
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL No 20130004/SEINFRA/CCC

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO 
DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA,  NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
ESTADO DO CEARÁ.

A Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA, através da Comissão Central de Concorrências 
-  CCC,  apresenta  as  respostas  aos  questionamentos  de  licitantes,  cujo  teor 
transcrevemos abaixo:

PERGUNTA Nº 01: 
“Solicitamos o seguinte: Fornecimento de todas as composições dos valores unitários que 
deram origem ao orçamento, conforme relacionados no Anexo C – Planilha de Orçamento 
Básico, em especial as composições específicas. ” 

RESPOSTA Nº 01: 
Ver Resposta Nº 02 da Nota de Esclarecimento Nº 01.

PERGUNTA Nº 02: 
“Solicitamos  o  seguinte:  O fornecimento/disponibilização  do EIA/RIMA e  do  Plano  de 
Controle Ambiental – PCA, Conforme o Anexo A – Termo de Referência, no item 4.7 Do 
controle ambiental: “Especial cuidado deverá ser tomado com os aspectos referentes à 
preservação do meio ambiente, não só no local das obras, mas também nos canteiros, 
nas  jazidas  e  fonte  de  materiais  de  empréstimo  e  bota-fora,  de  acordo  com  as 
recomendações constantes do EIA/RIMA e do Plano de Controle Ambiental – PCA.”” 

RESPOSTA Nº 02: 
O Licitante pode obter o EIA/RIMA e seus anexos na biblioteca da SEMACE.

PERGUNTA Nº 03:     
“No  item  10.  PRAZOS,  os  serviços  objeto  deste  Edital  deverão  ser  executados  e 
concluídos dentro do prazo de 60 (sessenta) meses, enquanto o prazo de vigência do 
contrato será de 72 (setenta e dois) meses, esclarecer:

a) A data da Ordem de Serviços será a mesma da assinatura do Contrato? Se não, 
informar a previsão da data para emissão da Ordem de Serviço.

b) Como os prazos de vigência do Contrato supera em 12(doze) meses ao prazo de 
execução dos serviços, o que se prevê do Contratado durante este período;
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c) Podemos entender  que após a assinatura do Contrato firmado com o autor  da 
proposta vencedora que se dará no prazo de 5 (cinco) dias úteis, Item 9. 1 do 
Edital, a Ordem de Serviço para a execução dos serviços será de 12(doze) meses 
da assinatura do Contrato. Esclarecer.” 

RESPOSTA Nº 03: 

a) Não. O contrato antecede a ordem de serviço. Após assinado e publicado o extrato 
do contrato na imprensa oficial  é que se expede a respectiva ordem, conforme 
disposto no subitem 10.1 do edital. Não há como informar a previsão da data para 
emissão da ordem de serviço

b) O prazo de vigência é o período em que os contratos firmados produzem direitos e 
obrigações  para  contratante e contratado, validando a execução. O prazo  de 
execução é o tempo que o contratado tem para executar o serviço contado a partir 
da ordem de serviço/nota de empenho. No tocante  ao que se prevê do contratado, 
a  pergunta  necessita  de  maior  esclarecimento  para  melhor  entendimento  e 
resposta.

c) A ordem de serviço será emitida conforme disposto no subitem 10.1. do edital.

PERGUNTA Nº 04: 

“Segundo  o  Anexo  –  A  Termo  de  Referência,  Item  2  –  Objeto  do  Contrato:  “A 
CONTRATANTE fornecerá  os  seguintes  equipamentos  para  execução  dos  túneis  em 
Shield,  os  quais  serão  alugados  à  CONTRATADA:”.  O  valor  do  aluguel  desses 
equipamentos,  conforme  Item  4.6.13  do  Anexo  C  –  Planilha  Orçamentária,  com 
pagamento em 36 (trinta e seis) meses, esclarecer:

a) Como se dará a medição e pagamento do valor desse item? Esclarecer.
b) No valor do aluguel mensal dos equipamentos estão considerados os custos do 

consumo de energia elétrica para operação? Esclarecer.
c) Nesse valor estão incluídos os seguros de garantia de “performace de operação de 

equipamento? Esclarecer.
d) Qual a data de entrega para a montagem dos equipamentos para execução dos 

túneis em shield.
e) Caso o Contratado execute os túneis em Shield no prazo inferior a 36 (trinta e seis) 

