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TOMADADE PREÇOS O3/2018 – SEMOB 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

PERGUNTA 1: 

O Item 3 – Contexto e Justificativa – cita como parte essencial do Projeto Básico a disponibilização de 

estudos/planos anteriores, realizados pela PMS, como os citados no Sub-Anexo II e pontuados abaixo: 

 Projeto RIT – Rede Integrada de Transporte de Salvador (Junho/2011);  

 Projeto Corredor LAPA-LIP (dezembro/2013); 

 Reestruturação do STCO (2015); 

 Validação do Plano de Reestruturação (ANTP); 

 PlanMob Salvador (2017); 

Na elaboração desses estudos, consolidados em relatórios técnicos, esses trabalhos se basearam em 

pesquisas de campo e consolidaram bancos de dados importantes para o desenvolvimento do PLANOP. 

Assim, buscando a justa concorrência entre as proponentes, entendemos que os relatórios, os bancos de 

dados e, principalmente, as pesquisas realizadas que subsidiaram esses estudos/planos anteriores, serão 

fornecidos para a execução do trabalho. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 1: 

O Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2018 – SEMOB, no seu item 3. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA indicou os 

planos e documentos que estão disponíveis para a elaboração do PLANOP.  

Consultar também o terceiro parágrafo do item 7 – Escopo, bem como o subitem 7.2.1., ambos do Projeto 

Básico.   

 

PERGUNTA 2: 

Além da revisão da rede de ônibus urbano para os dias úteis, o Edital no Anexo I – Projeto Básico prevê a 

revisão para o período noturno, finais de semana e dias atípicos, conforme transcrito abaixo: 

“Revisão do desenho e especificações da Rede de Linhas Noturnas (Corujão) e 

proposição de uma Rede de Linhas de Final de Semana, Feriados e dias atípicos a 

serem desenhadas e especificadas com base em pesquisas e levantamento de 

dados;” 

Entendemos que, o atendimento nesses períodos é para assegurar a mobilidade urbana e a 

democratização da cidade. Assim, os levantamentos de campo e dados secundários serão essenciais para o 
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desenvolvimento do Projeto Básico da Rede Integrada; dessa forma, não será necessário realizar 

simulações especificas para a concepção do serviço nos finais de semana, feriados e dias atípicos. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 2:  

O Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2018 – SEMOB, em seu item 7. ESCOPO (Anexo I), indica que deverá ser 

apresentada uma proposta para a rede de linhas noturnas e de finais de semana/dias atípicos.  

Consultar especificamente o item 7.2.2 que elenca as atividades para a elaboração de propostas para o 

Plano Físico Operacional, dentre as quais a alínea “d” que determina a calibração e simulação da nova rede.  

 

PERGUNTA 3: 

O Item 9 – Entrega dos Documentos do Anexo 1 – prevê que os documentos e o banco de dados 

desenvolvido ao longo do trabalho ou da expertise prévia do proponente passarão a ser de propriedade da 

Contratante. 

Nesta afirmação, deve-se entender que esse material também continuará como sendo de propriedade da 

proponente, que estará liberada para utilizar esse produto intelectual (expertise da empresa). 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 3:  

O Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2018 – SEMOB, em seu item 9. ENTREGA DOS DOCUMENTOS, dispõe: 

“(…) Ressalta-se que todos os produtos que vierem a ser desenvolvidos e entregues pela CONTRATADA, 

incluindo os bancos de dados, bases geográficas e algoritmos, passarão a ser de propriedade da 

contratante”. A CONTRATADA poderá utilizar o banco de dados, bases geográficas, algoritmos e demais 

documentos desenvolvidos ao longo do trabalho, desde que haja prévia autorização da CONTRATANTE. 

 

PERGUNTA 4: 

O Edital não explicita nenhum “horizonte de estudo” para anos futuros; assim, entendemos que as 

simulações e avaliações serão realizadas apenas para o ano atual (2019)? Caso a resposta seja negativa, 

pode-se assumir que os anos horizonte serão alguns dos marcos temporais usados pelo PlanMob Salvador 

(2017), de forma a utilizar suas projeções e matrizes. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 4: 

O Edital da TOMADA DE PREÇOS 03/2018 – SEMOB, em seu subitem 7.2.4. prevê: 

“Após a conclusão das etapas anteriores, a CONTRATADA deverá elaborar um Plano de Implantação da 

nova rede de transportes por corredor estruturante.  

