamente, poderia a empresa proponente apresentar solução que altere o posicionamento 
das vias, de modo a evitar a ocupação do terreno da EMBASA, mas que atinja terrenos de 
particulares que necessitarão ser desapropriados? 

RESPOSTA 166 

O trecho em questão tem espaço limitado pelas vias existentes. Caso o espaço disponível não seja 
suficiente para abrigar todas as faixas de tráfego com as larguras previstas no Anteprojeto de 
Referência, deverá ser estudada, quando da elaboração do projeto básico, a redução das larguras 
das faixas, apenas no trecho que tenha essa limitação, de forma a acomodá-las no espaço 
disponível, respeitando as dimensões mínimas recomendadas nas normas técnicas. Este ajuste de 
larguras de faixas pode ser proposto em trechos que apresentam restrições de espaço sem outra 
alternativa de solução, desde que seja justificado e comprovado por meio de simulação do tráfego, 
mantendo a funcionalidade do sistema viário. 

 

PERGUNTA 167 

O edital e seus anexos, não especificam o trem tipo do BRT a ser utilizado para o cálculo da estrutura 
de pavimento rígido, cita apenas que o veículo padrão é um ônibus articulado com capacidade 
nominal de até 200 passageiros/veículo (efetiva de 170 passageiros/veículo, sendo 58 passageiros 
sentados e 112 em pé), comprimento de no mínimo 23,00 m. Essas características são semelhantes 
à do veículo articulado Mercedes Benz de 23m de comprimento, atualmente operando em São Paulo. 
Pelo site do fabricante obtém-se as características do veículo O500 MDA 3736 8x2, com as seguintes 
especificações: 
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Características principais O500 MDA 3736 

Comprimento carroçável (m) Até 23,0 

Capacidade de passageiros Até 220 

Quantidade de assentos Até 58 

Primeiro eixo (tipo) Eixo simples, roda simples 

Primeiro eixo (Carga máxima, kg) 7.100 

Segundo eixo (tipo) Eixo simples, roda dupla 

Segundo eixo (Carga máxima, kg) 11.500 

Terceiro eixo (tipo) Eixo duplo, roda dupla + roda simples 

Terceiro eixo (Carga máxima, kg) 18.400 

  37.000 

  

Utilizando as características acima, dimensionamos a estrutura de pavimento e verificou-se que a 
espessura indicada no Anexo IV - Termo de Referência, página 4, não atende pois, seriam 
necessários ao menos 28cm de placa de concreto. 

Qual o trem tipo do BRT que foi utilizado para o pré-dimensionamento do Anexo IV? 

RESPOSTA 167 

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento deverá ser adotado o trem tipo correspondente 
ao tipo do veículo padrão previsto, de acordo com o especificado no Edital. Observa-se que na 
composição do orçamento paramétrico apresentado no Edital foram utilizados preços referenciais de 
outras obras similares, assim, o dimensionamento final das placas deverá ser definido quando da 
elaboração do projeto básico. 

  

PERGUNTA 168 

O desenho de arquitetura da estação Pedrinhas (SSA-759-CLL-TR2-AP-ARQ-200-A204-02) 
apresenta o comprimento total da plataforma de embarque com 136m, enquanto o desenho de 
estruturas (SSA-759-VLL-TR2-AP-EST-200-02) apresenta a área de plataforma disponível como 
sendo 5x22,5m = 112,5m. Solicitamos informar qual o comprimento deve ser considerado. O indicado 
no projeto de arquitetura ou o disponível no projeto de estrutura. Caso deva ser mantido o projeto de 
arquitetura, solicitamos o envio do projeto de estrutura revisado. 

RESPOSTA 168 

O comprimento a ser considerado para a plataforma da Estação Pedrinhas é 136m, conforme 
indicado no desenho de arquitetura. O projeto estrutural será desenvolvido de acordo com o projeto 
arquitetônico.  

Esclarecemos que o anteprojeto estrutural deve ser entendido como uma referência indicativa do 
tipo de estrutura a ser adotada, e reflete o conceito da obra, bem como as linhas arquitetônicas 
propostas no Edital.  
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PERGUNTA 169 

Item 10.2.3 – Quadro 5 do Edital: Possibilidade de apresentação de atestados com outras 
metodologias executivas de natureza mais complexa.   

