
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 03

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:   
“O subitem 8.4 do Edital, alínea ‘h”, estabelece: “Convêm observar que o valor unitário 
adotado  no  item  4.6.13  (tuneladoras)  da  planilha  orçamentária  é  fixo  e  inalterável, 
podendo apenas ter o percentual de BDI (10,50%) modificado.” 

E  de  acordo  com  o  Documento:  Especificação  Técnica  -  Considerações  acerca  dos 
equipamentos de perfuração.pdf na pag. 3, item 1. Introdução estabelece que:
 
1.  INTRODUÇÃO

Esta Especificação Técnica objetiva proporcionar a compreensão dos parâmetros gerais 
de  requisitos  mínimos  da  CONTRATADA,  no  que  se  refere  às  Tuneladoras  e 
equipamentos utilizados na escavação, as quais serão alugadas pela CONTRATANTE ao 
vencedor da presente licitação.

A locação da máquina deve ser entendida como disponibilização dos equipamentos ao 
CONTRATADO,  que  assumirá  a  montagem,  operação  e  manutenções  da  máquina 
(preditivas, preventivas e corretivas) desmontagem, transporte de retirada, devolução e 
armazenagem em local indicado pela SEINFRA.

Sendo assim perguntamos:

a) Favor esclarecer em qual item da Planilha, serão medidos os custos de montagem, 
operação  e  manutenções  da  maquina,  desmontagem  transporte  de  retirada, 
devolução e armazenagem até o local indicado pelo Seinfra?
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b) Qual  será  a  distância  de  transporte  para  mobilização  e  desmobilização  deste 
equipamento?

c) Solicitamos  informar  o  contato  do  fornecedor  das  Tuneladoras  a  serem 
disponibilizadas  para  locação  pelo  Seinfra,  para  fins  de  dimensionamento  de 
custos  de  transporte,  mobilização,  montagem  e  desmontagem,  operação, 
manutenção,  consumo  de  ferramentas  de  corte,  etc.  ou  disponibilizar  tais 
informações para elaboração destes custos”

RESPOSTA Nº 01:
Considerar  que  todos  os  custos  relacionados  estão  apresentados  no  item  4.6 
(EXECUÇÃO DE TÚNEIS EM SHIELD) do Anexo C – Orçamento Básico.
Distância máxima de 30 (trinta) quilômetros;
O fornecedor das tuneladoras não está credenciado para responder aos questionamentos 
das  Licitantes.  As  informações  já  estão  disponibilizadas  no  arquivo  “Especificação 
Técnica - Considerações acerca dos equipamentos de perfuração”, encaminhado através 
do DVD fornecido às Licitantes.

PERGUNTA Nº 02: 
“Solicitamos o esclarecimento quanto ao BDI de 10,50% que deverá segundo edital ser 
aplicado sobre aquisições de equipamentos.  Sobre quais equipamentos e serviços da 
planilha foi adotado esse BDI de 10,50%?”

RESPOSTA Nº 02:     
O BDI de 10,50% é aplicado para os serviços dispostos nos itens 4.6.13, 13.3.1, 13.4.1, 
13.5.1,  13.5.2,  13.5.3,  13.5.4,  14.1.1,  14.1.2,  14.1.3,  14.1.4,  14.1.5,  14.1.6,  14.1.7  e 
14.1.8.

PERGUNTA Nº 03: 
“Entendemos  que  estamos  obrigados  a  desviar  o  trânsito  antes  da  execução  das 
escavações das estações. Perguntamos se há algum cronograma informando o prazo 
máximo  de  interdição  das  vias?  Se  negativo,  podemos  considerar  que  não  haverá 
conflitos e que a Licitante proporá o prazo de interdição?”

RESPOSTA Nº 03:     
O desvio de trânsito tem de ser submetido por projeto à AMC, que estabelece o prazo de 
interdição  e  sinalização  adequada.  Os  prazos,  à  época  da  execução,  devem  ser 
submetidos à apreciação da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
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PERGUNTA Nº 04: 
“Perguntamos se o serviço ferroviário na estação João Felipe será interrompido durante a 
execução da nova estação Xico da Silva?”

RESPOSTA Nº 04:     
Sim.

PERGUNTA Nº 05: 
“Caso mantenham a estação João Felipe em funcionamento, seria possível disponibilizar 
1 via ferroviária existente para levar o material ferroviário por trem?”

RESPOSTA Nº 05: 
O tráfego ferroviário do trem diesel atual será paralisado dentro do pátio. A contratada 
pode, no entanto, utilizar a ferrovia em superfície para sua logística da obra.

