
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N  o   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  :   
“Em qual item da Planilha de Orçamento Básico será considerado os custos de demolição 
de anéis pré-fabricados dos túneis em Shields necessário a escavação final das Estações 
e VCAs;”

RESPOSTA Nº 01:     
Ver Resposta Nº 11 da Nota de Esclarecimento N.º 03.

PERGUNTA Nº 02: 
“Como será utilizado 04(quatro) TMBs em duas estruturas de emboques, esclarecer os 
locais onde serão fornecimentos a energia elétrica para as operações dos Shields”

RESPOSTA Nº 02: 
Ver Resposta Nº 12 da Nota de Esclarecimento N.º 03.

PERGUNTA Nº 03: 
“Como  não  temos  disponibilizado  o  Plano  Básico  Ambiental  (PBA),  que  geralmente 
contempla,  entre  outros,  um  programa  de  Monitoramento  de  Águas  Subterrâneas  e 
Superficiais, perguntamos:

a) Entendemos  que  o  Monitoramento  de  Águas  Subterrâneas  e  Superficiais  será 
exclusivamente  de  responsabilidade  da  Contratante?  Caso  contrário  pedimos 
esclarecer.

b) Se for da Contratada, informar qual item da Planilha de Orçamento Básico (Anexo 
C) deverá ser orçado este custo?”
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RESPOSTA Nº 03:     
Sim. Esse monitoramento será resposabilidade da CONTRATANTE.

PERGUNTA Nº 04: 
“Quanto  ao  fornecimento  de  energia  elétrica  para  as  TBM's  a  serem fornecidas  pela 
SEINFRA :

a) Conforme especificação técnica doc. RT-3.00.00.00/4G3-001 rev.0 pág. 57/62, a 
tensão de alimentação primária é de 20.000V - 50Hz . Entendemos que a tensão 
de alimentação mais indicada seria 13,8kV - 60Hz, conforme tensão padrão da 
COELCE. Favor esclarecer.

b) Favor informar a potência elétrica (kVA) embarcada em cada equipamento .

c) Favor  informar  a  potência  elétrica  (kVA)  dos  equipamentos  auxiliares  fixos  no 
emboque das escavações dos túneis .

d) Favor  informar  se  a  energia  elétrica  demandada  pelo  equipamento  será  de 
fornecimento da SEINFRA. Caso negativo informar se a concessionária de energia 
elétrica loca l tem previsão de demanda suficiente para alimentação das TBM's.”

RESPOSTA Nº 04:     

a) A tensão de alimentação primária é 13,8kV – 60Hz;
b) Potência Instalada em cada TBM é de 3.775KVA;
c) Todos  os  equipamentos  fixos  do  emboque  são  de  responsabilidade  da 

CONTRATADA, à exceção do Acionamento Principal da Correia e esticador (550 
KVA);  e  Sistema  de  Ventilação  (Aproximadamente  300KVA,  dois  motores  de 
125KW).

d) Sim, o suprimento de energia para atendimento à demanda dos equipamentos será 
feito por uma UTE da SEINFRA.

PERGUNTA Nº 05: 
“Conforme Anexo "A" Termo de Referência, item "2", objeto de contrato "f", no tocante ao 
fornecimento  da  contratante  quanto  a  Fábrica  de  Aduelas.  Favor  nos  enviar  as 
especificações técnicas dos equipamentos a serem empregados na presente fábrica, bem 
como a necessidade de energia para a produção das aduelas.”

RESPOSTA Nº 05:     
As  especificações  já  estão  disponibilizadas  no  arquivo  “Especificação  Técnica  – 
Considerações acerca dos equipamentos de perfuração”. A necessidade de energia deve 

CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ
Centro Admin. Bárbara de Alencar  •  Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - Edson Queiroz 

Cep: 60811-520 •  Fortaleza- Ceará  •  Fone: 85-3459.6374/6376  -  Fax: 85-3459.6522 • e-mail:ccc@pge.ce.gov.br

mailto:ccc@pge.ce.gov.br


ser calculada pela licitante de acordo com os equipamentos de sua responsabilidade, 
juntamente  com as  formas e  equipamentos  auxiliares  fornecidos  pela  SEINFRA,  cuja 
potência instalada é da ordem de 200KVA.

