
 
 
 

2º CADERNO – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

QUESTIONAMENTO 01: 

Para a composição da Nota de Equipe Técnica, deverão ser seguidas as instruções vigentes 
no Termo de Referência – Anexo 1, onde constam as qualificações para profissionais das 
categorias: a) N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato, b) N [Consultoria] 
e c) N [Equipe Técnica de Nível Superior]. Entendemos que, de forma a garantir todos os 
princípios de isonomia e ampla competitividade, proporcionando à Administração Pública uma 
ampla concorrência, sem qualquer tipo de restrição instrumental, poderá ser apresentados 
diferentes profissionais para cumprir uma mesma área técnica em qualquer uma das 
categorias. Por exemplo, na categoria C1 abaixo poderia ser apresentado um profissional que 
cumprisse a subárea “Ponte e/ou viaduto área mínima de 550,00 m2 por atestado” e um outro 
profissional que cumprisse as duas subáreas faltantes, assim como foi permitido no 
Instrumento Convocatório RDC Nº 001/2020 PROCESSO SUCOP N.º 2167/2019 
da Intervenção “A” –Ponte Sobre o Rio Camarajipe através do 3ºCaderno de Respostas de 
09/03/20. O nosso entendimento está correto? 
 

 

RESPOSTA 01: 

 
Os profissionais de consultoria conforme estabelecido no item 15.1.4. NT4: EQUIPE 
TÉCNICA, subitem b) N [Consultoria], do Termo de Referência, deverão comprovar 
experiência com ELABORAÇÃO de projetos nas 3 especificidades apontadas no edital: 
 
Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 5440m² por atestado; 
Projetos de pavimento flexível área mínima de 1575m² por atestado; 
Projetos de fundação com estaca metálica quantidade mínima de 1400ml por atestado. 
 
No caso de consultoria, a proponente poderá comprovar experiencia de: 
 
01 profissional para todas ou mais de uma subárea ou; 
01 profissional por subárea. 
 
Não será aceita a comprovação de experiência de mais de um profissional para atingir a 
soma das quantidades mínimas em uma única subárea. 
Quanto aos profissionais C1 e C2 a proponente somente poderá propor e comprovar 
experiência de um único engenheiro para cada uma das ocupações. 



 
 
 
 

QUESTIONAMENTO 02: 

Para a composição da Nota de Equipe Técnica, deverão ser seguidas as instruções vigentes 
no Termo de Referência – Anexo 1, onde consta as qualificações para profissionais das 
categorias: a) N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato, b) N [Consultoria] 
e c) N [Equipe Técnica de Nível Superior]. Entendemos que um mesmo profissional poderá 
atender mais de uma categoria, isto é, o profissional apresentado para a) N [Coordenador / 
Responsável Técnico / Gerente de Contrato será o mesmo apresentado para c) N [Equipe 
Técnica de Nível Superior] – C2 e/ou o profissional apresentado para , b) N [Consultoria] será o 
mesmo apresentado para c) N [Equipe Técnica de Nível Superior] – C1, desde que atendidos 
todos os pré-requisitos e qualificações exigidas no instrumento convocatório, assim como foi 
permitido através da resposta ao QUESTIONAMENTO 12 emitido pela SUCOP em 06/01/2020 
sobre o RDC 002/2019 – “Implantação da Intervenção “E” – Trincheira Bidirecional de Ligação 
entre as Avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto” e também foi permitido no Instrumento 
Convocatório RDC Nº 001/2020 PROCESSO SUCOP N.º 2167/2019 da Intervenção “A” –
Ponte Sobre o Rio Camarajipe através do 3ºCaderno de Respostas de 09/03/20. O nosso 
entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 02: 

Os profissionais de consultoria conforme estabelecido no item 15.1.4. NT4: EQUIPE 
TÉCNICA, subitem b) N [Consultoria], do Termo de Referência, deverão comprovar 
experiência com ELABORAÇÃO de projetos nas 3 especificidades apontadas no edital: 
 
Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 5440m² por atestado; 
Projetos de pavimento flexível área mínima de 1575m² por atestado; 
Projetos de fundação com estaca metálica quantidade mínima de 1400ml por atestado. 
 
No caso de consultoria, a proponente poderá comprovar experiencia de: 
 
01 profissional para todas ou mais de uma subárea ou; 
01 profissional por subárea. 
 
Não será aceita a comprovação de experiência de mais de um profissional para atingir a 
soma das quantidades mínimas em uma única subárea. 
Quanto aos profissionais C1 e C2 a proponente somente poderá propor e comprovar 
experiência de um único engenheiro para cada uma das ocupações 
 

QUESTIONAMENTO 03: 

A Folha 36 do Termo de Referência informa a seguinte especificação para as Rampas de 
acesso aos elevados e viadutos: “Terra armada executada de acordo com a NBR 9286. Utilizar 
escamas de concreto pré-moldado com nichos para implantação de jardins, com sistema de 
irrigação;”. Já o desenho No 00.01 Forma Geral disponibilizado no edital, a Terra Armada é 
indicada em placas pré moldadas Sextavadas conforme padrão DNIT. De posse dessas duas 
situações expostas, qual solução deveremos adotar? Favor informar. 

RESPOSTA 03: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. A solução adotada deverá ser desenvolvida pela contratada. 
  



 
 
 
 

QUESTIONAMENTO 04: 

Conforme verificação da planta para Implantação para Implantação da Intervenção “H” - Av. 
ACM retorno rótula do abacaxi, conforme figura abaixo disponibilizada através do ANEXO E6- 
LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM e ANEXO E1 - MEMORIAL DESCRITIVO podemos 
constatar que a alça de retorno do viaduto que desemboca na Avenida Mario Leal Ferreira está 
ocupando as áreas de estacionamento das empresas: (i) MG Veículos, (ii) 3ºGrupamento de 
Bombeiros Militares, (iii) Renault, (iv) Nissan, (v) Localiza, (vi) Santander, (vii) MSC Veiculos, 
(viii) Shopping da Gente, (ix) Posto BR e (x) Mercado GBarbosa: 

 
 