PERGUNTA Nº 06: 
“Os  12  meses  resultado  da  diferença  do  prazo  de  vigência  contratual  e  o  prazo  de 
execução dos serviços entendemos que se refere ao prazo de execução e aprovação dos 
projetos executivos. Está correto o nosso entendimento?”

RESPOSTA Nº 06:     
O edital estabelece que os serviços serão executados em 60 (sessenta) meses, sendo os 
projetos executivos parte destes serviços. Ver resposta Nº 03 da Nota de Esclarecimento 
N.º 02.

PERGUNTA Nº 07: 
“O item 4.6.5 do ANEXO C- PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO trata da execução de 
anéis  pré-moldados  de concreto  armado.  Não  encontramos,  tanto  nas  especificações 
como nos projetos fornecidos do Edital, nenhum detalhe ou desenho que mostre qual a 
armadura e a taxa a ser utilizada nas aduelas. Solicitamos fornecer os desenhos com os 
detalhes de armação das aduelas?”

RESPOSTA Nº 07: 
Os  desenhos  conjuntamente  aos  detalhes  serão  elaborados  no  Projeto  Executivo,  a 
serem elaborados pela CONTRATADA, sendo submetidos à aprovação da Administração.

PERGUNTA Nº 08: 
“No  ANEXO  A-  TERMO  DE  REFERENCIA,  item  3.  OBJETIVO  DO  CONTRATO,  é 
apresentado  uma relação  de  equipamentos  que  a  CONTRATANTE fornecerá  para  a 
execução dos tuneis em Shield. No item "f  Formas e equipamentos auxiliares para 
moldagem  e  desmoldagem  dos  anéis  de  concreto"  estão  relacionados  alguns 
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equipamentos  e  como  restam  dúvidas  se  todos  os  equipamentos  para  operação  da 
fabricação  de  aduelas  estão  incluídos,  solicitamos  informar  toda  a  listagem  de 
equipamentos necessários à completa operação da fabricação e quais equipamentos que 
não serão fornecidos?”

RESPOSTA Nº 08: 
Serão fornecidos pelo Governo do Estado os seguintes equipamentos: Formas Metálicas, 
Carrossel,  Equipamentos  de  Manuseio,  Tunel  de  Cura  e  Anel  de  Prova,  incluindo  a 
montagem e treinamento deste. Todos os demais equipamentos necessários à montagem 
da fábrica de anéis e sua execução serão fornecidos pelo contratado.

PERGUNTA Nº 09: 
“No desenho DE-3.000.00.00/4J5-001 - Anéis pré-moldados para TBM, em suas notas, 
especifica um consumo de 1,5 kg/m3 de Fibras de Polipropileno, no critério de medição e 
pagamento (DOCUMENTO TÉCNICO CM-3.00.00.00/4A0-001), item 4.6.6. do ANEXO C 
- PLANILHA DE ORÇAMENTO  BÁSICO, não inclui o fornecimento e aplicação desse tipo 
de fibra.  Solicitamos informar se deverá ser incluída ou não o fornecimento da fibra de 
Polipropileno, na quantidade informada no desenho referido, na composição do preço do 
item 4.6.6.?”

RESPOSTA Nº 09:     
Sim, a fibra de polipropileno deverá ser incluída.

PERGUNTA Nº 10: 
“Na planilha de quantidades, item 4.6 ANEXO C - PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO, 
Execução de Tuneis em Shields, subitens 4.6.8 e 4.6.9, apresentam uma extensão de 
escavação  em  túnel  de  16.240,00  m,  se  dividirmos  este  comprimento  total  pelo 
comprimento  médio  de  cada  anel  (1,30  m)  obteremos  o  numero  teórico  de  anéis 
necessários. Ao fazermos essa operação obtém-se uma quantidade de 12.493 anéis. Se 
somarmos os anéis previstos nos itens 4.6.5 e 4.6.6 o numero é de 11.551,  ou seja, 
estariam  faltando  942  anéis.  Solicitamos  informar  qual  a  quantidade  de  anéis  que 
devemos considerar nos itens 4.6.5 e 4.6.6?”

RESPOSTA Nº 10:     
Considerar que os anéis têm comprimento de 1,50 m.

PERGUNTA Nº 11: 
“Em qual item da Planilha de Orçamento Básico será considerado os custos de demolição 
de anéis pré-fabricados dos tuneis em Shields necessária a escavação final das Estações 
e VCAs;”
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RESPOSTA Nº 11:     
Os custos  de  demolição  dos anéis  pré-moldados  estão  incluídos  no  preço dos anéis 
armados.

PERGUNTA Nº 12: 
“Como será utilizado 04 (quatro) TMBs em duas estruturas de emboques, esclarecer os 
locais onde será fornecimentos a energia elétrica para as operações dos Shields;”

RESPOSTA Nº 12: 
A energia será disponibilizada em área próxima à área destinada à construção dos Shafts.