meses, como considerar isso na Planilha de Orçamento?
f) Fornecer as especificações técnicas de maneira a dimensionarmos os consumíveis 

das tuneladoras.” 
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RESPOSTA Nº 04:

a) Em medição  mensal,  conforme Anexo C,  na  qual  a  CONTRATADA pagará  ao 
Estado o valor do equipamento a título de locação;

b) Não, os custos de energia para escavação estão considerados na escavação do 
túnel (Itens 4.6.8 e 4.6.9 da planilha orçamentária);

c) A performance do equipamento é garantida pela Fabricante, na capacidade para as 
quais  eles  foram  dimensionados  e  a  operação  será  de  responsabilidade  da 
CONTRATADA;

d) Os equipamentos estarão disponíveis para a montagem a partir  da emissão da 
Ordem de Serviço;

e)  A locação permanecerá somente durante a execução da obra, até a devolução do 
equipamento à Locadora ;

f) Já  encaminhada  no  DVD  através  do  arquivo  “Especificação  Técnica  - 
Considerações acerca dos equipamentos de perfuração”.

PERGUNTA Nº 05:     
“No Anexo A – Termo de Referência, Item 2 – Objetivo do Contrato:  “h) Execução de 
Subestação  Primária  para  suprimento  de  energia  elétrica,  necessária  à  completa 
operação  da  Linha  Leste  e  suas  respectivas  estações,  equipamentos,  sistemas, 
subsistemas, entre outros. Esclarecer.

a) Não encontramos nos documentos do Edital disponibilizados até a data. os projetos 
especificações necessários à execução.

b) Em quais itens da Planilha Orçamentária serão medido os serviços de execução da 
subestação?

c) Qual a data prevista para entrega da obra da subestação” 

RESPOSTA Nº 05: 
Este item do Termo de Referência relacionado à execução de subestação primária para 
suprimento de energia elétrica para a operação da Linha Leste, não consta da planilha 
orçamentária (Anexo C), por tratar-se de atividade relacionada unicamente à fase 
futura de operação e não das obras de implantação da Linha Leste, objeto desta 
licitação.

PERGUNTA Nº 06:     
“Como será pago os custos dos consumos de energia elétrica para execução das obras?”

RESPOSTA Nº 06: 
O consumo de energia elétrica será pago em KW/H, conforme item 2.6.1 do Anexo C – 
Orçamento Básico.
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PERGUNTA Nº 07: 
“Devemos  considerar  que  as  desapropiações  e  liberação  das  áreas  necessárias  as 
execuções das obras estarão liberadas em tempo?”

RESPOSTA Nº 07: 
Sim.

PERGUNTA Nº 08:
“Solicitamos o envio da lista de projetos onde conste o número do projeto e a descrição 
do mesmo a fim de facilitar o manuseio e orçamentação da obra.”

RESPOSTA Nº 08: 
Os projetos estão disponibilizados no DVD fornecido, onde consta toda a documentação 
necessária.  A  forma  de  manuseio  e  orçamentação  é  particular  e  individual  de  cada 
empresa.

PERGUNTA Nº 09: 
“Solicitamos o envio  dos projetos  fechados no formato pdf,  pois  no CD gravado pelo 
Metrofor os arquivos em dwg não encontram as “raster image reference” e tão pouco fica 
visível o selo do projeto com suas descrições.”

RESPOSTA Nº 09:        
Solicitamos que a licitante especifique em quais plantas esse erro ocorre, pois em nossa 
análise não o encontramos.

PERGUNTA Nº 10: 
“No CD que recebemos do Metrofor, consta junto aos projetos várias Listas de Materiais 
“LM”s dos seguintes serviços: Iluminação e tomadas; Sistema de detecção e alarme de 
incêndio; Instalação Hidráulica.
No entanto os materiais e quantidades informados nestas listas não coincidem com os 
serviços listados no Anexo C – Orçamento Básico.

Perguntamos:  Devemos considerar  a  execução dos serviços  listados  nas LMs? Onde 
devemos distribuir esse custo na planilha orçamentária?”

RESPOSTA Nº 10:        
Não considerar as listas de materiais.

PERGUNTA Nº 11: 
“Caso  durante  as  escavações  dos  poços  e/ou  dos  túneis  sejam  encontradas 
interferências,  tais  como,  tubulação  de  água,  esgoto,  gás  encanado,  telefonia,  etc,  o 
remanejamento  destas  interferências  serão  de  responsabilidade  da  licitante?  Se 
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afirmativo  e  que  item  da  planilha  será  remunerado  esse  serviço?  De  quem  será  a 
responsabilidade do remanejamento do tráfego?”