 
Gostariamos de pontuar algumas passagens no Instrumento Convocatório e Termo de 
Referência: 
1-    “Poligonal de Intervenção: A poligonal de intervenção “executiva”, a ser desenvolvida pela 
proponente, não deverá incluir ocupações de áreas privadas, devendo restringir sua 
abrangência à áreas pertencentes ao município. A Prefeitura Municipal de Salvador trabalha 
com a perspectiva de não ocorrência de desapropriações. Em função disto, só serão 
consideradas aceitáveis situações provadas absolutamente indispensáveis, que deverão ser 
aprovadas pela CONTRATANTE.” 
2-      “A apresentação de Propostas com Alternativas Construtivas ou Tecnológicas deverá 
observar no mínimo as seguintes disposições: 2) A Prefeitura Municipal de Salvador trabalha 
com a perspectiva de não ocorrência de desapropriações. Só serão consideradas aceitáveis 
situações provadas absolutamente indispensáveis;” 



 
 
 
3-    Pelo item 8.2 do Termo de Referência: “A intervenção inicialmente contempla o projeto 
construtivo de um viaduto direcional de retorno, lindeiro à Linha 2 Metroviária, nas 
proximidades da Estação DETRAN e ao quartel do Corpo de Bombeiros, intervenção essa que 
passará sobre o canal do Rio Camarajipe e da adutora existente nas proximidades, tendo na 
sua continuidade a implementação de uma pista marginal à Av. ACM, até a Nissan.” 
4-      “Matriz de Risco: NATUREZA DO RISCO: Desapropriações e liberação de áreas 
DESCRIÇÃO: Atrasos nas liberações das áreas para a execução dos serviços, desde que não 
haja responsabilidade da CONTRATADA. MITIGAÇÃO: Aditivos de prazo e reajustamento se 
for o caso. ALOCAÇÃO: Atos de liberação de áreas de responsabilidade da CONTRATANTE” 
  
Podemos notar que o próprio projeto conceitual concebido fica inserido dentro de pelo menos 
10 áreas que em um primeiro momento parecem ser de Propriedade Privada: (i) MG 
Veículos, (iii) Renault, (iv) Nissan, (v) Localiza (vi) Santander, (vii) MS Veículos, (viii) Shopping 
da Gente, (ix) Posto BR e (x) Mercado GBarbosa e Pública: (ii) 3ºGrupamento de Bombeiros 
Militares, dado as duas plantas disponibilizadas pela Contratante. Gostaríamos de entender: 
a)    se essas áreas, quando da Ordem de Serviço, já estarão totalmente desocupadas para a 
execução da Obra, para que não haja atrasos no prazo previsto e que não sejam imputados 
custos além dos previstos no Orçamento da Prefeitura. Favor Esclarecer. 
b)    Se a implantação irá somente até a Nissan, como menciona o Termo de Referência ou 
qual será o limite exato para a implantação da obra. Favor Esclarecer. 

RESPOSTA 04: 

A poligonal de intervenção “executiva”, a ser desenvolvida pela proponente, não deverá 
incluir ocupações de áreas privadas, devendo restringir sua abrangência às áreas 
pertencentes ao município. A Prefeitura Municipal de Salvador trabalha com a 
perspectiva de não ocorrência de desapropriações. Em função disto, só serão 
consideradas aceitáveis situações provadas absolutamente indispensáveis, que deverão 
ser aprovadas pela CONTRATANTE. 
 

QUESTIONAMENTO 05 

Conforme verificação da planta para Implantação para Implantação da Intervenção “H” - Av. 
ACM retorno rótula do abacaxi, conforme figura abaixo disponibilizada através do ANEXO E1 - 
MEMORIAL DESCRITIVO podemos constatar que a via posterior a alça de retorno do viaduto 
que desemboca na Avenida Mario Leal Ferreira entra em interferência com diversos serviços 
que não foram previstos no ANEXO B – EVENTOGRAMA como Demolições, Remanejamentos 
de Estruturas e que são essenciais para o desenvolvimentos dos trabalhos. Gostaríamos de 
entender como serão remunerados os serviços de Demolição de Pavimento, Demolição de 
Concreto, Remanejamento de Passarela....que se encontram no local de intervenção da via 
para Implantação da Intervenção “H” - Av. ACM retorno Rótula do Abacaxi. Favor esclarecer. 

RESPOSTA 05: 

A solução base bem como o orçamento estimado por metodologia paramétrica são 
apenas referências para a elaboração da proposta da licitante, que tem a prerrogativa de 
propor solução e locação de implantação que julgar melhor, melhorando as condições 
de implantação e/ou apresentando inovação tecnológica.  As soluções para as 
interferências fazem parte do escopo e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA.  



 
 
 

QUESTIONAMENTO 06: 

Após compatibilização da planta de situação (Anexo 6) na base SICAR, observamos que o 
desenvolvimento da marginal se dá em área de morro. Observamos, através das curvas de 
nível da SICAR, que o projeto se desenvolve no terreno cujas curvas de nível apresentam 
cotas de 15m e 20m, e muito próximo ao trecho cujas curvas de nível encontram-se próximas, 
o que indica aumento da inclinação do terreno. Levando em consideração tal análise, observa-
se que para desenvolvimento da via marginal conforme instruções DNIT e velocidade 
preconizada no Anexo I – Termo de Referência – e mantendo a obra dentro da faixa de 
domínio, será necessária estrutura de  contenção atirantada ao longo de toda marginal com 
altura que pode superar altura de 5m e extensão de aproximadamente 100m , para permitir 
perfeita concordância com o sistema viário existente. 
 
Podemos observar que foi previsto no Eventograma através do item 2.3.3.1 uma “Cortina de 
contenção em terra armada” a qual faz parte das rampas de acesso à ponte. 
Perguntamos: Onde está considerado no orçamento da Solução Base os custos destes 
serviços? 
Esta contenção atirantada será de responsabilidade da Contratante? Se não o orçamento 
parametrizado deverá ser revisto para abarcar esse serviço. 