PERGUNTA Nº 06: 
“Conforme Anexo "A" Termo de Referência, item "2", objeto de contrato "h" - Subestação 
Primária para  suprimento de energia  elétrica necessária a  completa operação  da linha 
leste e suas respectivas estações, equipamentos, sistemas, subsistemas, entre outros.

a) Favor  informar localização e características  (i.ex.  dimensão,  topografia,  etc.)  da 
área de implantação da mesma;

b) Favor fornecer o projeto básico ou conceitual desta subestação .

c) Favor informar em quais itens da planilha "Anexo C - Orçamento B-Físico" será 
apropriado os custos desta subestação;

d) No  nosso  entendimento  esta  subestação,  a  princípio,  servirá  para  atender  as 
necessidades da obra e posteriormente à operação da linha leste. Favor confirmar 
nosso entendimento;

e) Favor informar qual é o limite do escopo da construção desta subestação (i.ex. 
quem será o responsável pela conexão com a rede da COELCE ou Chesf ou outra; 
conexão com o sistema de operação da linha leste, etc.).”

RESPOSTA Nº 06:     
Ver Reposta Nº 05 da Nota de Esclarecimento Nº 02.

PERGUNTA Nº 07: 
“Conforme Anexo "A" Termo de Referência, item "2", objeto de contrato "b", no tocante ao 
fornecimento da contratante quanto às correias transportadoras, para toda a extensão dos 
túneis, incluindo supervisão de montagem e comissionamento.

a) Favor informar em quais itens da planilha "Anexo C - Orçamento B-Físico" será 
apropriados os custos de mão de obra de montagem, comissionamento e operação 
destas correias.

b) Favor fornecer o projeto de detalhamento de montagem destas correias.
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c) Favor fornecer informações sobre potência e tensão elétrica de alimentação dos 
equipamentos que compõem estas correias.”

RESPOSTA Nº 07:     
a) Os custos de montagem e comissionamento estão incluídos no item 4.6.1, e a 

operação nos itens 4.6.8 e 4.6.9;
b) As  especificações  já  fornecem  os  requisitos  necessários  à  compreensão  do 

Licitante;
c) Considerar a potência instalada de 660KW/túnel e tensão elétrica de alimentação 

de 13,8KV/460V – 60Hz.

PERGUNTA Nº 08: 
“Conforme documento DE-3.00.00.00/4Zl-001 rev.0 projeto básico de bandejamento para 
cabos, estamos entendendo que os materiais relacionados no mesmo não fazem parte do 
escopo  de  montagem  e  fornecimento  .  Favor  confirmar  nosso  entendimento.  Caso 
contrário informar em qual item da planilha "Anexo C - Orçamento B-Físico" deverão ser 
apropriados esses custos.”

RESPOSTA Nº 08:     
O bandejamento de cabos será objeto da montagem de sistemas e não faz parte  do 
escopo de obras civis.

PERGUNTA Nº 09: 
“Conforme  Planilha  "Anexo  C  -  Orçamento  B-Físico"  item  2.6.1  referente  à  energia 
elétrica. Favor informar qual foi o critério adotado para a precificação da energia elétrica 
em kWh, haja vista que não foi indicado um valor de demanda de energia.”

RESPOSTA Nº 09:     
Foi utilizada a tabela do SINAPI e será medido conforme o efetivo consumo de energia 
elétrica da Contratada.

PERGUNTA Nº 10: 
“Em caso da necessidade de geração própria de energia elétrica para atendimento a obra 
(exceto no caso das contingências indicadas nos itens 4.7.11 e 4.7.12). Favor indicar em 
qual  item da planilha "Anexo C -  Orçamento B-Físico" deveremos apropriar  os  custos 
referentes a  essa energia elétrica gerada.”

RESPOSTA Nº 10:     
Em caso de necessidade de geração própria, deve ser utilizado o item 2.6.1.
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PERGUNTA Nº   11:   
Com intuito de oferecermos  uma proposta comercial mais competitiva para o 
edital em referência, vem solicitar adiamento da entrega das propostas, por mais 30 
dias, por se tratar de obra de alta complexidade demandando estudos técnicos 
diferenciados, além de fornecimento de equipamentos específicos.

RESPOSTA Nº 11:     
Ver Resposta Nº 17 da Nota de Esclarecimento N.º 03.