PERGUNTA Nº 13: 
“Estamos entendendo que as licenças ambientais dos canteiros de obras, localizados na 
faixa de domínio da obra do Metrô,  estão incluídas na LI do empreendimento.  Nosso 
entendimento está correto? Caso contrário favor esclarecer.”

RESPOSTA Nº 13:     
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA Nº 14: 
“Estamos entendendo que durante a execução da obra, o Monitoramento da Qualidade 
do Ar (nas instalações e no seu entorno) é de responsabilidade do Contratante e/ou 
órgão ambiental  estadual.  Nosso  entendimento  está  correto?  Caso contrário  favor 
esclarecer.”

RESPOSTA Nº 14:     
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA Nº 15: 
“Estamos entendendo que o Programa de Proteção ao Patrimônio Artístico, Cultural e 
Arqueológico é de responsabilidade do contratante. Nosso entendimento está correto? 
Caso contrário favor esclarecer.”

RESPOSTA Nº 15:     
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA Nº 16: 
“Alguns documentos do Edital descrevem o projeto de ANÉIS PRÉ-MOLDADOS PARA 
TBM com comprimento de 1,30m (um metro e trinta). Já outros descrevem como 
sendo o projeto com comprimento de 1,50m (um metro e cinquenta). Esclarecer qual 
medida deve ser considerada no projeto básico.”
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RESPOSTA Nº 16:     
Considerar 1,50 m (um metro e cinquenta centìmetros) de comprimento.

PERGUNTA Nº 17: 
“Por  meio  desta,  SOLICITA  A  PRORROGAÇÃO  DA  DATA  DE  ABERTURA  DA 
REFERIDA LICITAÇÃO POR APROXIMADAMENTE 90 (NOVENTA) DIAS, atualmente 
prevista para às 9h30min do 21 de maio de 2013, pelas razões abaixo aduzidas:

O objeto da licitação demanda um prazo maior para elaboração da proposta, haja vista 
ser uma obra de grande vulto. A ampliação de prazo viabilizará a participação de mais 
concorrentes, conduzindo a administração pública a realizar o melhor contrato possível 
(maior qualidade com o menor preço), o que ocorrerá com a disponibilização de um prazo 
maior para estudos e elaboração da proposta.

Ademais,  essa  prorrogação  não  acarretará  nenhum  prejuízo  ao  ente  público,  pelo 
contrário, possibilitará o atendimento aos princípios norteadores da licitação, consagrados 
pela Lei nº 8.666/93 e alterações.

Para ilustrar a pertinência da presente solicitação, transcrevo uma das ilustres lições de 
Marçal Justen Filho:

“O  prazo  mínimo,  que  deve  mediar  entre  a  divulgação  do  aviso  e  a  data  do  
comparecimento dos interessados (para entrega das propostas ou participação no  
evento),  destina-se  a  permitir  que  os  eventuais  interessados  avaliem  a  
conveniência de sua participação no certame.  Em princípio, o prazo é tanto mais  
elevado  quanto  mais  complexa  se  configurar  a  elaboração  da  proposta...” In 
comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Marçal Justen Filho – 14ª  
edição – 2010 – Editora Dialética. (grifos e negrito nossos)”
 
RESPOSTA Nº 17:     
Em face dos  compromissos assumidos  pelo  Estado  do Ceará  referente  a  mobilidade 
urbana, a data para abertura do processo licitatório será mantida.

PERGUNTA Nº 18:
 “Considerando:

a) que a licitação tem por objetivo selecionar empresas para obra de grande vulto e 
importância para cidade de Fortaleza;
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b) que  o  edital  permite  a  participação  em  consórcio,  inclusive  com  empresas 
estrangeiras,  o  que demanda um prazo de tempo apropriado à constituição da 
parceria;

c) a complexidade dos projetos e a necessidade de um adequado planejamento das 
obras que conduza a um orçamento apropriado aos interesses públicos envolvidos;

d) que  o  item  3.4  do  edital  prevê  a  necessidade  de  verificação  minuciosa  dos 
elementos fornecidos, sob pena de decair reivindicações posteriores com base em 
imperfeições, incorreções, omissões ou falhas;

e) o exíguo prazo concedido  para  elaboração da proposta  para  obra  de tamanho 
vulto;

Solicitamos o adiamento da entrega da proposta por 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data já estabelecida para a entrega dos envelopes da licitação acima referenciada.”

RESPOSTA Nº 18:
Ver Resposta Nº 17 da presente Nota de Esclarecimento.

EM, 15/05/2013

A COMISSÃO
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