 
 

RESPOSTA 06: 

A solução base bem como o orçamento estimado por metodologia paramétrica são 
apenas referências para a elaboração da proposta da licitante, que tem a prerrogativa de 
propor solução e locação de implantação que julgar melhor, melhorando as condições 
de implantação e/ou apresentando inovação tecnológica.  As soluções para as 
interferências fazem parte do escopo e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 



 
 
 

QUESTIONAMENTO 07: 

Visto o escopo da obra em epígrafe, uma das disciplinas de grande complexidade e que gera 
maior preocupação, são as Interferências. Como menciona o Termo de Referência no subitem 
"d. Remoção de interferências de quaisquer naturezas", inserido no Item "8. ESCOPO DA 
CONTRATAÇÃO", transcreve-se: “A CONTRATADA será responsável por dar solução a toda e 
qualquer necessidade de intervenção em infraestruturas de concessionárias de serviços como 
energia, água, esgoto, gás, telefonia, internet, etc.” 
Entendendo que a Administração Pública e nós, Proponentes, estamos diante de um RDC - 
Contratação Integrada, com o critério de Julgamento Técnica – 50% e Preço – 50%, existem 
responsabilidades/obrigações e direitos para as duas partes, visto se tratar de uma relação 
bilateral, mesmo a Matriz de Risco descrevendo que a alocação da responsabilidade perante 
as Interferências com a Infraestrutura existente sejam da Contratada, conforme abaixo: 
 

 
 
  
Ainda assim, a Administração Pública, minimamente, tem que, conforme § 2º, do art. 9 da lei do 
RDC diz: “No caso de contratação integrada:.... II - o valor estimado da contratação será 
calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela 
administração pública em serviços e obras similares ou na avaliação do custo global da obra, 
aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. (Redação da Lei 
nº 12.980, de 2014)”. O valor estimado pela Administração Pública para os serviços de 
Remanejamento de interferências, item 2.5.5 do Eventograma disponibilizado, é de somente 
R$ 315.677,34. Esse valor, mesmo que estimado e utilizando serviços e obras similares para a 
avaliação do custo especifico desse macroserviço, não são suficientes para a execução de 
todas as interferências a serem executadas. 
  
Em visitas contínuas em campo e analisando todo o projeto, pois conforme Termo de 
Referência, apenso ao instrumento convocatório: “Interferências: a Licitante deverá demonstrar 
pleno conhecimento das interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os trabalhos 
no decorrer da implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre soluções aplicáveis 
em qualquer dos casos;”, pudemos constatar que o grau de complexidade das interferências 
em campo é extremamente alto, dado o orçamento posto que é extremamente baixo. 
  
Adicionalmente, estamos diante de uma exigência que pelo critério de julgamento Técnica e 
Preço, as Licitantes deverão desenvolver uma Proposta Técnica, onde esteja inserida dentro 
do Item NT2: Conhecimento do Problema que vale 10 pontos, pleno conhecimento dessa 
disciplina – interferências, em especifico. Ou seja, os Proponentes tem que descrever 
para ganhar pontos e mensurar em seu orçamento o quanto custa o remanejamento total 
dessas interferências para serem competitivas no processo licitatório e não tomarem prejuízo 
quando da execução da obra. 
  
Clarifico que em resumo, existem interferências diretas com: (i) Rede de Alta, Média e Baixa 
Tensão, (ii) Sistema de Esgotamento, (iii) Rede de Teles, (iv) Sistemas de Gás, (v) Tubulação 
de Água, (vi) Remanejamento e Implantação de Postes de Iluminação, não se resumindo 
somente a estas interferências que foram analisadas sob o prisma de projeto conceitual e 
analise curta em campo, que por certo quando do desenvolvimento dos Projetos Básico e 
Executivo aparecerão mais interferências que poderão aumentar ainda mais o custo da obra a 
ser implantada. 
  
Com isso, reforçamos que tanto o Orçamento estimado parametrizado está bem abaixo da 
realidade prospectada, quanto o posicionamento das interferências, gerarão impactos diretos 
no desenvolvimento do Viaduto. Com isso, entendemos que o valor de R$ 315.677,34, 



 
 
 
é totalmente insuficiente para a execução de todas as interferências a serem executadas. 
Solicitamos desta maneira, que seja disponibilizado o levantamento base dos cálculos que 
geraram este valor, ao tempo em que solicitamos que seja reavaliado o valor dessa disciplina 
de Interferências, visto o alto grau de complexidade na execução. 
 

RESPOSTA 07: 

A solução base bem como o orçamento estimado por metodologia paramétrica são 
apenas referências para a elaboração da proposta da licitante, que tem a prerrogativa de 
propor solução e locação de implantação que julgar melhor, melhorando as condições 
de implantação e/ou apresentando inovação tecnológica.  As soluções para as 
interferências fazem parte do escopo e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 

QUESTIONAMENTO 08: 

Pudemos identificar em visitas contínuas em campo e analisando todo o projeto que existe, em 
detalhamento exposto abaixo REDE DE ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO. Essa Disciplina 
possui alto custo e demanda uma grande intervenção e conforme instrumento 
convocatório: “Interferências: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento das 
interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os trabalhos no decorrer da 
implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre soluções aplicáveis em qualquer dos 
casos”. Nesse sentido, entendemos que o valor de R$ 315.677,34, esta contemplado esse 
serviço em sua totalidade para que as Proponentes não incorram em prejuízos futuros e/ou 
ineficiência de execução, dado o orçamento parametrizado não condizente com a realidade. O 
nosso entendimento está correto? 
Abaixo seguem trechos das REDE DE ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO que interferirão com a 
Obra em epígrafe. 
  
  

  
1-      Para execução do TAPER de entrada da nova via , situada na Av. Mario Leal Ferreira, 
será necessário o remanejamento dos poste de alta 11 kv e 128 kv , conforme demostrada na 
foto. 
  



 
 
 

 
  
2 -    Remanejamento de outro poste de alta, em função da execução da Av. marginal ao 
viaduto. 
 

  
 
3-Linha de Alta Tenção 128 Kv – Pituaçu x Matatu de Brotas – Poste 01  
4-Vista geral da linha de 11 kv e 128 Kv – Poste 02 
 

  
 
5- Vista geral da linha de 11 kv e 128 Kv 
6-Redes 11 Kv 
 



 
 
 

  
7- Postes de 11 Kv com muflas de rebaixamento 
8- Remanejamento dos postes para execução da saída   
 

RESPOSTA 08: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. 
 
A solução base apresentada e seu orçamento paramétrico contemplam o remanejamento 
de interferências (ver item 2.5.5 do eventograma), porém a quantidade de interferências 
dependerá das soluções que a contratada adotará, cabendo, portanto, à licitante fazer as 
suas considerações e contingenciamentos. 
 

QUESTIONAMENTO 09: 

Pudemos identificar em visitas contínuas em campo e analisando todo o projeto que existe, em 
detalhamento exposto abaixo SISTEMA DE ESGOTAMENTO – ARMCO. Esse sistema 
existente impacta diretamente na fundação de chegada do viaduto. Esse  sistema de 2.200mm 
em ARMCO, que passa sob os pilares e blocos de fundação da futura intervenção do viaduto 
exige uma engenharia complexa para reposicionamento da fundações e conforme instrumento 
convocatório: “Interferências: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento das 
interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os trabalhos no decorrer da 
implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre soluções aplicáveis em qualquer dos 
casos;”. Nesse sentido, entendemos que o valor de R$ 315.677,34, está contemplando esse 
serviço em sua totalidade para que as Proponentes não incorram em prejuízos futuros e/ou 
ineficiência de execução, dado o orçamento parametrizado não condizente com a realidade. O 
nosso entendimento está correto? 
Abaixo seguem trechos das SISTEMA DE ESGOTAMENTO – ARMCO que interferirão com a 
Obra em epígrafe. 
  