PERGUNTA Nº 12: 
“O edital admite expressamente a participação de empresas estrangeiras, em consórcio 
com  empresas  nacionais  (item  3.2.1.1).  No  entanto,  ao  estabelecer  o  modo  de 
comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes, prevê que deverá ser 
comprovado o atendimento ao índice de liquidez geral (LG) igual ou superior a 1,20. É de 
pleno conhecimento do mercado (e desse órgão licitante) que as empresas estrangeiras 
apresentam maior  grau de alavancagem com capital  de terceiros.  Com isso,  os seus 
índices de liquidez geral geralmente são inferiores àqueles apresentados pelas empresas 
nacionais. Isso não corresponde a uma situação financeira pior do que a apresentada 
pelas empresas nacionais, mas a um modo diverso de financiamento de suas atividades, 
considerando-se a realidade internacional.

Assim,  considerando (a)  que o interesse da Administração  consiste  na ampliação da 
competição, como meio de obter a proposta mais vantajosa; (b) que o objeto da presente 
licitação  foi  estimado em quase  R$  2.500.000.000,00;  (c)  que o  art.  31,  §5º.  Da  Lei 
8.666/93  exige  que  os  índices  financeiros  previstos  pelo  edital  sejam  “devidamente 
justificados  no processo  administrativo  da licitação que tenha dado início  ao  certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta 
avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 
da licitação”; (d) que a Constituição Federal e a Lei 8.666/93 vedam o estabelecimento de 
vedação à participação de empresas estrangeiras; (e) que os índices de liquidez geral 
usualmente exigidos nos certames nacionais correspondem a índices iguais ou superiores 
a  1,0,  como é  justamente  o caso de licitações  similares  pelo  METRO de São  Paulo 
(concorrência nº 40208212 e pré-qualificação 41428212); e (f) que a IN MARE-GM nº 
5/1995, item 7.2, igualmente prevê que os índices de liquidez geral e corrente deverão ser 
iguais  ou  superiores  a  1,0  e,  se  forem  inferiores,  a  comprovação  da  qualificação 
econômico-financeira  poderá  se  dar  por  meio  de  comprovação  de  capital  social  ou 
patrimônio  líquido  mínimos  ou,  ainda,  pela  apresentação  de  garantia,  pede  que  seja 
devidamente esclarecido esse ponto no edital, promovendo-se a reavaliação do índice de 
liquidez  geral  exigido,  com  a  sua  redução  para  1,0,  de  modo  a  viabilizar  a  efetiva 
participação  de  empresas  estrangeiras,  ampliando  a  competitividade  e  as  vantagens 
perseguidas pela Administração.
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Caso  se  repute  que  não  deve  haver  a  reavaliação  do  referido  índice,  deverá  haver 
apresentação das justificativas técnicas e objetivas para a indevida restrição imposta pelo 
edital (na forma do art. 31, §5º, da Lei 8.666), que contraria a possibilidade de empresas 
estrangeiras em licitações consagrada pela Constituição e pela Lei 8.666/93 e a expressa 
previsão  editalícia  da  possibilidade  de  participação  de  empresas  estrangeiras  em 
consórcio com empresas nacionais.”

RESPOSTA Nº 12: 
A utilização do índice liquidez geral maior ou igual a 1,20 já é usual no editais do Estado 
do Ceará cujo objeto é a contratação de obras de grande monta. A definição de tal índice 
considera os aspectos contábeis,  economicos e financeiros, bem como a realidade do 
mercado,  que  se  revelem  razoáveis  em  relação  a  natureza  do  objeto  licitado  e  a 
necessidade de se contratar com pessoas jurídicas que apresentem condições financeiras 
saudáveis, suficientes para saldar os compromissos por eles assumidos para a execução 
do objeto licitado.

PERGUNTA Nº 13: 
“Não encontramos nos documentos do Edital referências específicas para quantidades e 
valores unitários dos serviços de Execução de Obras de Ventilação (VE), Ligações de 
Vias (LGT), tais como:

a) Execução de colunas de Jet-Grouting
b) Execução de Estações
c) Execução de esgotamento d'água
d) Escoramento de escavação (estacas metálicas)
e) Escavação de poços em solos
f) Escavação de poços em rocha
g) Contenção das escavações de poços (tela de aço p/ concreto projetado, concreto 

projetado).
h) Concretos estruturais (concreto, armação)
i) Formas
j) Reaterros

Pedimos esclarecer em quais itens do ANEXO C- PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
será medida estes serviços.”

