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OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras de recuperação
 e duplicação do viaduto do trabalhador, localizado na cidade de Camaçari – Bahia. 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS  

Questionamento 01 

Empresa: TOP Engenharia LTDA 

1. Caso ocorra cobrança de taxas de serviços pela Concessionaria Bahia Norte, quem arcará com 
esta despesa? Caso seja a construtora, como será ressarcida pela Prefeitura? 

Resposta: Não incidirá nenhuma taxa de serviço por parte da Concessionária Bahia Norte para 
execução das obras. 

2. A prefeitura possui cadastros de todas as interferências? Como redes de água, esgoto, Bahia Gás, 
dutos, energia, entre outros? Como será a interface entre a obra e as concessionárias? A prefeitura 
fará a ponte entre as tratativas com as mesmas? Caso gere custos quem será responsável? A 
empresa ou a prefeitura? Como será ressarcida pela Prefeitura? 
 
Resposta:As interferências identificadas foram cadastradas e constam nos projetos 
disponibilizados. A Prefeitura apoiará as tratativas junto à construtora e demais órgãos envolvidos. 
Caso ocorram novas interferências, se necessário, serão realizadas novas reprogramações.O 
apoio da Prefeitura nas tratativas não exime a construtora de antes de iniciar qualquer intervenção 
prevista em projeto, consultar e solicitar permissão para início das obras junto as concessionárias 
de energia, gás, iluminação, água, esgoto e comunicação para a verificação, validação e 
acompanhamento das possíveis interferências. 
 

3. Por se tratar de obra em rodovia concedida, podem haver impedimentos detrabalhos em 
determinados horários, a prefeitura já tem estas informações?A licitante deve considerar turnos de 
horários normais? 
 
Resposta: Não há restrições de horários de trabalho na rodovia por parte da concessionária. A 
programação de turnos de trabalho será em função do planejamento individual de cada licitante. 
 

4. Qual a fonte de Recurso? 
 
Resposta: CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina e Recursos Próprios.  
 

5. Foi considerado na planilha de quantidades e preços apenas 01 (uma)mobilização de equipamento 
para execução de estaca raiz. Devido anecessidade de execução de obra em prazo muito curto, 
faz-se necessárioo uso de pelo menos 2 (dois) equipamentos. Como será remunerada 
amobilização do 2º equipamento, caso seja constatada a real necessidadede utilização? 
 
Resposta: A quantidade prevista em orçamento atende ao planejamento. 
 

6. Analisando as composições de custos constantes do edital, temos o seguinte: 
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Na composição “3806420 – lançamento de vigas...” consta apenas o custo de 2 (dois) guindastes e 
de 6 (seis) ajudantes. Como a execução de içamento de vigas é um serviço especializado e se 
tratando de obra em rodovia, é necessário a elaboração de um plano de montagem (plano de 
Rigging) e a utilização de equipe especializada constando de ajudantes de montagem e 
encarregado de Rigging, como será remunerada esta equipe e a elaboração deste plano? Ainda 
nesta composição, notamos que não está contemplado o custo de mobilização do guindaste, como 
será remunerada esta mobilização? 
 
Resposta: A composição contempla todos os custos necessários para realização do serviço. 
 

7. Nas composições de execução de estacas raiz existem divergências noconsumo das montagens 
de armadura longitudinal e transversal e asquantidades de projetos apresentado a licitação. 
Encontramos taxas de açopor metro de estaca nos projetos maiores que os consumos 
dascomposições. Estes consumos serão corrigidos ainda no processo delicitação ou poderão 
sofrer correções de adequação após a contratação? 
 
Resposta: O quantitativo da composição écompatível com o projeto. 
 

8. Na planilha de quantidades e preços, constante do edital, aparece ainformação de 3 (três) datas 
base no orçamento. Como o orçamento paraelaboração das propostas está sendo apresentado no 
mês de julho 2019 eno consta no edital, item “11.3.6 SERÃO DESCLASSIFICADAS 
ASPROPOSTAS: ”, sub-item “a) Que apresentarem nas planilhas, preçosunitários e totais 
superiores aos máximos admitidos na planilha do órgão, jáinclusos o BDI.”, como vamos 
compatibilizar os preços limites em umamesma base para apresentação? Qual a data-base deverá 
serconsiderada, visto que existem alterações de preços entre as datasinformadas e a data atual? 
 
Resposta: No período da elaboração do orçamento foi utilizado como referência a tabela de preço 
mais atual de cada banco de dados apresentado. A licitante deverá atender o item 11.3.6, 
mencionado acima. 
 
 

 

Leon Franco 

Secretaria de Infraestrutura 