  



 
 
 
Interferência Esgoto 
  

  
  
1         - Rede 2.200 mm implantado na região do canteiro central, região a ser implantado os 
blocos de fundação do viaduto , assim como o taper de acesso 
2- Vista da área a ser implantada a via marginal para acesso as concessionas e demais 
localidades 
 

RESPOSTA 09: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. 
 
A solução base apresentada e seu orçamento paramétrico contemplam o remanejamento 
de interferências (ver item 2.5.5 do eventograma), porém a quantidade de interferências 
dependerá das soluções que a contratada adotará, cabendo, portanto, à licitante fazer as 
suas considerações e contingenciamentos. 
 

QUESTIONAMENTO 10: 

Pudemos identificar em visitas contínuas em campo e analisando todo o projeto que existe, em 
detalhamento exposto abaixo REDE DE TELES. Esse sistema existente impacta diretamente 
na chegada do viaduto. Foram encontrados PVs que identificam que existem redes 
subterrâneas de sistemas de telecomunicações das quais, por estarem no alinhamento da 
obra, deverão ser relocadas e conforme instrumento convocatório: “Interferências: a Licitante 
deverá demonstrar pleno conhecimento das interferências, cadastradas ou não, passíveis de 
impactar os trabalhos no decorrer da implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre 
soluções aplicáveis em qualquer dos casos;”. Nesse sentido, entendemos que o valor de R$ 
315.677,34, está contemplando esse serviço em sua totalidade para que as Proponentes não 
incorram em prejuízos futuros e/ou ineficiência de execução, dado o orçamento parametrizado 
não condizente com a realidade. O nosso entendimento está correto? 
 

 
 

 

 
1-      Rede de Teles na entrada da agulha de acesso – Avenida Mario Leal Ferreira 
2-      Redes de Teles implantadas na região da futura pista marginal 
 



 
 
 

 
 
    3- Redes de Teles implantadas na região da futura marginal 
 
 

 

 
                                                                      
    
1-      Teles aéreo e enterrado 
2-      Teles a ser remanejadas em função da retirada dos postes – Execução da nova pista 
marginal
 

 
 



 
 
 

 
  
1-      Execução das novas ligações de teles e elétrica das concessionárias e Corpo de 
Bombeiros 
2-      Execução de novas caixas de teles e elétrica em função do remanejamento dos postes – 
Em mufla 
 

RESPOSTA 10: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. 
 
A solução base apresentada e seu orçamento paramétrico contemplam o remanejamento 
de interferências (ver item 2.5.5 do eventograma), porém a quantidade de interferências 
dependerá das soluções que a contratada adotará, cabendo, portanto, à licitante fazer as 
suas considerações e contingenciamentos. 
 

QUESTIONAMENTO 11: 

Pudemos identificar em visitas contínuas em campo e analisando todo o projeto que existe, em 
detalhamento exposto abaixo SISTEMA DE GAS. Esse sistema existente impacta diretamente 
na chegada do viaduto. Pudemos identificar em campo que  existem linhas que estão inseridas 
dentro do traçado do Viaduto. As mesmas terão impacto direto sob as fundações e conforme 
instrumento convocatório: “Interferências: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento 
das interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os trabalhos no decorrer da 
implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre soluções aplicáveis em qualquer dos 
casos”. Nesse sentido, entendemos que o valor de R$ 315.677,34, está contemplando esse 
serviço em sua totalidade para que as Proponentes não incorram em prejuízos futuros e/ou 
ineficiência de execução, dado o orçamento parametrizado não condizente com a realidade. O 
nosso entendimento está correto? 
Abaixo seguem trechos das SISTEMA DE GAS que interferirão com a Obra em epígrafe. 
  



 
 
 

 
  
 
1-      Pontos de Interferência com a BahiaGas 
 

  
 
  
2 – Fotos tiradas do Canteiro Central 
 



 
 
 

 
 

 
 

3 - Posicionamento dos marcos da BahiaGas em linha de interferência com o projeto 
 

RESPOSTA 11: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. 
 
A solução base apresentada e seu orçamento paramétrico contemplam o remanejamento 
de interferências (ver item 2.5.5 do eventograma), porém a quantidade de interferências 
dependerá das soluções que a contratada adotará, cabendo, portanto, à licitante fazer as 
suas considerações e contingenciamentos. 
  

QUESTIONAMENTO 12: 

Pudemos identificar em visitas contínuas em campo e analisando todo o projeto que existe, em 
detalhamento exposto abaixo, INTERFERÊNCIA COM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.. 
Analisamos, através de uma análise direta do projeto conceitual enviado, que há um grupo de 
postes com luminárias públicas que serão removidas, sendo 1 devido a interferência do viaduto 
e 2 devido a nova ligação da ACM com a Avenida Mario Leal. E conforme instrumento 
convocatório: “Interferências: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento das 
interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os trabalhos no decorrer da 
implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre soluções aplicáveis em qualquer dos 
casos;”. Nesse sentido, entendemos que o valor de R$ 315.677,34, está contemplando esse 
serviço em sua totalidade para que as Proponentes não incorram em prejuízos futuros e/ou 
ineficiência de execução, dado o orçamento parametrizado não condizente com a realidade. O 
nosso entendimento está correto? 
Abaixo segue trecho da INTERFERÊNCIA COM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com a 
Obra em epígrafe. 
 



 
 
 

 
 
1 - No canteiro oposto a rede de média tensão e alta tensão há um grupo de postes com 
luminárias públicas que serão removidas, sendo 1 devido a interferência do viaduto e 2 devido 
a nova ligação da ACM com a Avenida Mario Leal. 
 

RESPOSTA 12: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. 
 
A solução base apresentada e seu orçamento paramétrico contemplam o remanejamento 
de interferências (ver item 2.5.5 do eventograma), porém a quantidade de interferências 
dependerá das soluções que a contratada adotará, cabendo, portanto, à licitante fazer as 
suas considerações e contingenciamentos. 
 

