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LICITAÇÃO Nº 10/2020 – SEINFRA 
TOMADA DE PREÇO SEINFRA Nº 006/2020 

 
PROCESSO Nº PR- 1515/2020-SEINFRA TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de engenharia 
especializada na elaboração de estudos, anteprojeto de engenharia viária e complementos 
urbanísticos para o “Novo Sistema de Integração de Avenidas de Vale de Salvador”, evoluindo do 
projeto conceitual pré-existente dos 3 (três) corredores - A, B e C - que compõem o novo sistema 
de integração de avenidas de vale de salvador, sendo: Corredor A: Ligação entre a Avenida Antônio 
Carlos Magalhães a Avenida Mário Leal Ferreira; Corredor B: Ligação entre a Avenida Mário Leal 
Ferreira e a Avenida Vasco da Gama; Corredor C: Ligação da Avenida Vasco da Gama e a Avenida 
Anita Garibaldi, visando definir a viabilidade técnica do projeto para posterior elaboração dos 
projetos básicos e executivos, definindo soluções específicas, métodos construtivos e traçados 
que serão adotados na fase executiva. 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

“Conforme objeto no item 2 pag. 01 “evoluindo do projeto conceitual pré-existente dos 3 
corredores A, B e C“. Entendemos que o projeto conceitual já existe e portanto poderá ser 
disponibilizado. É correto este nosso entendimento? Se sim favor enviar o projeto conceitual 
existente.” 
 
 
RESPOSTA: 

Consta na página 84 do edital o projeto conceitual pré-existente, a partir do qual deverá evoluir 
o anteprojeto a ser elaborado pela licitante vencedora do certame. No entanto este arquivo, em 
PDF, estará disponível no portal de compras para melhor visualização. 

  

QUESTIONAMENTO 02: 

“No Termo de Referência -TR pag.37 item 3.2 “com a aprovação das conclusões e 
recomendações da fase preliminar, será iniciada a fase de Projeto Básico.” Entendemos que o 
objeto trata apenas de Estudo e Elaboração de Anteprojeto e não Projeto Básico. Está correto 
nosso entendimento? “ 
 

RESPOSTA:  

Está correto o entendimento da Licitante. 

 

QUESTIONAMENTO 03: 

“No item Equipe Técnica a pontuação geral é equivalente a 62 pontos distribuídos em 04 
profissionais. Desses 22 pontos são atribuídos ao Engenheiro Civil/Arquiteto com atestados em 
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Planejamento Urbano, Estudo de Impacto de Vizinhança, Projeto Urbanístico e Estudos 
Ambientais. Não identificamos o Produto a ser apresentado para esses estudos. É correto este 
nosso entendimento? Senão favor informar o produto e orçamento para a execução dessa parte 
Ambiental.” 

 

RESPOSTA:  

O profissional em questão terá atuação relevante nas atividades previstas para as fases de 
estudo e anteprojetos, constantes Item 7.0 e na elaboração do PRODUTO 01 do Item 8 do Termo 
de Referência, anexo do presente Edital. 

 

QUESTIONAMENTO 04: 

“Entendemos que é admitido a participação em Consórcio. É correto este nosso entendimento? 
“ 
 

RESPOSTA:  

Não. Está incorreto o entendimento da Licitante. Não será permitida a participação de empresas 
em Consórcio conforme estabelecido no item 3.3 alínea “c” do Edital, bem como no item 14, 
página 51 do Termo de Referência, anexo do presente Edital de Licitação. 

 

QUESTIONAMENTO 05: 

“Na página 63 do Termo de Referência -TR Cronograma de Medição não identificamos o produto 
referente aos Estudos de Planejamento Urbano, Projeto Urbanístico, Estudo de Impacto de 
Vizinhança e Estudo Ambiental. É correto este nosso entendimento?” 
 

RESPOSTA:  

O produto a ser fornecido estará incluso na Fase de Estudos e os relatórios deverão compor o 
PRODUTO 01, do Item 8, que está detalhado na página 45 do Termo de Referência, anexo do 
Presente Edital de Licitação, principalmente no que concerne aos estudos adicionais com as 
disciplinas de estudos de tráfego, mobilidade, urbanismo, estudo ambiental, paisagismo e 
planejamento urbano para cada trecho. Na planilha existente à página 63 estes estudos serão 
remunerados e estão inclusos no item 2 ESTUDOS. 

 

Salvador, 27 de outubro de 2020 
Comissão Setorial de Licitação _ COSEL 