No esclarecimento 1, pergunta 01, a Comissão responde que a metodologia executiva “Tunnel Liner” 
se caracteriza como de maior complexidade e atestados dessa natureza serão analisados e julgados 
em função dos quantitativos exigidos no referido quadro de pontuação. 

No entanto, pedimos a reconsideração desta comissão visto que a execução de canal de concreto 
armado em área urbana é algo sem dúvida de maior complexidade que um “Tunnel Liner”, é sabido 
que a execução do canal em concreto armado exige um planejamento complexo devido a forte 
interferência com o tráfego do sistema viário urbano, requer um desvio de tráfego específico e um 
plano de entrada e saída de materiais para minimizar o impacto no trânsito da cidade e na rotina da 
população de Salvador. 

Por sua vez, o “Tunnel Liner” trata-se de obra “sem nenhuma interferência com o sistema viário 
urbano” e não se pode afirmar que possui maior complexidade executiva, pois sua execução em 
nada se compara com situação do objeto desta licitação, por exemplo, na execução do “Tunnel Liner” 
não ocorre a escavação do canal existente, a remoção do lodo, o transporte e disposição em bota-
fora licenciado, não ocorre a implantação das peças de concreto armado com guindastes ou a 
execução in loco com grande movimentação de material e mão de obra, no “Tunnel Liner” não existe 
interferência com o sistema viário da cidade, não requer desvio tráfego, situação esta que será o 
item de maior complexidade dessa obra. 

Entendemos que a Comissão de Licitação deva atentar a buscar empresas com a devida capacidade 
de gerir impactos que uma obra deste tipo gera na cidade, a simples execução de “Tunnel Liner” não 
deve ser objeto equiparação com execução de canal de concreto armado. O entendimento está 
correto?  

RESPOSTA 169 

Não há o que acrescentar ao esclarecimento acerca da metodologia de execução de canal. Os 
atestados de capacidade técnica serão analisados em sua fase própria, de acordo com os critérios 
definidos no Edital. 

 

PERGUNTA 170 

De acordo com o item 11.1.28.1 da Minuta de Contrato, a CONTRATADA estabelecerá 
“entendimentos com as diversas empresas e concessionárias de serviços públicos, objetivando 
solucionar os problemas de interferências com a infraestrutura existente, bem como avaliar a 
viabilidade das futuras expansões de rede previstas ao longo de todo o traçado da obra”. Para fins 
de elaboração de proposta, solicitamos: (i) que a Contratante disponibilize às licitantes quais são as 
referidas futuras expansões previstas e documentos pertinentes; (ii) necessidade e escopo de 
execução. 

RESPOSTA 170 

Este assunto é parte da fase de identificação e cadastro de interferências junto às concessionárias 
e de responsabilidade da Contratada. 

O Termo de Referência possui as informações necessárias para permitir a elaboração das propostas 
por parte dos Licitantes. 
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PERGUNTA 171 

De acordo com o Item 8.2.2.5 da Minuta do Contrato, o pagamento das parcelas medidas será 
realizado em até “30 (trinta) dias da aprovação da Nota Fiscal pela Fiscalização”, qual é o prazo 
máximo que devemos considerar para que a Fiscalização aprove as Notas Fiscais a partir da 
aprovação da medição pela proponente?  

RESPOSTA 171 

O prazo de análise e aprovação das Notas Fiscais pela fiscalização, é o estritamente necessário 
para a devida conferencia da Nota com o respectivo Relatório de Medição e demais documentos 
que a acompanham. Assim, constatada a regularidade da documentação será dado o início do 
processo de pagamento.   

 

PERGUNTA 172 

Item 11.1.2, Item 11.1.2.1 c/c Item 12.2.7 da Minuta de Contrato: De acordo com o item 11.1.2.1, os 
estudos de tráfego não estão restritos aos limites da poligonal do projeto, podendo, sempre que for 
necessário, ultrapassar tais limites para garantir a sua plena funcionalidade.  É correto o nosso 
entendimento de que, caso referidos estudos, durante a execução dos projetos, apontem 
necessidade de intervenção fora da poligonal apresentada pela proponente em sua proposta para a 
plena funcionalidade do Empreendimento, tal escopo não está sob a responsabilidade da 
Contratada?  