QUESTIONAMENTO 13: 

Solicitamos que seja disponibilizado o levantamento em planta de todas as interferências que 
municiaram a base de cálculo do valor estimado pela Administração Pública para os serviços 
de Remanejamento de interferências que através do item 2.5.5 do Eventograma expõe do valor 
de R$ 315.677,34 para que possamos entender como foi realizado dimensionamento para essa 
disciplina. Favor disponibilizar. 
 

RESPOSTA 13: 

Todos os elementos necessários para a elaboração da proposta constam no TR, a 
solução base apresentada e seu orçamento paramétrico contemplam o remanejamento 
de interferências (ver item 2.5.5 do eventograma), porém a quantidade de interferências 
dependerá das soluções que a contratada adotará, cabendo, portanto, à licitante fazer as 
suas considerações e contingenciamentos. 
 



 
 
 
QUESTIONAMENTO 14: 

O Termo de Referência, Anexo I, indica velocidade diretriz de 60km/h, a ser ajustado conforme 
restrições do projeto. Porém, de acordo com manuais DNIT vigentes, o raio adotado na 
Solução Base apresentado (Anexo E2,E4 e E6) são condizentes com velocidade inferior ao 
preconizado no TR. Deveremos seguir a velocidade diretriz que atenda o raio estabelecido na 
solução base? 
  

RESPOSTA 14: 

O projeto base não prevê esta necessidade, não obstante a licitante tem a prerrogativa 
de propor solução que julgar melhor, melhorando as condições de implantação e/ou 
apresentando inovação tecnológica.  
 

QUESTIONAMENTO 15: 

O Termo de Referência, Anexo I, solicita considerar superelevação e superlargura quando 
necessário, de acordo com orientações técnicas do DNIT. Porém, na Solução Base é 
apresentada seção contínua de 10,0m. Deve ser considerada seção contínua conforme 
Solução Base? 
 

RESPOSTA 15: 

O projeto base não prevê esta necessidade, não obstante a licitante tem a prerrogativa 
de propor solução que julgar melhor, melhorando as condições de implantação e/ou 
apresentando inovação tecnológica.  
 

QUESTIONAMENTO 16: 

O Termo de Referência, Anexo I, no Programa de Necessidades – Concepção do 
Empreendimento, cita que “ A intervenção inicialmente contempla o projeto construtivo de um 
viaduto direcional de retorno, lindeiro à Linha 2 Metroviária, nas proximidades da Estação 
DETRAN e ao quartel do Corpo de Bombeiros, intervenção essa que passará sobre o canal do 
Rio Camarajipe e da adutora existente nas proximidades, tendo na sua continuidade a 
implementação de uma pista marginal à Av. ACM, até a Nissan”. Porém, a planta de situação, 
apresentada no Anexo E2, prevê continuidade da marginal após a Nissan, inclusive com 
agulha de acesso da Av. ACM à marginal projetada. 
  

  
  
 Deve ser considerada continuidade da marginal até a Nissan, conforme TR? Em caso 
negativo, qual limite deve ser estabelecido para término da marginal projetada? 
 



 
 
 
RESPOSTA 16: 

O escopo da contratada se limita à poligonal de intervenção apontada em na planta 
constante no ANEXO E2 - FORMA GERAL. 
 

QUESTIONAMENTO 17: 

O item 8.3 do TR, Solução Base, não cita as agulhas (1 e 2) apresentadas no Anexo E2. 
Devem ser consideradas parte do escopo de contratação? A agulha identificada como 2 na 
imagem abaixo está posicionada após a Nissan, que é ponto apresentado como término da 
marginal (conforme TR). Deve ser considerada implantação conforme solução base, isto é, 
próximo ao fim da marginal? 

 

RESPOSTA 17: 

O escopo da contratada se limita à poligonal de intervenção apontada em na planta 
constante no ANEXO E2 - FORMA GERAL. 
 

QUESTIONAMENTO 18: 

A planta de situação do Anexo E2 indica Faixa de Domínio (27m). Qual referência utilizada na 
demarcação da faixa de domínio? 

RESPOSTA 18: 

A referência utilizada foi a legislação vigente. 
 

QUESTIONAMENTO 19: 

O limite de projeto estabelecido na Solução Base (Anexo E2) está além da faixa de domínio, 
entendendo, portanto, que já tenha ocorrido a negociação da área de avanço com os 
respectivos proprietários, ficando exclusa do escopo de contratação. O entendimento está 
correto? 
 

RESPOSTA 19: 

A poligonal de intervenção “executiva”, a ser desenvolvida pela proponente, não deverá 
incluir ocupações de áreas privadas, devendo restringir sua abrangência às áreas 
pertencentes ao município. A Prefeitura Municipal de Salvador trabalha com a 
perspectiva de não ocorrência de desapropriações. Em função disto, só serão 
consideradas aceitáveis situações provadas absolutamente indispensáveis, que deverão 
ser aprovadas pela CONTRATANTE. 



 
 
 
 

QUESTIONAMENTO 20: 

Pudemos identificar em visitas contínuas em campo e analisando todo o projeto que existe, em 
detalhamento exposto abaixo INTERFERÊNCIA COM SISTEMA DE ÁGUA. Esse sistema 
existente impacta diretamente sob a fundação do viaduto. Pudemos identificar em campo que  
existem linhas que estão inseridas dentro do traçado do Viaduto que podem ou não estar 
ativas. As mesmas terão impacto direto sob as fundações e conforme instrumento 
convocatório: “Interferências: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento das 
interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os trabalhos no decorrer da 
implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre soluções aplicáveis em qualquer dos 
casos”. Nesse sentido, entendemos que o valor de R$ 315.677,34, está contemplando esse 
serviço em sua totalidade para que as Proponentes não incorram em prejuízos futuros e/ou 
ineficiência de execução, dado o orçamento parametrizado não condizente com a realidade. O 
nosso entendimento está correto? 
Abaixo seguem trechos das INTERFERÊNCIA COM SISTEMA DE ÁGUA que interferirão com 
a Obra em epígrafe. 
  

 
Interferências com linhas de água 

RESPOSTA 20: 

Tanto o levantamento e identificação das interferências quanto as soluções a serem 
adotadas fazem parte do escopo contratual e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, conforme previsão no Edital. Tanto o anteprojeto conceitual como o 
orçamento que acompanham o Termo de Referência devem ser considerados pelas 
licitantes apenas como referências.  
 