RESPOSTA Nº 13:     
Os itens solicitados serão medidos nos itens abaixo descritos, no Anexo C – Planilha de 
Orçamento Básico:
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a) Execução de colunas de Jet-Grouting – item 4.2;
b) Execução de Estações – itens 4.3.4 à 4.3.16;
c) Execução de esgotamento d'água – item 4.7;
d) Escoramento de escavação (estacas metálicas) – item 4.1;
e) Escavação de poços em solos – item 3.1 (nos poços verticais)  e item 4.5 (nos 

trechos em NATM);
f) Escavação de poços em rocha – item 3.1 (nos poços verticais) e item 4.5 (nos 

trechos em NATM);
g) Contenção das escavações de poços (tela de aço p/ concreto projetado, concreto 

projetado) – itens 4.5.4 e 4.5.5;
h) Concretos estruturais (concreto, armação) – item 5.1 e 5.4;
i) Formas – item 5.2;
j) Reaterros – item 3.2.

PERGUNTA Nº 1  4:   
“Para  os  serviços  do  ANEXO-  C  PLANILHA  DE  ORÇAMENTO  BÁSICO,  Item  4.6.3 
PARTIDA DOS EQUIPAMENTOS DE COURAÇA TIPO EPB  INTERNO 6,00M - 22 UN e 
item 4.6.4 CHEGADA DOS EQUIPAMENTOS DE COURAÇA TIPO EPB INTERNO 6,00M 
-  22  UN.  Pedimos informar  quais  foram vossas  considerações  para  o  cálculo  destes 
quantitativos.”

RESPOSTA Nº 14:     
Foram considerados os dois emboques e 09 das 12 Estações Subterrâneas,  um para 
cada TBM (exclui-se aqui as estações Chico da Silva – no trecho ainda em VCA, Sé – que 
não será arrastada, e Papicu – que está muito próxima ao emboque) 

PERGUNTA Nº 15: 
“É  correto  o  entendimento  de  que  o  Edital  deve  ser  interpretado  conforme  os 
correspondentes artigos da lei 8.666/93?”

RESPOSTA Nº 15:     
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA Nº 16: 
“O item 4.6.13 do anexo C do Edital (Planilha Orçamento Básico) consta a previsão de 
pagamento mensal do valor dos equipamentos para perfuração de túnel.

Nesse contexto, nossos entendimentos são de que:
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a) Os valores da locação dos Equipamentos para perfuração de túnel serão devidos 
após o recebimento das medições pela Contratada.

b) Todos os equipamentos a serem locados serão disponibilizados pela Contratante 
no canteiro de Obra?

Nossos entendimentos estão corretos?”

RESPOSTA Nº 16:     

a) Sim, está correto o entendimento;
b) Não, conforme Resposta Nº 01, item b), da Nota de Esclarecimento N.º 03.

PERGUNTA Nº 17: 
“É  correto  o  entendimento  de  que  as  Empresas  Estrangeiras  deverão  apresentar  os 
documentos por meio de suas filiais ou sucursais autorizadas?”

RESPOSTA Nº 17:     
Tendo em vista que a participação da Empresa Estrangeira só é permitida desde que 
consorciada  com  Empresa  Nacional,  nos  termos  do  item  3.2.1.1  e  3.2.1.2,  sendo  a 
mesma filial ou sucursal, a documentação a ser apresentada deverá da filial ou sucursal, 
sendo esta a consorciada para todos os fins de direito.

PERGUNTA Nº 1  8:   

“Essa Douta Comissão, com o intuito de convocar a todos os interessados em contratar 
com  a  Administração  Pública,  publicou  o  edital  em  epígrafe  para  que  fosse  dado 
conhecimento das exigências e condições de participação no certame, cujo  objeto  da 
presente  Concorrência  é  "LICITAÇÃO  DO  TIPO  MENOR PREÇO  PARA OBRAS DE 
IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA, NO MUNICIPIO DE 
FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ."

A intenção do legislador, ao elaborar a Lei de Licitações. foi estimular a concorrência en-
tre os participantes do certame, de modo a possibilitar ao ente público a escolha da pro-
posta que lhe for mais vantajosa, conforme determina o art. 3° da Lei 8.666/93:

"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da  
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será  
processada  e  julgada  em  estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da 
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legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  
probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  do 
julgamento objetivo e dos  que lhe são correlatos".