RESPOSTA Nº 11:        
O remanejamento de interferências será responsabilidade do Contratante.

PERGUNTA Nº 12: 
“Qual o prazo de apresentação da garantia de execução caso a licitante seja adjudicada?”

RESPOSTA Nº 12:     
Após a homologação e antes da assinatura do Contrato.

PERGUNTA Nº 13: 
“Solicitamos o envio das composições de serviços de todos os serviços discriminados no 
Anexo  C  –  Planilha  de  Orçamento  Básico,  (formato  Excel  ou  Pdf)  em  especial  as 
composições de origem CPU-GR-01 a CPU GR-14 e as origem de MERCADO”

RESPOSTA Nº 13:        
Ver Resposta Nº 02 da Nota de Esclarecimento Nº 01. Com relação à origem MERCADO, 
a Licitante deverá proceder à cotações próprias.

PERGUNTA Nº 14:
 “Relativo aos AMV’s:
Fornecimento:

Nos  itens  14.1.2  e  14.1.3  mencionados  no  Anexo  C  Planilha  de  Orçamento  Básico, 
Código 18089 e 18087, respectivamente, e referentes ao fornecimento de Aparelhos de 
Mudança  de  Via,  consta  que  os  AMV’s  serão  fornecidos  incluindo  “a  dormentação 
especial (Madeira)” e somando no total 30 unidades.

Serviços:

Nos  itens  14.2.6  e  14.2.7,  Códigos  14.006  e  14.007,  respectivamente  consta  que os 
AMV’s serão montados “com fixação direta” e somando no total 28 unidades.
Adicionalmente há o item 14.2.8, Código 14.008 consta que se os AMV’’s serão montados 
“em laje,. com fixação em lastro” e somando 2 unidades.
Solicitamos esclarecer  a aparente  incoerência  entre  os  textos  do Fornecimento e dos 
Serviços, bem como a interpretação correta do item 14.2.8 mencionado acima.”
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RESPOSTA Nº 14: 
Os itens 14.1.2 e 14.1.3 são referentes ao fornecimento dos AMV’s.  Serão apenas 2 
aparelhos de mudança de via em lastro, onde o contratado fornecerá os dormentes de 
madeira.  O  próprio  critério  de  medição  cita  que  preço  inclui  “o  fornecimento  da 
dormentação especial onde se fizer necessário”.

PERGUNTA Nº 15:
 “Relativo às Fixações:

Fornecimento:

No item 14.1.6. mencionado no Anexo C Planilha de Orçamento Básico, Código X0244, 
referente às Fixações consta: “Conjunto de Apoio e fixações elásticas dos trilhos com 
resiliência...”  e  em  quantidade  suficiente  para  execução  de  todo  o  projeto.  Não  há 
referência  na  referida  Planilha  de  outro  tipo  de  fixação  que  utiliza-se  conjuntos  não 
resilientes.

Serviços:

Nos  itens  14.2.4  e  14.2.5  Códigos  14.004  e  14.005  respectivamente  referem  se  a 
montagem de via com conjuntos de fixação sem resiliência.
Solicitamos esclarecer  a aparente  incoerência  entre  os  textos  do Fornecimento e dos 
Serviços.”

RESPOSTA Nº 15:        
Nos serviços de montagem da via não estão incluídos os fornecimentos. Incluem (para 
todos  os  casos,  com ou  sem resiliência)  a  laje  de  regularização  de  concreto,  a  laje 
flutuante, o levantamento da laje e a montagem propriamente dita.

PERGUNTA Nº 16:     
“A movimentação  de  caminhões  e equipamentos fora  do  canteiro de obras deverá ser 
efetuada  seguindo  itinerarios  e  horários  pré-estabelecidos  pelas  autoridades 
competentes? Caso afirmativo pedimos esclarecer:

a) Os itinerários e os horários;

b) Como e onde deverão orçados estes custos de improdutividades?”

RESPOSTA Nº 16:        
Nas  questões  relacionadas  a  trânsito,  transporte  e  percurso  de  máquinas  e 
equipamentos, a Licitante deverá conhecer as exigências e regulamentações da AMC – 
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Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania e/ou outros Órgãos da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza, relacionados à atividade e alocar todos os custos que 
considerar  necessário  à  completa  execução  dos  serviços  nas  suas  composições  de 
preço.