 
 
 
QUESTIONAMENTO 21: 

Conforme Planta de Situação apresentada no anexo E2, o passeio está projetado no limite da 
Faixa de Domínio, 27m, não sendo indicada nenhuma obra de contenção neste trecho. Porém, 
atual Av. Mário Leal Ferreira contorna uma formação em morro. O fato de adentrar nessa 
região com potencial considerado de risco e cuidados, o contratado deverá prever obra de 
contenção/estabilidade de talude cuja solução garanta segurança neste trecho. Nosso 
entendimento está correto?   
 

RESPOSTA 21: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. 
 

QUESTIONAMENTO 22: 

No traçado apresentado no Anexo E6 – Locação dos Furos de Sondagem, o elevado é 
representado com largura de 8,0m, o que diverge das seções transversais apresentadas no 
Anexo E3, e descrita no Anexo I, Termo de Referência. Qual seção deve ser levada em 
consideração na proposta? 
 

RESPOSTA 22: 

A locação da sondagem trata da localização dos furos e não da largura do elevado. 
 

QUESTIONAMENTO 23: 

Realizamos no local as medições topográficas para a obtenção das locações dos postes e 
altura da linha de alta tensão, onde verificamos que altura da linha de alta tensão coincide com 
a cota de pavimento do viaduto, sendo necessário o deslocamento da linha de alta tensão que 
possui interferência com a implantação com o viaduto. Sabemos, por experiência, que o valor 
para realização do serviço será muito superior ao valor de R$ 315.677,34, previsto na planilha 
de preços do edital e visto que existem outras interferências como(i) Rede de energia: Media e 
Baixa Tensões;(ii) Rede de Teles,(iii) Sistema de Esgotamento Sanitário,(iv) Sistema de 
abastecimento de Agua,(v) Rede de Gás,(vi) Iluminação Publica existente e (vii) Outros mais, já 
elencadas nos Pedidos de QUESTIONAMENTOs enviados, estamos entendendo que o 
deslocamento da linha de alta tensão está excluso do nosso escopo de fornecimento, uma vez 
que supera e muito ao valor original do edital. Nosso entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 23: 

O projeto base não prevê esta necessidade, não obstante a licitante tem a prerrogativa 
de propor solução que julgar melhor, melhorando as condições de implantação e/ou 
apresentando inovação tecnológica.  
 

QUESTIONAMENTO 24: 

Para a composição da Nota de Equipe Técnica, deverão ser seguidas as instruções vigentes 
no Termo de Referência – Anexo 1, onde constam as qualificações para profissionais das 
categorias: a) N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato, b) N [Consultoria] 
e c) N [Equipe Técnica de Nível Superior]. Entendemos que, de forma a garantir todos os 
princípios de isonomia e ampla competitividade, proporcionando à Administração Pública uma 
ampla concorrência, sem qualquer tipo de restrição instrumental, poderá ser apresentados 
diferentes profissionais para cumprir uma mesma área técnica em qualquer uma das 
categorias. Por exemplo, na categoria C1 abaixo poderia ser apresentado um profissional que 
cumprisse a subárea “Ponte e/ou viaduto área mínima de 550,00 m2 por atestado” e um outro 
profissional que cumprisse as duas subáreas faltantes, assim como foi permitido no 
Instrumento Convocatório RDC Nº 001/2020 PROCESSO SUCOP N.º 2167/2019 



 
 
 
da Intervenção “A” –Ponte Sobre o Rio Camarajipe através do 3ºCaderno de Respostas de 
09/03/20. O nosso entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 24: 

Os profissionais de consultoria conforme estabelecido no item 15.1.4. NT4: EQUIPE 
TÉCNICA, subitem b) N [Consultoria], do Termo de Referência, deverão comprovar 
experiência com ELABORAÇÃO de projetos nas 3 especificidades apontadas no edital: 
 
Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 5440m² por atestado; 
Projetos de pavimento flexível área mínima de 1575m² por atestado; 
Projetos de fundação com estaca metálica quantidade mínima de 1400ml por atestado. 
 
No caso de consultoria, a proponente poderá comprovar experiencia de: 
 
01 profissional para todas ou mais de uma subárea ou; 
01 profissional por subárea. 
 
Não será aceita a comprovação de experiência de mais de um profissional para atingir a 
soma das quantidades mínimas em uma única subárea. 
Quanto aos profissionais C1 e C2 a proponente somente poderá propor e comprovar 
experiência de um único engenheiro para cada uma das ocupações 

QUESTIONAMENTO 25: 

Para a composição da Nota de Equipe Técnica, deverão ser seguidas as instruções vigentes 
no Termo de Referência – Anexo 1, onde consta as qualificações para profissionais das 
categorias: a) N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato, b) N [Consultoria] 
e c) N [Equipe Técnica de Nível Superior]. Entendemos que um mesmo profissional poderá 
atender mais de uma categoria, isto é, o profissional apresentado para a) N [Coordenador / 
Responsável Técnico / Gerente de Contrato será o mesmo apresentado para c) N [Equipe 
Técnica de Nível Superior] – C2 e/ou o profissional apresentado para , b) N [Consultoria] será o 
mesmo apresentado para c) N [Equipe Técnica de Nível Superior] – C1, desde que atendidos 
todos os pré-requisitos e qualificações exigidas no instrumento convocatório, assim como foi 
permitido através da resposta ao QUESTIONAMENTO 12 emitido pela SUCOP em 06/01/2020 
sobre o RDC 002/2019 – “Implantação da Intervenção “E” – Trincheira Bidirecional de Ligação 
entre as Avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto” e também foi permitido no Instrumento 
Convocatório RDC Nº 001/2020 PROCESSO SUCOP N.º 2167/2019 da Intervenção “A” –
Ponte Sobre o Rio Camarajipe através do 3ºCaderno de Respostas de 09/03/20. O nosso 
entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 25: 

Os profissionais de consultoria conforme estabelecido no item 15.1.4. NT4: EQUIPE 
TÉCNICA, subitem b) N [Consultoria], do Termo de Referência, deverão comprovar 
experiência com ELABORAÇÃO de projetos nas 3 especificidades apontadas no edital: 
 
No caso de consultoria, a proponente poderá comprovar experiencia de: 
 



 
 
 
• 01 profissional para todas ou mais de uma área ou; 
• 01 profissional por área. 
 
Não será aceita a comprovação de experiência de mais de um profissional para somar as 
quantidades mínimas em uma única área. 
Quanto aos profissionais C1 e C2 a proponente somente poderá propor e comprovar 
experiência de um único engenheiro para cada uma das posições. 
 