       (destacamos)

A  propósito  do  assunto,  em sua  obra  "Licitação",  pág.  40,  ensina-nos  Celso  Antônio 
Bandeira de Mello:

"Feitas  estas  considerações  breves,  pode-se  aplicá-las  ao  problema  em  causa, 
tendo em vista os seguintes pontos ligados à matéria sub examine:

α) Não pode haver licitação sem obediência à   
isonomia;

β) Não pode haver isonomia sem afluência do   
maior número possível de licitantes cujas condições não comprometam 
a viabilidade subjetiva de mantença das propostas. "

                                                                                                                 (destacamos)

A  competição  entre  possíveis  interessados  é  reconhecidamente  ,  princípio  incito  às 
licitações,  pois  somente  ao  viabilizá-la  o  Poder  Público  pode  obter  a  proposta  mais 
vantajosa, barateando, assim, os preços de suas obras e serviços, de modo a atingir o 
nobre interesse público, que norteia a Administração  Pública.

Isto posto, a bem do interesse público de zelo ao erário, fomento à competitividade e a 
fim de se vislumbrar efetivamente a proposta mais vantajosa para o Estado, considerando 
a magnitude, complexidade e porte da obra em comento, bem como a necessidade de 
aprofundamento dos estudos e levantamento de informações a cerca do projeto, inclusive 
com a realização de cotações a fornecedores no exterior e não havendo qualquer prejuízo 
à Administração  ou  mesmo  infração  aos  nobres  princípios norteadores do Direito Ad-
ministrativo pátrio,  desta forma, amparada nas disposições legais acima, é a presente 
para solicitar o adiamento da data agendada para entrega dos envelopes, por mais 30 
(trinta) dias.”

RESPOSTA Nº 18: 
O  Estado  do  Ceará  entende  que  o  Edital  em  Referência  atende  aos  princípios  da 
Administração Pública e, em especial, os ditames do Art. 3º da Lei 8.666/93, por outro 
lado, em face dos compromissos assumidos pelo Estado do Ceará referente a mobilidade 
urbana, a data para abertura do processo licitatório será mantida.
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PERGUNTA Nº 19:
“Consta  no  Item  4.6.1  e  4.6.2  da  planilha  de  preços  duas  "MOBILIZAÇÃO  - 
TRANSPORTE E MONTAGEM DE COURAÇA TIPO EPB Ø INTERNO 6,00M e duas 
DESMOBILIZAÇÃO - DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE COURAÇA TIPO EPB Ø 
INTERNO 6,00M" e no termo de Referência pag. 4 consta - "A CONTRATANTE fornecerá 
os seguintes equipamentos para execução dos túneis em Shield, os quais serão alugados 
à CONTRATADA:

a) 4 (quatro) Tuneladoras  tipo  EPB com diâmetro  de escavação  de 6,92 metros, 
que incluirá.

Portanto entendemos que o quantitativo apresentado na planilha de preço deve ser 
corrigida,  passando  para  4  MOBILIZAÇÃOE  E  4  DESMOBILIZAÇÕES,  sendo 
alterado o valor total do orçamento .
Solicitamos confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA Nº 19: 
No orçamento, os quantitativos dos itens 4.6.1 e 4.6.2, foram considerados por emboque 
(Papicú e Chico da Silva).

PERGUNTA Nº 20: 
“Com referencia a pergunta e resposta Nº4 da “Nota de Esclarecimento Nº2:

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.
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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.” 

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”.

Em relação ao Item "a"  solicitamos informar  qual  será o procedimento  contábil  a  ser 

adotado  pela  SEINFRA para  a  CONTRATADA  efetuar  o  pagamento  da  locação  dos 

equipamentos. Estamos entendendo que no valor a ser pago pela CONTRATADA, será 

deduzido o BDI considerado neste Item na planilha de preços unitários (disposto na alínea 

"H" ao item 8.4 do edital de Concorrência Pública - BDI = 10,5%).

Será emitida uma nota fiscal ou será descontada em medição?
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RESPOSTA Nº 20:     
Será feito um contrato de locação entre o Estado e a CONTRATADA, no qual será emitida 
uma guia de recolhimento no valor faturado deduzido de BDI.

PERGUNTA Nº 21:
 “Os itens 4.6.3 e 4.6.4 da planilha referem 22 unidades de "Partida dos equipamentos de 
couraça" e "Chegada" o que pressupõe o arraste das couraças em 11 estações. Caso 
este pressuposto não se venha a verificar e algumas das estações sejam atravessadas 
em escavação pelas couraças entendemos que,  tratando -se de uma Empreitada por 
Preço Unitário, haverá ajuste de preços e quantitativos na fase de Projeto Executivo.
Favor confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA Nº 21: 
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA Nº 22: 
“Com base no questionamento anterior relativo aos itens 4.6.3 e 4.6.4 entendemos que o 
item 4.6.7 da planilha "Arraste de couraça tipo EPB" também terá ajuste de preços e 
quantitativos na fase de Projeto Executivo, caso não se verifique o pressuposto de arraste 
das couraças em todas as estações.
Favor confirmar nosso entendimento.”

