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TOMADADE PREÇOS O3/2018 – SEMOB 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

PERGUNTA 9:  

No item 7.2.1 do projeto básico – Atualização do cenário operacional existente, constante 

do capítulo 7.2 – Plano Físico Operacional, é mencionado que a referida atualização 

deverá se basear no levantamento de informações existentes e/ou por meio de 

pesquisas. 

Entretanto, os documentos de licitação não especificam quais os dados existentes (nem 

se tais dados serão disponibilizados) impossibilitando avaliar se será de fato necessário 

realizar pesquisas. 

Por outro lado, no capítulo 8 – Pesquisas, o primeiro relatório – Produto 8.1.1 trata 

exatamente de pesquisas de campo e coleta de dados. 

Considerando que a licitação é na modalidade “Tomada de Preços, tipo menor preço, em 

regime de empreitada por preço global”, gostaríamos de uma definição clara do 

quantitativo de pesquisas necessárias em complementação àquelas existentes ou a 

disponibilização dos dados existentes para que seja possível quantificar e especificar as 

pesquisas complementares necessárias. 

Gostaríamos de solicitar uma extensão no prazo da entrega das propostas em 5 dias 

úteis. 

 

RESPOSTA 9:  

Compete à CONTRATADA, com base em sua expertise e no Edital da TOMADA DE 

PREÇOS 03/2018 – SEMOB, definir as pesquisas que precisará realizar para o 

cumprimento do escopo do trabalho e entrega dos produtos definidos no certame, 

considerando os estudos, planos, dados e demais documentos fornecidos pela 

CONTRATANTE e que estão destacados neste Caderno de Respostas.  

 

O Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2018 – SEMOB, em seu item 2. INTRODUÇÃO 

explicita como está organizado o Projeto Básico: 

[...] 



                                          

 

2 

 

“Este Projeto Básico está organizado em 14 itens com 2 subanexos. No item 3 apresenta-

se o Contexto e Justificativa para a elaboração do PLANOP SALVADOR. Em seguida, o 

Objeto (item 4), o Objetivo Principal (item 5), Prazos (item 6) o Escopo (item 7), os 

Produtos (item 8), a Entrega dos Documentos (item 9). Então, apresentam-se o 

Cronograma de Entregas e Pagamentos (item 10), a Qualificação Técnica (item 11), a 

Equipe Técnica Mínima (item 12), o Orçamento de Referência para os Serviços (item 13) 

e as Condições de Pagamento (item 14). O Subanexo I trata das Figuras dos Corredores 

de Tráfego e o Subanexo II aborda o Inventário de Estudos, Projetos, Convênios, 

Pesquisas de Transporte e Dados e Sistemas para Consulta.” (grifos aditados). 

 

O item 3. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA indica os planos e documentos que estão 

disponíveis para a elaboração do PLANOP.  

 

Consultar também os itens e subitens a seguir expostos: 

 

7 – ESCOPO 

[...] 

“A CONTRATADA adotará a situação operacional existente como base para os 

estudos, apresentando os parâmetros qualitativos e quantitativos, notadamente: 

frota, intervalo, itinerário, tempo de viagem, demanda estimada, tipologia dos 

veículos, velocidade, taxa de ocupação, obras de infraestrutura, intervenções de 

microacessibilidade, equipamentos, dentre outros e, a partir dessa atualização, 

desenvolver o Plano Operacional considerando o cronograma de entrega das obras 

dos corredores estruturantes (BRT/BRS)”. (grifos aditados).” 

 

7.2.1. Atualização do Cenário Operacional Existente 

[...] 

“Devem ser realizadas pesquisas e levantamentos de campo, necessários a 

programação operacional das linhas, além de outros estudos para calibração e 

validação das informações da Bilhetagem Eletrônica e do Monitoramento por GPS.” 

(grifos aditados). 

 

“7.2.2. Etapa de Proposição  
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A CONTRATADA deverá apresentar propostas operacionais por corredor estruturante, 

considerando os estudos existentes, os projetos comprometidos de acordo com o 

PlanMob, obras em execução e em consonância com as diretrizes desse Projeto Básico. 