RESPOSTA 172 

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

 

PERGUNTA 173 

Item 17.8 da Minuta de Contrato: O edital e a Minuta de Contrato permitem a subcontratação parcial 
do objeto, “desde que autorizada pela Contratante e não constitua o escopo principal do contrato, ou 
seja, considerada na atestação do proponente”. Neste sentido, entendemos que o desenvolvimento 
de projeto básico e executivo constitui o escopo principal do Contrato, não podendo ser 
subcontratado. O nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 173 

O objeto da Licitação e do futuro Contrato é a elaboração de projetos básico e executivo, além da 
execução das obras, aquisição e instalação de equipamentos. Logo, o entendimento está correto 
quanto a impossibilidade de subcontratação para elaboração de projetos. 

 

PERGUNTA 174 

Entendemos serem aceitos atestados técnicos relativos à obra rodoviária executada em áreas de 
características urbanas, para atendimento do item 10.2.3.1, letra “B”, Quadro 5, em que é exigida a 
comprovação de experiência em atividades relativas a “sistema viário urbano/em área urbana”. 
Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 174 
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Os atestados serão analisados e julgados na fase de julgamento das propostas técnicas e seguirá 
os critérios definidos no Edital. 

 

PERGUNTA 175 

Na minuta contratual, item 7.4, é determinado que o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, a 
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP e a PLANILHA AUXILIAR (EVENTOGRAMA) 
deverão ser ajustados ao efetivo início dos serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO 
e deverão ser ajustados com o projeto básico desenvolvido pela CONTRATADA ou quando 
solicitado pela CONTRATANTE. Entendemos que, em linha com a Lei nº 12.462/2011, a adequação 
dos documentos acima listados ao projeto básico não requer detalhamento de itens de serviços e 
respectivos valores unitários, tendo em vista que, pela própria natureza da contratação (RDCi), a 
contratação é por preço global. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 175 

Os ajustes previstos no Edital, para os documentos citados no questionamento, visam subsidiar a 
atividade de fiscalização e acompanhamento da execução do empreendimento. 

A estrutura de itens de serviços deve ser mantida, inclusive pelo fato de ser utilizada para medição 
dos serviços realizados, segundo critérios definidos no item 12 – Critérios de Aceitabilidade e 
Pagamento por Etapa, do Termo de Referência. 

 

PERGUNTA 176 

Com base na LOUS 2016, onde as vias Anitta Garibaldi e Lucaia são do tipo Via Arterial I e a av. 
Juracy de Magalhães Jr. é do tipo Via Arterial I/II, e na condição de altura máxima das contenções 
de encontro em 3,5 metros, estudamos a geometria de ambos para que as mesmas atendam as 
questões de distância de visibilidade de acordo com as velocidades preconizadas na referida Lei e 
parâmetros geométricos adequados. Este estudo resultou na necessidade de ampliarmos as áreas 
dos viadutos em relação aos estudos fornecidos. Com isso questionamos, caso ao final da etapa do 
projeto básico, estas diferenças sejam confirmadas, serão razão para reequilíbrio financeiro?  

RESPOSTA 176 

Esse é um questionamento baseado em suposição e não em caso concreto, entretanto, 
esclarecemos que o Anteprojeto apresentado deve ser considerado como referência, dessa forma, 
o Licitante deve formular sua proposta, no quesito específico, atendendo às normas técnicas e ao 
Programa de Necessidades do Termo de Referência.  

As condições de reequilíbrio financeiro do contrato estão definidas no Edital, especialmente na 
Matriz de Risco. 

 

PERGUNTA 177 

Na minuta contratual, item 7.5 e item 7.8, é afirmado, respectivamente, que o “CRONOGRAMA 
deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas 
etapas/metas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos totais e parciais 
avençados” e que a “CONTRATADA deverá manter o prazo da entrega de cada item de serviço, 
discriminado no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO aprovado”. Entendemos, contudo, que por 
“etapas/metas/serviços” não está incluída ideia de itens de serviços e respectivos quantitativos, 
conceito usualmente adotado em contratações por preço unitário reguladas pela Lei nº 8.666/1993, 
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tendo em vista que, pela própria natureza da contratação (RDCi), a contratação é por preço global. 
Nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 177 

Os documentos de controle e acompanhamento da execução do Contrato, assim como para o 
efetivo pagamento, não estão baseados em preços unitários, mas sim, foram estimados pela 
Contratada a partir dos valores apresentados no Edital, e serão medidos por percentuais de 
execução. 

