
 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2017– RDC PRESENCIAL 
COMISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO - DECRETO Nº 28.245 DE 26 DE JANEIRO DE 2017 

 

Página 1 de 2 

 

                      

QUADRO SINTESE DE AJUSTES NO EDITAL Nº 01/2019 – RDC-SUCOP 
 

Foram realizados ajustes no Edital e Anexos, visando atender os pedidos de 
esclarecimentos dirigidos a Comissão de Licitação e tornar mais clara a compreensão dos 
textos pelos interessados.   
 
Neste quadro estão relacionados os itens que foram modificados, porém não dispensa a 
leitura atenciosa, pelos interessados, de todos os documentos que integram o referido 
Edital. 
 
 

DOCUMENTO ITEM TEXTO ALTERADO 

ANEXO I – 
TERMO DE 

REFERENCIA 
 

8.6 

 Construção da Obra – pag 56 – i) Canteiro da Obra 
Para a implantação de canteiros, a CONTRATADA poderá fazer uso 
das áreas públicas internas à Poligonal de Intervenção. Caso haja a 
necessidade de implantação de outros canteiros, a CONTRATADA 
deverá apresentar as propostas de implantação em áreas públicas 
próximas à região das obras, para aprovação pela CONTRATANTE, 
que será responsável pela liberação das mesmas. 
Os tapumes deverão atender à especificação da Lei nº 9201/2017, 
pintados na cor azul. 

 

9.8 

 Descrição das Intervenções Propostas – pag. 163 
Na área do Cidade Jardim, será implantada a Estação Cidade 
Jardim, estação apoiada semelhante às implantadas na Av. Vasco 
da Gama. Será localizada no canteiro central do corredor, com 
acesso através de passarela também destinada ao atravessamento 
das vias. Deverá ser instalado um elevador no centro da passarela 
para acesso à Estação Cidade Jardim e previsto, para instalação 
futura, um elevador em cada extremidade da passarela, conforme 
indicado no Anteprojeto. 

 

10.1 

 Tecnologias Admissíveis e Especificações Mínimas – pag. 172 
Estações 
Equipamentos/Sistemas: 
― Sistema de controle e segurança (SFTV).  
― Sistema de comunicação e informação, visual e sonoro. 
― Sistemas de detecção, alarme e combate a incêndios. 
― Sistema de controle de acesso com catracas. 
― Elevadores com capacidade para atendimento à pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, atendendo às Normas Técnicas. 
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12.1.1 

Projetos Básico e Executivo – pag. 183 – O parágrafo foi 
excluído. “O pagamento será feito por meta, conforme Item 12 - 
Critérios de Avaliação e Pagamento, proporcional ao percentual de 
cada meta excetuando-se o Grupo de Serviço 1 – Serviços 
Preliminares e Administração Local e Grupo de Serviço 2 – Projetos, 
considerando:” 

 

Anexos A 
e C 

O Cronograma Físico Financeiro e o Eventograma foram 
substituídos. 

Anexo II – 
Minuta do 
Contrato 

Cláusula 
Sexta 

  6.6. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, em 
até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço, as apólices 
de Seguro de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Geral e 
Cruzada, ou, justificadamente, em função de uma eventual 
impossibilidade de expedição da apólice neste prazo, certificado de 
contratação do seguro, tendo a CONTRATANTE como segurado 
adicional, conforme abaixo, sob pena de aplicação das cominações 
previstas neste instrumento: 
 

i. Risco de Engenharia: importância segurada não inferior ao valor da 
ordem de serviço, com prazo de vigência válido até a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo; 

ii. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: importância segurada não 
inferior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com prazo de 
vigência válido até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

Edital 
 Foram inseridos os Anexos IV- Contratos com a CEF e V - Parecer Arqueológicos 
- IPHAN  

 
 

Salvador, 24 de setembro de 2019 
 
 
 

Ivone Maria Valente 
Presidente da Comissão Especial Mista de Licitação  
 
 
 
 
 