 

A seguir estão elencadas as atividades para a elaboração de propostas para o Plano 

Físico Operacional: 

a) Análise dos dados das linhas atuais, tendo como base as informações de 

itinerários, frequências, intervalos, passageiros transportados, volumes de ônibus 

no sistema viário, frota e tipo de veículo a serem disponibilizadas pela 

CONTRATANTE; (grifos aditados). 

[...] 

f) Elaboração de propostas de alteração física ao longo dos corredores e vias estruturais 

de modo a eliminar ou minimizar os problemas detectados que comprometam o 

desempenho operacional, quando necessário, bem como no sentido de melhorar a 

microacessibilidade;  

g) Verificação da capacidade e acessibilidade dos terminais e pontos de parada e de sua 

conformidade com a proposta operacional apresentada, devendo indicar as adequações 

necessárias, inclusive novos terminais e pontos de parada, entre outros equipamentos 

para a promoção da microacessibilidade aos corredores e aos modais de transporte;  

[...] 

Após aprovação das propostas apresentadas, a CONTRATADA apresentará as 

alternativas selecionadas, nos prazos e formatos exigidos, conforme especificação dos 

produtos constante no item 8. [...]” 

As pesquisas realizadas pela CONTRATADA deverão estar devidamente descritas, 

justificadas e analisadas, conforme item 8 e subitem 8.1.1.   

 

“8.1. RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DA REDE  

O Relatório de Atualização dos Dados da Rede será composto dos seguintes 

documentos:  

 

8.1.1. Pesquisas de Campo e Coletas de Dados, contendo:  

a) Descrição das pesquisas efetuadas;  

b) Justificativa de seleção dos locais pesquisados;  

c) Metodologia da pesquisa focada nos resultados desejados;  

d) Programação da execução dos trabalhos (datas, períodos, mão de obra, etc.);  
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e) Material de campo obtido e utilizado: formulários, fichas, croquis, etc;  

f) Formatação e tabulação dos dados pesquisados;  

g) Tabelas e planilhas resumo agregadas;  

h) Análise dos resultados obtidos;  

i) Justificativas para possíveis situações de contorno;”  

 

“8.4. RELATÓRIO DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO  

O Relatório de Implantação do PLANOP deverá conter todas as informações necessárias 

e suficientes que permitam à CONTRATANTE deflagrar no momento adequado as ações 

associadas à implantação de cada corredor, promover a microacessibilidade necessária, 

acompanhar o desenvolvimento daquelas ações, detectar desconformidades e promover 

medidas preventivas e/ou corretivas para recompor o andamento normal da atividade 

com vistas ao seu cumprimento no prazo previsto.  

 

Este relatório deverá conter no mínimo:  

[...] 

d) Acompanhamento da implantação e das alterações. Como e durante quanto 

tempo deve ser realizado esse acompanhamento (medições, ajustes e novamente 

as informações aos usuários, pesquisas de contagem, pesquisa com usuários, 

opinião pública na mídia, etc) incluindo estimativa de pessoal de fiscalização e 

controle a ser mobilizado. (grifos aditados). 

 

As informações do Relatório deverão conter material gráfico adequado, incluindo plantas, 

mapas, gráficos e croquis, e tudo o mais que a CONTRATANTE julgar necessário para 

facilitar a compreensão e a comunicação de informações e instruções relativas ao Plano 

de Implantação proposto.” 

 

Consultar também o SUBANEXO II, abaixo transcrito: 

 

“SUB-ANEXO II: INVENTÁRIO DE ESTUDOS, PLANOS, PROJETOS, CONVÊNIOS, 

PESQUISAS DE TRANSPORTE E DADOS E SISTEMAS PARA CONSULTA 

 

1. ESTUDOS/PLANOS  

 

1.1 Projeto RIT – Rede Integrada de Transporte de Salvador (junho/2011)  
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A RIT - Rede Integrada de Transporte de Salvador é um projeto desenvolvido pela 

SETIN/PMS, que prevê um conjunto de corredores com tratamento preferencial para a 

circulação dos ônibus em relação ao trânsito geral, integrado com os outros modais de 

transporte coletivo da cidade – Metrô, Trem de Subúrbio, barcas e ascensores.  