 

PERGUNTA 178 

Por meio da Portaria nº 329/2016, a Secretaria Municipal de Urbanismo – SUCOM de Salvador criou 
a Instrução Normativa 003/2016 que veda a instalação de redes aéreas e subestações de qualquer 
nível de tensão, mesmo que simples travessias em Avenidas de Vale, vias expressas e arteriais 
(passeios, canteiros centrais e rotatórias), o que ocorre em todo traçado do projeto constante do 
Edital. 

Sendo assim, solicitamos esclarecer: 

a) No local de implantação das obras do BRT Trecho II existem instalações pré-existentes de 
diversas redes aéreas, de modo que quando da realização das obras será necessário o seu 
remanejamento. Assim, considerando que se trata de remanejamento de redes áreas pré-
existentes (baixa, média e alta tensão), entendemos que não haverá a necessidade de 
observância da Instrução Normativa 003/2016, ou seja, não haverá a necessidade de efetuar 
as instalações remanejadas em vias “enterradas”. Este entendimento está correto?  

b) Caso o entendimento acima não esteja correto, no que se refere as redes das 
concessionárias (ex. TV a cabo, internet, fibra óptica, etc.) que já se encontram instaladas no 
posteamento das redes aéreas existente, qual dos procedimentos a seguir deve ser adotado 
pelo contratado: (i) novo posteamento exclusivo as redes das concessionárias; ou (ii) 
instalações enterradas dessas redes em conjunto com as redes de energia elétrica? 

c) Em função da grande diferença de custo de implantação da rede aérea e da rede  
subterrânea, como a proponente deve considerar essa condição no orçamento de sua 
proposta? Favor informar em que item do orçamento de referência esses custos estão 
previstos.   

RESPOSTA 178 

a) A Legislação Municipal deverá ser respeitada, inclusive a IN 003/2016.  

b) O levantamento e cadastro das interferências deverá ser realizado pela Contratada, na 
fase de elaboração do projeto básico, quando serão detalhadas as soluções mais 
adequadas.  

c) O Licitante deve considerar esses custos em sua proposta, no item 2.7.7. do Anexo D.  

 

 

 

PERGUNTA 179 
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O inventário florestal passível de intervenção através de manejo arbóreo, incluído A.P.P (Área de 
Preservação Permanente), deverá de acordo com as legislações municipais, estaduais e federais 
serem compensadas. Como esses trabalhos são complementos do EIA/RIMA elaborados pela 
Prefeitura de Salvador, estamos entendendo que o projeto de compensação ambiental bem como o 
inventário florestal é de responsabilidade da Contratante.  

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

RESPOSTA 179 

O cumprimento de todos os condicionantes da Licença Prévia (LP) é de responsabilidade da 
Contratada, bem como, os estudos que se fizerem necessários para obtenção da Licença de 
Implantação (LI), conforme previsão no Edital. 

 

PERGUNTA 180 

O projeto de compensação ambiental (PCA), geral do empreendimento necessitará de áreas 
remanescentes e/ou selecionados para proposta de compensação ambiental. Como esses trabalhos 
são complementos do EIA/RIMA elaborados pela Prefeitura de Salvador, estamos entendendo que 
a definição dessas áreas destinadas para os fins de compensação ambiental bem como essa 
compensação é de responsabilidade da contratante. 

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

RESPOSTA 180 

A definição das áreas deve obedecer às normas municipais vigentes 

 

PERGUNTA 181 

Referente ao estudo de impacto de vizinhança, qual extensão da área de estudo, em consideração 
da margem (M/D) da A.D.A (Área Diretamente Afetada)? 

RESPOSTA 181 

Os estudos complementares de impacto de vizinhança, caso necessário, devem obedecer a 
legislação vigente, inclusive o Decreto Municipal nº 29.921/2018 e seu Anexo XV. 

 

PERGUNTA 182 

No EIA/RIMA objeto matricial do licenciamento ambiental, não identificamos qual é a matriz 
ambiental (água superficial, água subterrânea, solo e sedimento) que deveremos monitorar a 
qualidade ambiental. Quais os estudos ambientais que exigirão o reporte de resultados laboratoriais 
para condução periódica dos programas ambientais? 