RESPOSTA Nº 22: 
Sim, está correto o entendimento.

PERGUNTA Nº 23: 
“Sendo que o  item  "1.4.4  TRABALHO PROFISSIONAL INSTRUMENTAÇÃO, 
MONITORAMENTO,  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS" constante da 
planilha é referido na "MEDIÇÃO e FATURAMENTO" e "Termo de referência" que deverá 
incluir no seu custo o "fornecimento, instalação e manutenção de todos os instrumentos e 
equipamentos  de  leitura...",  mas  o  custo  unitário  constante  da  planilha  é  composto 
apenas pela componente de Mão de Obra por UT, com o mesmo valor do item "1.4.1 
ELABORAÇÃO  DE  PROJETOS  EXECUTIVOS  DE  ENGENHARIA".  Entendemos,  por 
isso, que o preço unitário do item 1.4.4 deveria incluir também o fornecimento, instalação 
e manutenção de todos os instrumentos e equipamentos de leitura. Se for correta a nossa 
interpretação não deveria aquele custo ser mais elevado do que o do item 1.4.1? Se 
estiver errada a nossa interpretação, em que item da planilha são remuneradas as tarefas 
de fornecimento, instalação e manutenção dos instrumentos e equipamentos de leitura?
Favor esclarecer.”
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RESPOSTA Nº 23: 
Não,  todo  o  fornecimento,  instalação,  manutenção  de  todos  os  instrumentos  e 
equipamentos  de  leitura,  inclusive  todas  as  atividades,  serviços,  mão-de-obra, 
equipamentos e insumos necessários à plena e ininterrupta execução deste serviço estão 
incluídos no valor total do item 1.4.4., que está delimitado no item 4.11 do Anexo A – 
Termo de Referência.

PERGUNTA Nº 24: 
“Tendo em vista o grande número  de esclarecimentos a serem respondidos, o 
tempo que demandará após o seus recebimentos para analise ,o grau de 
complexidade técnica que os serviços impõe, solicitamos o adiamento da data de 
entrega da proposta em 30 dias, contados a partir da data de emissão da ultima 
"Nota de Esclarecimento".”

RESPOSTA Nº 24:     
Ver Resposta Nº 19 da  presente Nota de Esclarecimento.

PERGUNTA Nº 25: 
“Com  referência  aos  serviços  de  escavação  -  TÚNEIS  PARA  PASSAGEM  DE 
EMERGÊNCIA, com variados tipos de seções de projetos nos VEs E LGTs, conforme 
desenhos disponibilizados pela SEINFRA, os índices unitários de concretos projetados, 
peso de tela metálica e peso da fibra de aço, estão indicados em um único desenho DE-
3.00.00.00/4G3-001-RO. Entendemos que se devem usar  estes mesmos índices para 
orçamento  de  todos  os  demais  tipos  de  seções  do  projeto.  Caso  contrário  pedimos 
esclarecer.”

RESPOSTA Nº 25: 
Sim, está correto o entendimento. Os quantitativos relacionados são referentes ao metro 
linear de túnel.

PERGUNTA Nº 26: 
“No ANEXO C - PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO, vários serviços de elaboração de 
projetos e trabalhos profissionais serão medidos em unidade "UT". Pedimos informar o 
significado da unidade "UT" (unidade técnica) se esta unidade refere-se a formatos de 
desenhos técnicos e/ou  relatórios,  nos informando a sua equivalência  em formato  de 
desenhos conforme padrão ABNT a outros documentos técnicos gerados (memórias de 
calculo, memoriais descritivos e relatórios técnicos). Favor esclarecer.”

RESPOSTA Nº 26:     
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A UT é utilizada para serviços que possuem alta variação de preço no mercado, os quais 
dificilmente podem ser tabelados. O valor total do serviço cuja unidade é UT, engloba to-
das as atividades necessárias à completa e ininterrupta execução do serviço, incluindo, 
quando for o caso, a mão-de-obra necessária, os serviços correlatos, os insumos, os ins-
trumentos e/ou equipamentos, as peças gráficas, relatórios, especificações técnicas, me-
moriais descritivos, listas de quantitativos e memórias de cálculo pertinentes. 