É importante observar os prazos de implantação de medidas específicas e de sua articulação com todas as 

instituições envolvidas no processo, de modo a se obter a otimização de tempo e recursos.” 



                                          

 

3 

 

Ler o item 7. Escopo “A realização das atividades que compõem o escopo contratado deverá adotar 

procedimentos que incluam a SEMOB em todas as suas etapas [...]”. 

 

Ler o subitem 7.2.2. “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.” 

Ressalte-se ainda o trecho da p. 737, tomo II do PlanMob, a seguir disposto: 

"[...], cabe destacar que a proposta de faseamento apresentada têm como objetivo a simulação e a 

produção de dados para as metodologias de avaliação. Desse modo, deve-se entender o faseamento e o 

cronograma de investimentos como uma orientação do PlanMob Salvador, não possuindo caráter rígido ou 

impositivo nas ações do Poder Executivo”.  

 

PERGUNTA 5: 

O Edital explicita que o estudo deve considerar os Corredores Transversais BRT e os modais dos 

subsistemas sobre trilhos, infraestruturas de jurisprudência estadual. Assim, entende-se que deve ser 

considerado como cronograma as previsões oficiais do GEB, a serem informadas pelos órgãos 

competentes, independente das condições de implantação dessas infraestruturas. 

 

Além disso, no caso do subsistema sobre trilhos de atendimento do Subúrbio (infraestrutura em processo 

de concessão) a concorrência pública nº 01/2007 tem como objeto a implantação do trecho entre a Ilha 

de São João e o Comércio, sem conexão com o Terminal da Lapa (previsto no PlanMob Salvador). Prevê 

também estudos complementares para definir uma segunda fase de implantação, com conexão às linhas 

metroviárias. Entendemos que, o Projeto Básico do PLANOP deverá considerar as concepções mais 

recentes sobre o subsistema de trilhos da RMS e que a Contratante irá fornecer e/ou diligenciar junto aos 

órgãos do GEB para obter as informações pertinentes. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 5:  

Ler o item 7. do Edital. “A realização das atividades que compõem o escopo contratado deverá adotar 

procedimentos que incluam a SEMOB em todas as suas etapas, visando o acompanhamento contínuo e o 

cumprimento do cronograma.” 

Ler o item 7.2.4. “[...] É importante observar os prazos de implantação de medidas específicas e de sua 

articulação com todas as instituições envolvidas no processo, de modo a se obter a otimização de tempo e 

recursos.” 

 

PERGUNTA 6: 
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No Item 1.2 – Projeto Corredor Lapa – LIP do Sub-Anexo 2 – está descrito que a expansão do Corredor Lapa 

– Lip terá articulação com a região do Comércio e da Pituba, conforme transcrito abaixo: 

“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. ” 

No entanto, o Projeto Corredor Lapa – LIP (dezembro/2013) publicado não indica a articulação da Lapa 

com o Comércio. Ainda mais, no PlanMob Salvador é previsto que o subsistema sobre trilhos 

proveniente do Subúrbio é o modal que iria ser conectado na Lapa, situação não existente na 

concorrência pública nº 01/2007. 

Dessa forma, entendemos que essa articulação deverá ser considerada no Projeto Básico do PLANOP 

usando uma nova ligação viária com conexão direta entre essas regiões. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 6:  

Consultar os seguintes itens e subitens do Edital:  

“7. ESCOPO  

A realização das atividades que compõem o escopo contratado deverá adotar procedimentos que incluam a 

SEMOB em todas as suas etapas, visando o acompanhamento contínuo e o cumprimento do cronograma. 

[...] 

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).” 

 

“7.2.2. Etapa de Proposição  

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: 

[...] 

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; (grifos nossos). 

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 
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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. [...]” 