RESPOSTA 182 

Esse trecho é caracterizado por recursos hídricos canalizados. Os estudos ambientais estão 
definidos nos condicionantes da LP, Portaria nº 226/2019. Demais estudos serão definidos com a 
emissão da LI e LO.  

 

 

PERGUNTA 183 
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No Anexo I - Termo de Referência, exige que a CONTRATADA elabore um Programa de Gestão 
Ambiental (PGA), e o Plano Básico Ambiental – PBA. Estamos entendendo que tanto o PGA quanto 
o PBA a serem elaborados serão referentes somente aos impactos ocasionados pela obra escopo 
desse certame. 

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

 

RESPOSTA 183 

Está correto o entendimento.  

 

PERGUNTA 184 

De acordo com o item 4.1, do Edital, a data-base do valor global máximo admitido é dezembro de 
2018. Nos termos da Cláusula Nona, é garantida à CONTRATADA a atualização dos preços após o 
período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato. Considerando ainda que 
o Contrato será celebrado após 12 (doze) meses da data do orçamento, o valor deverá ser 
reajustado na data de assinatura do mesmo e, depois, a cada 12 (doze) meses, a fim de garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 184 

A regra de reajustamento está definida na Cláusula Nona da Minuta do Contrato: “O Reajustamento 
de Preço definido pela CONTRATANTE será dado em função do mês-base do orçamento (dezembro 
de 2018), garantindo à CONTRATADA a atualização dos preços praticados e será pago após o 
período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato.  

 

PERGUNTA 185 

Na minuta contratual, itens 8.2.2.5 e 8.2.2.10, trata-se do prazo para pagamento dos serviços 
prestados. No primeiro item, é estabelecido que os pagamentos das parcelas serão realizados em 
até 30 (trinta) dias da aprovação da Nota Fiscal pela Fiscalização. Contudo, o item 8.2.2.10 
determina que a CONTRATANTE não se responsabilizará pelo prazo de análise do Boletim de 
Medição e seus documentos pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo em vista que o período 
da aludida análise não será contabilizado para efeito de contagem do prazo previsto no item 8.2.2.5. 
Ocorre, contudo, que a Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente aplicável à Lei nº 12.462/2011, 
determina, em seu art. 40, XIV, “a”, expressamente e sem qualquer ressalva, que o pagamento pelos 
serviços prestados deverá ser pago em até 30 (trinta) dias da data final do período de adimplemento 
de cada parcela, o que vem sendo, pacificamente, entendido pelo STJ, como a data de realização 
das medições e não da nota fiscal. Deste modo, de modo a não infringir a legislação aplicável e a 
jurisprudência, entendemos que o pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias da 
medição. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 185 

No Edital constam as fontes de recursos (OGU e Financiamento - CPAC) para pagamento dos 
serviços a serem realizados, que tem como agente financeiro a Caixa Econômica Federal (CEF), que 
tem como atividade financiar e atuar como principal ente repassador de recursos da União para 
centenas de obras de infraestrutura e habitação em todo o Brasil.  

Por outro lado, os respectivos contratos da Administração com a CEF, que asseguram os recursos 
estão anexos ao Edital, portanto disponíveis à todos os interessados. 
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No entendimento da Comissão, a atuação da CEF é de pleno conhecimento das empresas de 
engenharia e construção que atuam nesse mercado, portanto, não há surpresa nem risco de prazos 
e valores que possam ser caracterizados como ocasionado pela CEF e que tragam impactos no fluxo 
de pagamento para a contratada. 

O prazo de análise e aprovação das Notas Fiscais pela fiscalização, é o estritamente necessário para 
a devida conferência da Nota com o respectivo Relatório de Medição e demais documentos que a 
acompanham. Assim, constatada a regularidade da documentação será dado o início do processo 
de pagamento.   

 

PERGUNTA 186 

Na minuta contratual, item 9.6, é determinado que, na ausência de previsão legal quanto ao índice 
substituto (na hipótese de o índice de reajuste ser extinto), será estabelecido novo índice oficial, 
compatível com o objeto contratado. Entendemos que, em respeito aos princípios gerais que regem 
as contratações, sobretudo os princípios da boa-fé e da autonomia da vontade, o índice substituto 
deverá ser acordado entre as partes. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 186 

Conforme consta no item 9.6 da Minuta do Contrato, “Na ausência de previsão legal quanto ao índice 
substituto, será estabelecido novo índice oficial, compatível com o objeto contratado”. 