PERGUNTA Nº 27: 
“O preâmbulo do edital  indica que a concorrência n° 20130004/SEINFRA/CCC é uma 
licitação nacional.  Já o item 3.2.1.1 indica que é permitida a participação de empresa 
estrangeira,  desde  que  consorciada  com  empresa  nacional.  Desta  forma,  estamos 
entendendo que é permitida a participação de empresa estrangeiras, independente das 
mesmas estarem ou não estabelecidas no Brasil, desde que consorciada com empresa 
nacional? Está correto o entendimento.”

RESPOSTA Nº 27:     
Sim, está correto o entendimento, devendo obrigatoriamente a empresa lider do consorcio 
ser empresa brasileira.

PERGUNTA Nº 28: 
“De acordo com o estabelecido no item 3.2.1.2 do instrumento convocatório, entendemos 
que as  empresas estrangeiras deverão apresentar  no que couber,  os documentos de 
habilitação correspondentes do seu país de origem, devidamente traduzidos por tradutor 
juramentado, sendo dispensada a consularização. Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA Nº 28:     
As empresas estrangeiras estabelecidas no exterior deverão apresentar a documentação 
nos termos do Art. 32 §4º da Lei 8.666/93.

PERGUNTA Nº 29: 

“O item 5.2.3.4.1, subitem 8, do ato convocatório, exige a comprovação de instalação de 
2.000 metros de via permanente em túnel, necessariamente em via metroviária.

Ocorre que a Lei de Licitações em seu artigo art. 30, § 1°, I, limita as exigências de qualifi-
cação técnica àquelas parcelas de maior relevância e de valor significativo para o objeto 
da licitação. Na sequência do referido artigo, o §5° estabelece: “É vedada a exigência de 
comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda 
em locais específicos,  ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação.”
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Ora, confrontando a exigência do subitem 8 do 5.2.3.4.1 e o ordenamento de regência 
acima mencionado, vislumbra-se uma desconformidade, especialmente naquilo que se re-
fere ao valor significativo para o objeto da licitação e à vedação de exigência em locais 
específicos, situação amplamente combatida no âmbito do Tribunal de Contas da União, 
vide Súmula 263.

Desta forma, entendemos mister a reformulação da exigência supracitada a fim de aten-
der ao mandamento da Lei de Licitações, consubstanciado no art. art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal. Tal providência demanda a reabertura do prazo inicial (30 dias), em 
consonância com o disposto no art. 21, § 4°, da Lei n° 8.666/93. Caso não seja este o en-
tendimento da d. CCC, favor esclarecer quais dispositivos legais justificam a adoção de tal 
exigência de capacitação técnico-operacional.”

RESPOSTA Nº 29: 
O art. 30, § 2° da Lei No 8.666/93, estabelece: “As parcelas de maior relevância técnica e 
de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento  
convocatório”. No caso específico a exigência da Via Permanente em túnel, necessaria-
mente em via metroviária é prevista em razão de ser uma atividade de elevada complexi-
dade técnica e pela especificidade do projeto,  cujo sistema é massa-mola, garantindo 
uma melhor absorção de ruído e vibração, típicos de uma obra metroviária, ocasionando o 
mínimo de impacto nas edificações lindeiras, onde se incluem hospitais, aparelhos públi-
cos, comércio e residências, provendo conforto, segurança e eficiência ao sistema. Desta 
forma, não serão aceitos atestados de via permanente em túnel, que não sejam executa-
dos em via metroviária.

PERGUNTA Nº 30: 

“O item 5.2.3.4.1, subitem 7 do edital, estabelece como exigência de qualificação técnica 
a execução de 40.000 m² de impermeabilização em manta asfáltica. No Anexo C do ins-
trumento  convocatório  –  planilha  de  quantidades e preços – consta  o quantitativo  de 
94.920,37 m² para manta asfáltica na obra. Portanto, para qualificação técnica adotou-se 
42% da quantidade prevista em planilha.

Analisando as demais parcelas de maior relevância contidas no 5.2.3.4.1, nota-se que o 
percentual de exigência variou entre 15% e 30% dos quantitativos previstos no Anexo C 
do edital (ex. túnel com utilização de Shield - 25% da planilha, parede diafragma – 15% da 
planilha, ECT de 1ª categoria - 29% da planilha, escavação invertida - 26% da planilha, 
coluna jet grouting - 30%, concreto fck > 25Mpa - 30%).