PERGUNTA Nº 17:     
“Com referência ao Projeto Básico da Via Permanente, desenhos das Seções Tipo DE-
3.00.00.00/4U9-006, 007, 008,,009, 010 E 011,    não encontramos nos documentos do 
Edital  e  seus Anexos  as  especificações  para   orçamento e execução dos seguintes 
serviços da superestrutura da Via Permanente:

a) Camada anticontaminante;

b) Manta resiliente anti-  vibratória;

c) Sub-lastro;

d) Enchimento sob as lajes e vigas suporte;

Solicitamos nos enviar as especificações e os itens de planilha para orçamento, com as 
quantidades e unidades de medição dos serviços.”

RESPOSTA Nº 17:  
Os custos dos serviços relacionados, estão contidos nos serviços descritos no item 14.2 
da Planilha de Orçamento Básico.

PERGUNTA Nº 18: 
“Nas  Especificação   Técnica para   Canteiro   de Obras   - E.T. - 3.00.00.00/4C9-002, item 2.2 
Construções provisórias no canteiro:

o Construtor  devera apresentar Layout do  canteiro de  obras  quando da 
entrega de sua Proposta, de acordo com o Capitulo I - Condições Especiais.
o Os  locais  para  instalação dos  Canteiros  serão  cedidos ao  Construtor 
durante  o tempo da obra de execução.

Já no Anexo A- TERMO DE REFERENCIA, item 4.1Do canteiro de obras:

o A CONTRATANTE permitirá a utilização de terrenos de sua propriedade 
para  instalação  do  Canteiro  de  Obras  da  CONTRATADA,  se  houver 
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disponibilidade.  A  CONTRATADA  verificará  a  existência  de  áreas  alternativas, 
devendo  indicar  a  localização  das  áreas  selecionadas  para  implantação  de 
Canteiros, sendo a locação do mesmo a expensas da CONTRATADA.

o  A  seleção  de  áreas  diferentes   das  apresentadas  estará  sujeita  à  prévia 
aprovação   da   CONTRATANTE.   Em  qualquer  caso,  a  utilização  da  área 
selecionada  estará  limitada  ao  espaço  situado  dentro  da  faixa  de  domínio  da 
CONTRATANTE.

Já no edital,  item 4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS COMERCIAIS, não encontramos nenhuma exigência de apresentação de 
lay - out do canteiro.

Diante do exposto acima, pedimos esclarecer:

a) O Licitante/Proponente deve apresentar Layout do canteiro de obras quando da 
entrega de sua Proposta? Se a resposta for sim, pedimos esclarecer:

a. 1) Quais canteiros deverão ser apresentados?

a. 2) Em qual item da proposta devera ser apresentado?

b) Não encontramos o documento de referenda do Capitulo I - Condições Especiais. 
Pedimos nos enviar maiores referências ou nos enviar o documento.

c) Confirmar os locais  para  instalação  dos  Canteiros  que  serão  cedidos  ao 
Construtor.”

RESPOSTA Nº 18:        
a) Não. O layout do canteiro será apresentado pelo vencedor do certame licitatório e 

submetido à aprovação da SEINFRA;
b) Desconsiderar esse documento de referência;
c) As áreas a serem disponibilizadas para implantação dos principais canteiros fixos 
da obra, deverão estar situadas próximas às estações Chico da Silva e Papicú.

PERGUNTA Nº   19:     
“Para  os  itens  do  Grupo 9.  COMUNICAÇÃO VISUAL do ANEXO C -  PLANILHA DE 
ORÇAMENTO BÁSICO, solicitamos os seguintes esclarecimentos para levantamento dos 
custos, referente as Placas de Sinalização Visual:

a) - Quais os materiais, espessuras, etc. de cada uma das placas?
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b) - Onde e quais são as Placas retas ou curvas?

c) - Estas placas deverão ser dupla-face ou mono-face?

d) - As  Letras devem ser com alto ou baixo relevo?

e) - Letras podem ser Adesivadas?”

RESPOSTA Nº 19:      
a) As  placas  serão  de  alumínio.  Já  as  espessuras  serão  definidas  pelo  projeto 

executivo, sob responsabilidade da CONTRATADA;
b) As placas serão retas;
c) As placas deverão ser dupla-face;
d) As letras serão em baixo relevo;
e) Sim. As letras podem ser adesivadas.