Os corredores BRT- Bus Rapid Transit (Transporte Rápido por Ônibus) da RIT serão 

operados por ônibus de alta capacidade, com terminais de integração localizados nos 

principais eixos de transporte, de forma a racionalizar a oferta de serviços pela 

concentração da demanda em alguns pontos de transbordo e estações de 

embarque/desembarque/transferência de passageiro com tratamento físico adequado, 

que permita otimizar o tempo de embarque e desembarque dos usuários. 

 

1.2 Projeto Corredor LAPA – LIP (dezembro / 2013)  

O corredor de transporte LAPA – LIP, utilizando o modal BRT, promoverá a articulação 

do Centro Tradicional de Salvador, a partir da Estação da Lapa, com o novo centro da 

Cidade – Iguatemi – através de vias segregadas para a circulação exclusiva do BRT, 

localizadas, na maior parte dos trechos, nos canteiros centrais de importantes avenidas 

da cidade, tais como: Av. ACM, Av. Juracy Magalhães Júnior, Av. Vasco da Gama e Av. 

Vale dos Barris. O Corredor integra-se fisicamente como o Metrô Linha 2 na Região do 

Iguatemi e na sua expansão irá articular-se com a Região do Comércio e Pituba. 

 

1.3 Reestruturação do STCO (2015)  

A Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus – STCO propõe uma 

nova rede de linhas e alteração na operação contemplando a integração com o Metrô. As 

principais características são:  

 Nova rede de linhas de integração aberta;  

 1 transbordo (ônibus x ônibus);  

 2 transbordos (ônibus x metrô x ônibus);  

 Segundo ônibus gratuito;  

 Metrô Linha 1 operando entre as estações Lapa e Pirajá.  

 

1.4 Validação do Plano de Reestruturação  

Estudo da ANTP, concluído em 2017, para verificação, análise e validação dos produtos 

resultantes da elaboração do Plano de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo 

por Ônibus de Salvador.  
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1.5 PlanMob Salvador (2017)  

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador - PLANMOB SALVADOR, 

elaborado em 2017 e instituído pelo Decreto nº 29.929 de 06 de julho de 2018. 

 

2. CONVÊNIOS  

2.1 Convênio Intrafederativo  

Convênio de Cooperação Intrafederativo nº 01/2012 celebrado entre o Governo do 

Estado da Bahia e os municípios de Salvador e Lauro de Freitas, nos termos do art. 241 

da Constituição Federal, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 20/01/2012, 

que prevê o planejamento conjunto da construção, implantação e operação do SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE CARÁTER URBANO. 

O Convênio cria a Comissão de Mobilidade para conduzir os estudos conjuntos de 

mobilidade, Estado e Municípios da RMS, especialmente Salvador.  

 

2.2 Contrato de Programa  

Contrato de Programa publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 23/04/2013 – 

Documento que tem por objeto disciplinar a prestação de serviço de transporte público 

metroviário, bem como dispor sobre a sua integração com as linhas de transporte coletivo 

de passageiros dos municípios de SALVADOR e de LAURO DE FREITAS, envolvendo a 

integração do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros. O Contrato 

cria o Grupo Técnico Inter setorial composto de técnicos do Estado e PMS para 

desenvolver estudos da integração dos modais urbanos e metropolitanos. 

 

3. PESQUISAS  

3.1 Pesquisa de Origem e Destino RMS (2012-2013)  

A coordenação das atividades relacionadas com a execução da Pesquisa Origem e 

Destino 2012 foi realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia- 

SEINFRA. Os trabalhos de campo e de processamento dos dados coletados foram 

contratados pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia – DERBA e 

executado pela empresa Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda. Para os 

trabalhos de campo foram mobilizados cerca de 342 (trezentos e quarenta e dois) 

pesquisadores no período de setembro de 2012 a maio de 2013. Foram visitados 20.826 

(vinte mil, oitocentos e vinte e seis) domicílios, resultando em aproximadamente 20.394 

(vinte mil, trezentos e noventa e quatro) domicílios com entrevistas consideradas válidas 
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para a pesquisa. A amostragem elaborada para a Pesquisa Origem e Destino 2012 na 

RMS contou com a colaboração das empresas concessionárias de energia elétrica. Os 

13 (treze) municípios que compõem a RMS estão definidos no Sistema IBGE de 

Recuperação Automática – SIDRA. 

