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LICITAÇÃO Nº 005/2021 – SEINFRA 
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021 – SEINFRA 

 
PROCESSO Nº PR- 112396/2021-
SEINFRA 

TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO: Constitui objeto do presente Projeto Básico definir e fixar as condições gerais e 
específicas a serem obedecidas para a contratação de empresa de engenharia especializada para 
a elaboração de estudos e anteprojeto de engenharia, a partir de croquis pré-existente, das 2 
(duas) passagens – A e B – Passagens Subterrâneas, sendo: Passagem A: ligando o Campo da 
Pólvora à Ladeira da Montanha; Passagem B: ligando a Estação da Lapa ao Terminal a Barroquinha, 
visando a viabilidade técnica e elaboração dos projetos básicos e executivo e as soluções mais 
específicas dos métodos construtivos e traçados de modo a viabilizar a sua execução construtiva. 

 

QUESTIONAMENTO 01: 
 
“EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA LICITANTE “ 
PERGUNTA 1 - No Quadro do item 7.2.1 Experiência da Empresa (Emp), página 6 do Edital, 
constam as experiências necessárias para a Licitante. Entendemos que para pontuação, será 
considerado o número de projetos e/ou de unidades estruturais que constam de cada atestado 
apresentado. Tomando como exemplo a exigência 7 do referido Quadro, caso uma empresa 
apresente atestado que contenha vários projetos de Túneis, cada projeto dessas estruturas será 
contabilizado para pontuação. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
Sim, considerando tratar-se de projetos de túneis distintos relacionados na mesma CAT, está 
correto o entendimento. (sic) 
 
PERGUNTA 2 - No Quadro do item 7.2.1 Experiência da Empresa (Emp), página 6 do Edital, 
constam as experiências necessárias para a Licitante. Para o 1º item, referente à experiência em 
“Planejamento Urbano”, entendemos que para pontuação, serão considerados, também, 
atestados de Planos Diretores de outras disciplinas que contemplem a zona urbana de 
municípios com população semelhante à Salvador. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
Sim, correto o entendimento. (sic) 
 
PERGUNTA 3 - No Quadro do item 7.2.1 Experiência da Empresa (Emp), página 6 do Edital, 
constam as experiências necessárias para a Licitante. Para o 3º item, referente à experiência em 
“Estudo de Impacto de Vizinhança”, entendemos que para pontuação, serão 
considerados, também, atestados de Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Está correto o nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA: 
Não, o Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Estudo de Impacto de Vizinhança são estudos 
distintos e dever ser apresentados em separados, exceto quando estivem anexos e 
contemplarem um ao outro. (sic) 
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QUESTIONAMENTO 02: 
 
“EXPERIÊNCIA DA EQUIPE CHAVE” 
PERGUNTA 1 – No Quadro do item 7.2.2 Experiência da Equipe (Eqp), páginas 6 e 7 do Edital, 
constam as experiências necessárias para a Equipe Chave da Licitante. Entendemos que para o 
Coordenador também serão aceitos atestados em que o profissional tenha exercido a função de 
Responsável Técnico e/ou Direção. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
Não, o responsável técnico é o profissional legalmente habilitado e que assume 
responsabilidade pelos aspectos técnicos dos trabalhos da pessoa jurídica perante os conselhos 
profissionais. Enquanto que a função de direção ou coordenação da pessoa jurídica não 
necessariamente esteja vinculada a esses cargos. (sic)  
  
PERGUNTA 2 - No Quadro do item 7.2.2 Experiência da Equipe (Eqp), páginas 6 e 7 do Edital, 
constam as experiências necessárias para a Equipe Chave da Licitante. Entendemos que para os 
profissionais da Equipe Chave, exceto para o Coordenador, serão aceitos atestados em que o 
profissional tenha exercido a função de Execução e/ou Coordenação e/ou Responsável Técnico 
e/ou Direção. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
Sim, correto o entendimento. (sic) 
  
PERGUNTA 3 - No Quadro do item 7.2.2 Experiência da Equipe (Eqp), páginas 6 e 7 do Edital, 
constam as experiências necessárias para a Equipe Chave da Licitante. Entendemos que para 
pontuação, será considerado o número de projetos e/ou de unidades estruturais que constam 
de cada atestado apresentado. Tomando como exemplo o Coordenador, caso seja apresentado 
um atestado que contenha vários projetos de Túneis, cada projeto dessas estruturas será 
contabilizado para pontuação. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
Sim, correto o entendimento. (sic) 
  
PERGUNTA 4 - No Quadro do item 7.2.2 Experiência da Equipe (Eqp), páginas 6 e 7 do Edital, 
constam as experiências necessárias para a Equipe Chave da Licitante. Entendemos que para o 
Coordenador e os Engenheiros 2 e 4, os atestados apresentados devem compreender alguma 
das especialidades requeridas e não todas, isto é, o conjunto de atestados apresentados, 
comprovará a experiência em todas as especialidades. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
Sim, correto o entendimento. (sic) 
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QUESTIONAMENTO 03: 
 
“ESCOPO DOS SERVIÇOS” 
PERGUNTA 1 - No Anexo I do Edital, Projeto Básico, é definido o escopo dos serviços da Licitação 
em referência. No item 3.1.1 do referido anexo é requerido nos estudos topográficos, a 
realização de cobertura aerofotogramétrica na escala de 1:15.000. 
O município de Salvador possui uma Cartografia Digital atual na escala urbana 1:1000, realizada 
por levantamento  aerofotogramétrico. Por isso, entendemos que para os serviços licitados, 
essa poderá ser a base cartográfica utilizada para os estudos e anteprojetos, podendo ser 
realizado também, caso necessário, complementações através de levantamentos topográficos 
convencionais. 
Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
Não, todos os Estudos Preliminares necessários para elaboração dos projetos estão relacionados 
no item 3.1 e seus subitens, do Anexo I, do Edital Tomada de Preços nº 004/2021 – Licitação nº 
005/2021 da SEINFRA e são de responsabilidade dos licitantes pelo levantamento e execução 
para caracterização fidedigna das condições físicas e conhecimento das condições em campo. A 
administração não aceitará materiais e/ou produtos desatualizados ou que não estejam 
condizentes com os aspectos reais, físicos, as normas e legislações vigentes. (sic) 

 

Salvador, 22 de julho de 2021 
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