QUESTIONAMENTO 26: 

A Folha 36 do Termo de Referência informa a seguinte especificação para as Rampas de 
acesso aos elevados e viadutos: “Terra armada executada de acordo com a NBR 9286. Utilizar 
escamas de concreto pré-moldado com nichos para implantação de jardins, com sistema de 
irrigação;”. Já o desenho No 00.01 Forma Geral disponibilizado no edital, a Terra Armada é 
indicada em placas pré moldadas Sextavadas conforme padrão DNIT. De posse dessas duas 
situações expostas, qual solução deveremos adotar? Favor informar. 
  

RESPOSTA 26: 

Deverá ser seguida a informação encontrada no desenho. 
 

QUESTIONAMENTO 27: 

Conforme verificação da planta para Implantação para Implantação da Intervenção “H” - Av. 
ACM retorno rótula do abacaxi, conforme figura abaixo disponibilizada através do ANEXO E6- 
LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM e ANEXO E1 - MEMORIAL DESCRITIVO podemos 
constatar que a alça de retorno do viaduto que desemboca na Avenida Mario Leal Ferreira está 
ocupando as áreas de estacionamento das empresas: (i) MG Veículos, (ii) 3ºGrupamento de 
Bombeiros Militares, (iii) Renault, (iv) Nissan, (v) Localiza, (vi) Santander, (vii) MSC Veiculos, 
(viii) Shopping da Gente, (ix) Posto BR e (x) Mercado GBarbosa: 
 

 



 
 
 

 
Gostaríamos de pontuar algumas passagens no Instrumento Convocatório e Termo de 
Referência: 
1-    “Poligonal de Intervenção: A poligonal de intervenção “executiva”, a ser desenvolvida pela 
proponente, não deverá incluir ocupações de áreas privadas, devendo restringir sua 
abrangência à áreas pertencentes ao município. A Prefeitura Municipal de Salvador trabalha 
com a perspectiva de não ocorrência de desapropriações. Em função disto, só serão 
consideradas aceitáveis situações provadas absolutamente indispensáveis, que deverão ser 
aprovadas pela CONTRATANTE.” 
2-      “A apresentação de Propostas com Alternativas Construtivas ou Tecnológicas deverá 
observar no mínimo as seguintes disposições: 2) A Prefeitura Municipal de Salvador trabalha 
com a perspectiva de não ocorrência de desapropriações. Só serão consideradas aceitáveis 
situações provadas absolutamente indispensáveis;” 
3-      “Matriz de Risco: NATUREZA DO RISCO: Desapropriações e liberação de áreas 
DESCRIÇÃO: Atrasos nas liberações das áreas para a execução dos serviços, desde que não 
haja responsabilidade da CONTRATADA. MITIGAÇÃO: Aditivos de prazo e reajustamento se 
for o caso. ALOCAÇÃO: Atos de liberação de áreas de responsabilidade da CONTRATANTE” 
  
Podemos notar que o próprio projeto conceitual concebido fica inserido dentro de pelo menos 
10 áreas que em um primeiro momento parecem ser de Propriedade Privada: (i) MG 
Veículos, (iii) Renault, (iv) Nissan, (v) Localiza (vi) Santander, (vii) MS Veículos, (viii) Shopping 
da Gente, (ix) Posto BR e (x) Mercado GBarbosa e Pública: (ii) 3ºGrupamento de Bombeiros 
Militares, dado as duas plantas disponibilizadas pela Contratante. Gostaríamos de entender se 
essas áreas, quando da Ordem de Serviço, já estarão desocupadas para a execução da Obra, 
para que não haja atrasos no prazo previsto e que não sejam imputados custos além dos 
previstos no Orçamento da Prefeitura. Favor Esclarecer. 
 

RESPOSTA 27: 

A licitante deverá observar no ANEXO E2 - FORMA GERAL, o limite da poligonal de 
intervenção e a faixa de domínio. 
 

QUESTIONAMENTO 28: 

Conforme verificação da planta para Implantação para Implantação da Intervenção “H” - Av. 
ACM retorno rótula do abacaxi, conforme figura abaixo disponibilizada através do ANEXO E1 - 
MEMORIAL DESCRITIVO podemos constatar que a via posteriror a alça de retorno do viaduto 
que desemboca na Avenida Mario Leal Ferreira entra em interferência com diversos serviços 
que não foram previstos no ANEXO B – EVENTOGRAMA como Demolições, Remanejamentos 
de Estruturas e que são essenciais para o desenvolvimentos dos trabalhos. Gostaríamos de 



 
 
 
entender como serão remunerados os serviços de Demolição de Pavimento, Demolição de 
Concreto, Remanejamento de Passarela....que se encontram no local de intervenção da via 
para Implantação da Intervenção “H” - Av. ACM retorno Rótula do Abacaxi. Favor esclarecer. 
 

RESPOSTA 28: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. 
 
A solução base apresentada e seu orçamento paramétrico contemplam o remanejamento 
de interferências (ver item 2.5.5 do eventograma), porém a quantidade de interferências 
dependerá das soluções que a contratada adotará, cabendo, portanto, à licitante fazer as 
suas considerações e contingenciamentos. 
 

QUESTIONAMENTO 29: 

Em visita, verificamos “in loco” que há necessidade de remoção de postes e cabos da rede 
dupla de média tensão no trecho da rampa de descida do viaduto de retorno. Estamos 
entendendo que podemos, neste trecho, remover os postes e estender a referida rede área 
dupla para o passeio da marginal, de forma atender a distância mínima entre os cabos de 
média tensão aéreos e a estrutura do viaduto. Nosso entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 29: 

Tanto o levantamento e identificação das interferências quanto as soluções a serem 
adotadas fazem parte do escopo contratual e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, conforme previsão no Edital. Tanto o anteprojeto conceitual como o 
orçamento que acompanham o Termo de Referência devem ser considerados pelas 
licitantes apenas como referências.  
 

QUESTIONAMENTO 30: 

Solicitamos informar o tipo de material (PVC reforçado ou Ferro Fundido Dúctil) que será 
utilizado na tubulação de captação da drenagem pluvial do viaduto. 
 

RESPOSTA 30: 

Tanto o levantamento e identificação das interferências quanto as soluções a serem 
adotadas fazem parte do escopo contratual e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, conforme previsão no Edital. Tanto o anteprojeto conceitual como o 
orçamento que acompanham o Termo de Referência devem ser considerados pelas 
licitantes apenas como referências.  
 