 

4. OUTROS DOCUMENTOS  

4.1 Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo Município de Salvador, 

Governo do Estado e o Ministério Público do Estado da Bahia Nº 16/2017;  

4.2 Lei Federal nº 12.587/2012 de 03 de janeiro de 2012 (Lei da Mobilidade Urbana).  

4.3 Lei Municipal nº 9.374/2018 de 05 de julho de 2018 (Política Municipal de Mobilidade 

Urbana Sustentável de Salvador). 

 

5. DADOS E SISTEMAS PARA CONSULTA  

 

5.1.1. Dados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE  

Os dados do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE originados pelas Concessionárias 

de Transporte Público deverão ser entregues à CONTRATADA pela SEMOB, 

compreendendo informações processadas do Bilhete Único para as mais diversas 

finalidades: identificação de origens e destinos das viagens, análise do perfil de 

carregamento horário das linhas, estimativa de renovação da demanda por linha ou 

trecho de corredor, identificação de transferências, entre outras. 

 

5.1.2. Sistema de Monitoramento por GPS  

A visualização dos dados do monitoramento será disponibilizada à CONTRATADA, 

compreendendo informações relativas à operação do STCO, advindas do sistema de 

monitoramento da operação em tempo real - monitoramento e controle da linha e 

respectivos veículos em operação.  

Demais dados e informações complementares, necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos, deverão ser solicitados à SEMOB. 

 

5.1.3. Sistema de Gerenciamento e Qualidade de Transporte  

Os dados do Sistema serão disponibilizados à CONTRATADA compreendendo 

informações operacionais e parâmetros das linhas do STCO.” 
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PERGUNTA 10 

Gostaríamos de solicitar uma extensão no prazo da entrega das propostas em 5 dias 

úteis. 

RESPOSTA 10 

A data para entrega e abertura dos envelopes da Tomada Preços 03/2018 está mantida. 

 

 

PERGUNTA 11 

 

O item 9.4.4, III, b, do edital de licitação descrimina os documentos a serem 

apresentados para cada um dos profissionais da equipe técnica.  

Dentre os documentos exigidos está a “prova de regularidade da situação perante o 

respectivo órgão de classe”. 

Por sua vez, o quadro que descrimina os profissionais exigidos no item 9.4.4, III, 

estabelece que o profissional analista de sistema pode possuir qualquer graduação de 

nível superior desde que comprove experiência na área exigida.  

Assim, um profissional com graduação em administração e com os atestados exigidos 

cumpriria os requisitos editalícios. 

Ocorre que, não existe conselho de classe para analistas de sistema e, portanto esses 

profissionais não serão capazes de apresentar a “prova de regularidade da situação 

perante o respectivo órgão de classe” e nem o registro de seus atestados em conselho.  

PERGUNTA: Diante do exposto, entendemos que um profissional graduado em 

administração, mas que exerce a profissão de analista de sistema, inclusive com pós 

graduação nesta área, está dispensado de apresentar prova de regularidade da situação 

perante o órgão de classe de sua graduação (Conselho Regional de administração - 

CRA), bem como está dispensado de apresentar registro de seus atestados em análise 

de sistemas no CRA, vez que estes nada dizem respeito às atividades do referido 

conselho. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, em qual órgão o referido 

profissional deveria apresentar registro? 

 

RESPOSTA 11 

 

As exigências de prova de regularidade de situação e de registro de atestados nos 

conselhos de classe cabem para os profissionais para os quais existem os respectivos 

conselhos. No caso do profissional graduado em Administração ou em qualquer outra 
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área, com especialização em Análise de Sistema exercendo, tão somente, a profissão de 

Analista de Sistema, não cabem as citadas exigências, tendo em vista, que não existe 

conselho de classe de Analistas de Sistema.  

 

 

Em 23 de janeiro de 2018 

 

HELENO SERGIO PEREIRA DA SILVA MENDONÇA 

Presidente da Comissão Especial de Licitação – Portaria 175/2018 