 

“8.2.1. Relatório de Propostas por corredor, contendo:  

 a) Apresentação e justificativa por meio de textos, desenhos, croquis, diagramas por linha, mapas, 

quadros e tabelas, quanto às propostas relativas à operação das linhas de ônibus municipais, contendo 

seccionamento, criação, cancelamento e alteração de itinerários de linhas;  

 b) Apresentação e justificativa das intervenções físicas para melhoria do desempenho de 

corredores e microacessibilidade, terminais, locais de conexão e pontos de recarga de ônibus elétricos, bem 

como as soluções para acomodação de linhas seccionadas ao longo de corredores, caso constem das 

propostas, incluindo desenhos, croquis, diagramas esquemáticos, quadros e tabelas;  

 c) Dimensionamento da oferta de serviços e infraestruturas associadas (linhas de ônibus, terminais 

de integração, paradas, locais de conexão, equipamentos de microacessibilidade, pontos de recarga para 

ônibus elétricos, entre outros), com base nos resultados das simulações, para a hora-pico da manhã e 

expansão dos parâmetros de produção dos serviços para valores diários;  

 d) Determinação dos parâmetros das intervenções físicas de infraestrutura e especificações dos 

equipamentos como terminais, estações, pontos de transbordo, escadarias, elevadores, planos inclinados, 

passarelas e pontos de recarga para ônibus elétricos, que serão necessárias para a implantação de cada um 

dos corredores;  

 e) Estimativas, como forma de subsidiar a escolha das alternativas, dos custos de construção, 

operação e manutenção do sistema proposto;  

[...] 

 g) Verificação das capacidades dos terminais, corredores e locais de conexão, bem como das 

condições de microacessibilidade, tudo de acordo com o plano operacional em termos de quantidades de 

linhas, dimensionamento de plataforma, número de baias de embarque e desembarque, áreas de 

plataformas, áreas de regulação de serviço, entre outros aspectos construtivos;  [...]” 

 

“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.  
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Este relatório deverá conter no mínimo:  

 

 a) Sequência de intervenções físicas determinadas no subitem 8.2.1 em ordem de prioridade para 

a implantação;  

 b) Sequência das alterações/implantações de linhas a serem realizadas;  

 c) Cronograma das alterações/implantações;  

 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.  

 

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.” 

[...] 

“8.5. RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL  

O Relatório Consolidado do Plano de Implantação (RCPI) deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura: 

[...] 

g) 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.” 

 

PERGUNTA 7: 

Considerando O item 9.4.4 Qualificação da Equipe subitem III, quadro de Profissionais de Nível Superior, 

Analista de Sistemas - – profissional com graduação em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, 

Ciência da Computação, Tecnologia de Informação ou outra graduação de nível superior, em todos os casos, 

com experiência profissional comprovada em desenvolvimento ou implantação de Sistemas de Informação, 

Banco de Dados Relacionais, Global Position System (GPS) ou Sistema de Informações Georreferenciadas, 

bem como experiência comprovada em planos, projetos e estudos de modelagem de redes multimodais de 

transporte em softwares como TransCad, EMME, ArcGis ou similares. 

PERGUNTA-SE 

Para este profissional poderia ser apresentado profissional com graduação em Engenharia Civil e diploma 

de lato sensu ou stricto sensu em Geoprocessamento? Entendemos que este profissional tem os 

conhecimentos necessários para conduzir os trabalhos previstos no Termo de Referência e isto ampliaria a 

concorrência no mercado para essa licitação, pois mais empresas poderiam participar. 

RESPOSTA 7: 
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“12. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA  

As PROPONENTES deverão apresentar relação de profissionais de nível superior e técnico, observando os 

requisitos e qualificações estabelecidos para cada categoria, conforme definido no quadro a seguir: 

[...] 

ANALISTA DE SISTEMAS – profissional com graduação em Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, 

Ciência da Computação, Tecnologia de Informação ou outra graduação de nível superior, em todos os casos, 

com experiência profissional comprovada em desenvolvimento ou implantação de Sistemas de Informação, 

Banco de Dados Relacionais, Global Position System (GPS) ou Sistema de Informações Georreferenciadas, 

bem como experiência comprovada em planos, projetos e estudos de modelagem de redes multimodais de 

transporte em softwares como TransCad, EMME, ArcGis ou similares.” 

[...] 

“Para os profissionais que comporão a EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA, deverão ser apresentados:  

- Currículos devidamente assinados;  

- Declaração de cada um autorizando a sua indicação, firmada com data posterior à publicação do 

Edital;  

- Provas de regularidade de situação perante o respectivo órgão de classe;  

- Atestados que comprovem a realização dos serviços, devidamente registrados no órgão de classe, 

acompanhados da certidão de acervo técnico, quando cabível, que permitam qualificá-los para o 

desempenho das atividades;  

Será admitida a soma de atestados para comprovação do tempo de experiência exigido para os 

profissionais que compõem a equipe técnica mínima de referência”. 

  

 