QUESTIONAMENTO 31: 

Estamos entendendo que devemos prolongar a tubulação de drenagem pluvial até o canal 
mais próximo, sendo proibido o uso de caixa com brita no fim da tubulação de descida do 
viaduto. Nosso entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 31: 

Tanto o levantamento e identificação das interferências quanto as soluções a serem 
adotadas fazem parte do escopo contratual e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, conforme previsão no Edital. Tanto o anteprojeto conceitual como o 
orçamento que acompanham o Termo de Referência devem ser considerados pelas 
licitantes apenas como referências.  
 



 
 
 
 

QUESTIONAMENTO 32 : 

Os profissionais da Equipe Técnica de Nível Superior denominados C1 (projetos) e C2 
(execução) poderão ser Engenheiro Civil ou Arquiteto com larga experiência em diversas obras 
de grande porte como responsável direto pela execução física das obras, inclusive pontes e 
viadutos, com ART, ambos cadastrados no CREA ou CAU para atendimento das exigências 
dos atestados solicitados no Termo de Referência. Nosso entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 32: 

Não, sem prejuízo às demais exigências do TR, os profissionais da Equipe Técnica de 
Nível Superior denominados C1 (projetos) e C2 (execução) somente poderão ser 
Engenheiros com ART, devidamente cadastrados no CREA. 
  

QUESTIONAMENTO 33 : 

No item 15.1.4 NT4 : EQUIPE TÉCNICA, do Termo de Referência  (ANEXO 1), relativo 
ao            RDC 003/2020, cujo objeto é a Elaboração de Projetos Básico e Executivo de 
Engenharia e Execução de obras de Infraestrutura em área urbana, para implantação da 
Intervenção “H” – Av. ACM retorno Rótula do Abacaxi – integrante do empreendimento “Nova 
Tancredo Neves” é exigido: 
 

 
De acordo com o Artigo 30, parágrafo IV, inciso 3º, da Lei 8.666/93, será sempre admitida a 
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obra ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.  
Perguntamos: Um profissional que possua em UM ÚNICO ATESTADO fornecido pelo CREA, a 
comprovação de ter executado num único atestado, vários viadutos ou pontes com área total 
bem superior a 7.000,00 m2, não atende à esta exigência para ter a NOTA MÁXIMA?  
O mesmo se aplica para os itens de pavimento flexível e fundação profunda?  
 

RESPOSTA 33: 

Não, a situação descrita não atende ao critério adotado.   
 

QUESTIONAMENTO 34: 

Os profissionais da Equipe Técnica de Nível Superior denominados C1 (projetos) e C2 
(execução) poderão ser Engenheiro Civil ou Arquiteto com larga experiência em diversas obras 
de grande porte como responsável direto pela execução física das obras, inclusive pontes e 
viadutos, com ART, ambos cadastrados no CREA ou CAU para atendimento das exigências 
dos atestados solicitados no Termo de Referência. Nosso entendimento está correto? 
  
Infelizmente V.Sas. nos informaram que não aceitam o atestado de arquiteto com larga 
experiência em diversas obras de infraestrutura em área urbana no Brasil, inclusive como 



 
 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO de várias obras de grande porte, inclusive de 
pontes e viadutos, mesmo sendo tal atestado emitido e fornecido oficialmente pelo CREA. 
  
Afinal UM ATESTADO OFICIAL FORNECIDO PELO CREA NÃO É VÁLIDO? 
 

RESPOSTA 34: 

Não faz parte das atribuições profissionais de Arquitetos e Urbanistas os projetos ou a 
execução de Obras de Arte Especiais. 
 

QUESTIONAMENTO 35 : 

Segue abaixo solicitação de esclarecimentos referente ao RDC Nº003/2020, PROCESSO  
Pudemos identificar em visitas contínuas em campo e analisando todo o projeto que existe, em 
detalhamento exposto abaixo REDE DE ALTA, MÉDIA TENSÃO. Essa disciplina demanda 
uma grande intervenção e conforme instrumento convocatório: “Interferências: a Licitante 
deverá demonstrar pleno conhecimento das interferências, cadastradas ou não, passíveis de 
impactar os trabalhos no decorrer da implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre 
soluções aplicáveis em qualquer dos casos”. Para execução do TAPER de entrada da nova via 
, situada na Av. Mario Leal Ferreira, será necessário o remanejamento dos poste de alta 11 kv 
e 128 kv , conforme demostrada nas fotos abaixo. 
 

 
 



 
 
 
RESPOSTA 35: 

A contratação integrada (RDC) consiste na possibilidade de contratar empresa para 
realizar todas as etapas do projeto. Desde a elaboração do projeto básico até a execução 
da obra. 
 
A solução base apresentada e seu orçamento paramétrico contemplam o remanejamento 
de interferências (ver item 2.5.5 do eventograma), porém a quantidade de interferências 
dependerá das soluções que a contratada adotará, cabendo, portanto, à licitante fazer as 
suas considerações e contingenciamentos. 
 

QUESTIONAMENTO 36: 

Após levantamento topográfico, levantamento detalhado das interferências e elaboração de 

anteprojeto geométrico verificou-se que para atender a rampa máxima de 8%, velocidade 

diretriz de 60km/h, superlargura e demais exigências dos manuais do DNIT, chegamos um 

aumento da área de tabuleiro do viaduto de cerca de 30%. Entendemos que o anteprojeto de 

engenharia, apresentado nos anexos do edital, é meramente orientativo sendo que o 

comprimento e a largura do viaduto poderão vir a ser maiores quando da elaboração dos 

projetos básico e executivo. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 36: 

A solução base bem como o orçamento estimado por metodologia paramétrica são 
apenas referências para a elaboração da proposta da licitante, que tem a prerrogativa de 
propor solução e locação de implantação que julgar melhor, melhorando as condições 
de implantação e/ou apresentando inovação tecnológica.  As soluções para as 
interferências fazem parte do escopo e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 

QUESTIONAMENTO 37: 

No trecho M-N do viaduto direcional apresentado no anteprojeto de engenharia no “ANEXO E2 

- FORMA GERAL” está representado o viaduto com uma rampa de aproximadamente 17%. 

Entendemos que a rampa máxima que podemos considerar para o projeto do viaduto é de 8%. 

Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer a rampa máxima a ser 

adotada. 

RESPOSTA 37: 

A solução base bem como o orçamento estimado por metodologia paramétrica são 
apenas referências para a elaboração da proposta da licitante, que tem a prerrogativa de 
propor solução e locação de implantação que julgar melhor, melhorando as condições 
de implantação e/ou apresentando inovação tecnológica.  As soluções para as 
interferências fazem parte do escopo e são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 

Em, 14/10/2020 

COPEL 

 

 