 

PERGUNTA 187 

Na minuta contratual, item 14.3.3, estabelece-se o direito à rescisão pela CONTRATADA em caso 
de atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE relativos aos 
serviços já faturados. Entendemos, contudo, que esse direito não substitui o direito da 
CONTRATADA, previsto no art. 78, XV, da Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente aplicável, de 
suspender ou rescindir o contrato, em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE, entendido atrasado o pagamento não realizado em até 30 (trinta) 
dias da medição do serviço realizado, conforme art. 40, XIV, “a”, da mesma lei, e jurisprudência 
pacífica do STJ. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 187 

Durante o decorrer do Contrato, não haverá descumprimento de qualquer disposição legal. 

 

PERGUNTA 188 

Na minuta contratual, item 14.3.2, estabelece-se o direito à rescisão pela CONTRATADA em caso 
de suspensão da execução contratual, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias sem a devida justificativa. Entendemos, contudo, que esse direito não 
substitui o direito da CONTRATADA, previsto no art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente 
aplicável, de suspender ou rescindir o contrato, em caso de suspensão contratual superior a 120 
(cento e vinte) pela CONTRATANTE, mesmo que haja justificativa para tanto (excepcionados os 
casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra). Nosso entendimento 
está correto? 

RESPOSTA 188 

Durante o decorrer do Contrato, não haverá descumprimento de qualquer disposição legal. 
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PERGUNTA 189 

Na minuta contratual, item 15.1, limita-se a possibilidade de aditivo contratual à duas hipóteses: (i) 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro necessária frente à evento estabelecido na 
MATRIZ DE RISCO imputado à CONTRATANTE e (ii) alteração do projeto ou das especificações, 
para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da CONTRATANTE, desde 
que não decorrentes de erros ou omissões por parte da CONTRATADA. Ademias, observa-se que 
a MATRIZ DE RISCO anexa ao Edital estabelece ser de responsabilidade da CONTRATADA as 
hipóteses de caso fortuito ou força maior que “possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos 
à época de sua ocorrência”. Contudo, nos termos do art. 9º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.462/2011, é 
previsto o aditamento contratual sempre “para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
decorrente de caso fortuito ou força maior”, sem que haja distinção da natureza do evento de força 
maior ou caso fortuito. Entendemos que a minuta contratual não tem condão de modificar o texto 
legal, de modo a permanecer válida a previsão legal acima transcrita, ou seja, o direito à 
recomposição do equilíbrio econômico financeiro em todo e qualquer evento de força maior ou caso 
fortuito. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 189 

O Edital não modifica o texto da legislação vigente e contempla o §5º do artigo 9º da Lei 12.462/2011. 

 

PERGUNTA 190 

O artigo 4º, IV, da Lei 12.462/2011, prevê que, nas licitações e contratos sob o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas, deverão ser contempladas as condições de pagamento compatíveis com 
as do setor privado. Além disso, o art. 40, XIV, alínea “d” da Lei 8.666/93 indica a obrigatoriedade de 
conter no edital condições de pagamento prevendo as compensações financeiras e penalizações por 
eventuais atrasos.  Ocorre que a minuta do Contrato constante do Edital não está atendendo aos 
requisitos legais ora citados, pois não há a previsão de consequências caso ocorra atraso nos 
pagamentos pela Contratante. Dessa forma, solicitamos informar, os prazos máximos de aprovação 
de medição, de pagamento de responsabilidade da contratante, e as condições de multa, juros e 
índice de correção monetária aplicáveis às hipóteses de atraso de pagamento pela Contratante, em 
observância ao disposto na legislação aplicável.  

RESPOSTA 190 

O prazo para aprovação de medição está definido no item 8.3 da Minuta do Contrato. 

O prazo para pagamento da Nota Fiscal está definido no item 8.2.5 da Minuta do Contrato. 

A apuração por responsabilidade da Administração no atraso de pagamentos das Notas Fiscais será 
verificada por meio de processo administrativo próprio considerando o previsto na legislação 
Municipal e no Contrato. 

 

 