PERGUNTA Nº 20: 
“Pedido de Esclarecimento- Via Permanente

Solicitamos  informar  se  as  Juntas  lsoladas  Coladas  fazem  parte  do  Fornecimento  e 
Montagem da Via Permanente e dos Aparelhos de Mudança de Via.
Caso positivo solicitamos,  informar as localizações no Layout  da Via e dos AMV's  e 
respectivas quantidades.”

RESPOSTA Nº 20:        
Sim,  faz  parte  do  fornecimento  e  montagem  da  via  permanente  e  dos  AMVs.  As 
localizações podem ser apuradas nos desenhos do Projeto Geométrico.

PERGUNTA Nº 21: 
“Com relação ao item 10.3 PASSARELA DE EMERGENCIA EM LAJES DE CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO  APOIADAS  EM  PÓRTICOS  METÁLICOS,  do  Anexo  C-Planilha  de 
Orçamento Básico,  solicitamos os dados da Passarela e dos Pórticos Metálicos como 
desenhos, dimensões, detalhes, especificação e projetos.”

RESPOSTA Nº 21:        
Serão pórticos metálicos e em concreto pré-moldado, apoiados nos anéis do túnel. Seu 
detalhamento será elaborado pelo vencedor do certame licitatório.

PERGUNTA Nº 22: 
“Nos projetos DE-3.00.00.00-4U9 SUPERESTRUTURA, encontramos para vários tipos de 
seções, os seguintes concretos:
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a) Concreto de enchimento fck-10 MPa-  ( SEM ARMAÇÃO)
b) Concreto da Laje flutuante fck-35 Mpa - (ARMADA C/ 180 kg/m3)
c) Concreto da Laje de regularização fck-25 MPa- (ARMADA C/ 25 kg/m3)
d) Concreto da Laje suporte fck-35 MPa- (ARMADA C/ 160 kg/m3)

Solicitamos:

I. Informar os quantitativos a considerar para cada tipo de concreto; 
II. Confirmar as taxas de armação a serem consideradas;
III. Esclarecer em quais itens da planilha será pagos os concretos; 
IV. Esclarecer em quais itens da planilha será pagos a armação;
V. Esclarecer em quais itens da planilha será pagos as formas das lajes.”

RESPOSTA Nº 22:      
Todos os itens citados deverão fazer parte das composições de preço e estão incluídos 
nos serviços de montagem de via permanente. 

PERGUNTA Nº 23:
 “PEDIDO DE ESCLARECIMENTO VIA PERMANENTE

Solicitamos informar se, no escopo deste projeto, inclui o fornecimento e assentamento 
de dispositivos para drenagem de Corrente de Fuga nos trechos de via assentada por 
fixação  direta  em  lajes  de  concreto.  Caso  positivo  solicitamos,  enviar  os  projetos 
necessários e as respectivas quantificações”

RESPOSTA Nº 23:      
Sim. O projeto executivo será elaborado pelo vencedor do certame licitatório.

PERGUNTA   Nº 24:   
“No  Anexo  C-  Planilha  de  Orçamento  Básico,  item  5.7  Fundações  Profundas,  indica 
estacas de concreto armado centrifugado de vários diâmetros, D=28 cm; D=33 cm; D=42 
cm e D=60 cm. Como só encontramos nos projetos e no documento MC- 2.01.02.00/4J2-
102 da Estação Tirol  a  utilização  de estacas  D=26 cm  para  350 kN,  pedimos informar 
e/ou  disponibilizar os projetos  de onde serão utilizados os demais diâmetros.”

RESPOSTA Nº 24:        
Todos os diâmetros nas quantidades constantes da planilha orçamentária deverão ser 
orçados.
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PERGUNTA   Nº 25:   
“Entendemos que, quando se tratar de empresa estrangeira autorizada a funcionar no 
país, todos os documentos exigidos no item 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3, subitens 5.2.3.1, 5.2.3.5, 
5.2.3.6; 5.2.4 e 5.2.5 deverão ser apresentados pela empresa filial ou sucursal autorizada.
Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA Nº 25:  
Sim, está correto o entendimento, sem prejuízo aos itens 3.2.1.1 e 3.2.1.2 do Edital

EM, 09/05/2013

A COMISSÃO
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