
 

 

 
2º CADERNO DE PEGUNTAS E RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 

 
ESCLARECIMENTO 1 

 
Resposta: O  O entendimento está correto, em parte:  
- E m relação ao serviço de ATERRO consta no item 02.01.02.05 (EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019) e 02.01.02.07 (ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA da 
Planilha Orçamentária. 
- Quanto às fitas metálicas o entendimento está correto pois serão de responsabilidade da SUCOP. 
 
ESCLARECIMENTO 2 
Conforme orçamento apresentado o custo das estruturas metálicas correspondem a 34,00% do valor 
total da obra. Sem dúvida é o maior impacto financeiro no orçamento do viaduto. 
Notadamente, quando verificamos que as receitas desse investimento (medições) se dão em grande 
defasagem de tempo comparando com os valores investidos na época da aquisição dos insumos 
Pergunta-se: 
A) A SUCOP provisionou estes custos no orçamento de referência? 
Resposta: Os preços Unitários dos Serviços e sua data-base encontram-se na Planilha 
Orçamentária. O reajuste dos preços encontra-se no Edital (Cláusula X da Minuta do Contrato - 
Anexo IX) 
B) A SUCOP adiantará a medição desse serviço com a comprovação do material colocado na indústria 
de fabricação? 
Resposta: Não 
 
ESCLARECIMENTO 3 
Entendemos que a área da Praça Nilton Rique será disponibilizada para uso como canteiro de obras e 
pré-montagem das peças.  
Está correto nosso entendimento? Caso contrário oferecer outra área compatível e estrategicamente 
posicionada para esse fim. 
Resposta: Sim. 
  
ESCLARECIMENTO 4 
Existem redes de energia, redes de drenagem, redes de esgotamento sanitário, e de telefonia que 
devem ser remanejadas. Embora tenha sido apresentado projeto para remanejamento destas, 
entendemos que estes serviços  não fazem parte do escopo das licitantes, pois não foram listadas na 
planilha orçamentária. 
Está correto nosso entendimento ?. Quem executará esses serviços? Caso a responsabilidade seja da 
contratada , informar com clareza como será remunerada essa execução. 
Resposta: Entendimento está correto. Será de responsabilidade da Contratante, este serviços. 



 

 

 
ESCLARECIMENTO 5 
Entendemos que a via marginal ao córrego, deverá ser interditada para execução das fundações dos 
apoios F e G. 
Nosso entendimento está correto? Caso contrario, oferecer outra opção viável. 
Resposta:  Qualquer necessidade de intervenções sob esse aspecto, será discutido com a 
Contratante. 
 
ESCLARECIMENTO 6 
Para içamento das peças, teremos que posicionar o guindaste na via interna do BRT, que dá acesso à 
estação do metrô. Diante desse fato, entendemos que esta será temporariamente interditada. 
Nosso entendimento está correto ? Caso contrário, oferecer outra opção viável. 
Resposta:  Qualquer necessidade de intervenções sob esse aspecto, será discutido com a 
Contratante. 
 
ESCLARECIMENTO 7 
Para execução das fundações e meso-estrutura do apoio E, será necessário a criação de caminho de 
serviço e contenção, ambos em caráter provisório. Estes custos não foram apresentados na planilha 
orçamentária, sendo assim, entendemos que não fazem parte do escopo das licitantes. 
Nosso entendimento está correto?. Em caso negativo, favor informar com clareza como o 
contratado será remunerado para execução destes serviços. 
Resposta:  Qualquer necessidade de serviço não previsto em projeto será de 
responsabilidade da Contratante 
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