Sendo assim, entendemos a exigência de manta asfáltica mais gravosa que as demais 
previstas no instrumento convocatório. Solicitamos a adequação da exigência “Impermea-
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bilização em manta asfáltica” ao percentual médio padrão adotado pela CCC. Ressalta-
mos que tal providência demanda a reabertura do prazo inicial (30 dias), em consonância 
com o disposto no art. 21, § 4°, da Lei n° 8.666/93. Caso não seja este o entendimento da 
Comissão, favor esclarecer esta discrepância no percentual adotado para definição da 
quantidade exigida para a parcela de relevância “Impermeabilização em manta asfáltica” 
do item 5.2.3.4.1 do edital.”

RESPOSTA Nº 30: 
O quantitativo total de impermeabilização previsto no Anexo C do edital soma 186.930,22 
m2, o que inclui manta asfáltica (item 6.1), manta de PVC (item 6.2) e impermeabilização 
com argamassa rígida (item 6.3). A quantidade exigida no edital, portanto, perfaz 21,40%. 
Com o objetivo de manter a proporcionalidade dos quantitativos exigidos e aumentar a 
competitividade, foi mantida apenas as exigências de manta asfáltica, por ser mais em-
pregada. 

PERGUNTA Nº 3  1:   

“O Art. 30, § 1°, I, da Lei de Licitações, estabelece que as exigências de qualificação téc-
nica estão limitadas àquelas parcelas de maior relevância e valor significativo para o obje-
to da licitação.

Confrontando as parcelas selecionadas no item 5.2.3.4.1  do edital  e seus respectivos 
itens de planilha previstos no Anexo C do ato convocatório, verifica-se o seguinte:

 

Exigência prevista no
item 5.2.3.4.1 do edital

Valor Total do ser-
viço previsto no 

Anexo C do edital 
(R$)

Percentual do serviço
em relação ao valor

total da obra

Escavação invertida com transporte 
vertical em material de 1ª categoria

54.842.348,78 2,19%

Execução de coluna de jet grouting 
ø ≥ 0,60

22.008.823,06 0,88%

Impermeabilização em manta asfálti-
ca

13.753.012,41 0,55%

 Nota-se que as parcelas representam valores irrisórios em termos do montante total da 
obra. Sobre o tema, assim se manifesta a Jurisprudência pacífica do TCU:
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“A demonstração da capacidade técnico-operacional de execução de serviços deve-
se restringir às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado.

Representação  apontou  possíveis  irregularidades  nas  Concorrências  0609/2010, 
0003/2011 e 0004/2011, conduzidas pela Superintendência Regional do Dnit no Estado 
do Espírito Santo, destinadas à construção de passarelas metálicas nas rodovias BR-262/
ES e BR-101/ES. Destaquem-se, entre as aventadas irregularidades, as exigências de 
demonstração de capacidade de execução dos serviços “Steel Deck MF-50” e “Gradil – 
fornecimento e assentamento de gradil” como requisitos de qualificação técnico-operacio-
nal das licitantes, o que teria afrontado o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição 
de 1988, no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, no art. 2º da Portaria DG 108/2008 e 
no parágrafo único do item “c” da Instrução de Serviço 004/2009, ambas do Dnit, bem 
como a orientação contida na Súmula - TCU - 263. Após examinar as razões de justifi-
cativas dos responsáveis ouvidos em audiência, o Relator ressaltou que “a juris-
prudência do TCU é pacífica e inequívoca no sentido de que a comprovação da ca-
pacidade técnico-operacional das licitantes deve se restringir às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado”, o que não ocorreu nas 
referidas concorrências. Observou que os mencionados serviços “contemplavam 
valores inexpressivos perante o custo total das obras”. (...) Ressaltou que os objetos 
licitados  merecem  ser  considerados  comuns.  Acrescentou  que  as  citadas  exigências 
afrontaram  as  disposições  contidas  nos  normativos  do  próprio  Dnit  (Portaria  DG 
108/2008 e Instrução de Serviço 004/2009), que estabeleciam mínimo de representa-
tividade financeira da ordem de 4% para permitir sua caracterização como serviço 
relevante para efeito de qualificação técnico-operacional. (...) Concluiu, por esses mo-
tivos, que restou configurada efetiva restrição ao caráter competitivo daqueles cer-
tames. O Tribunal, então, em razão dessa e de outras irregularidades, decidiu apenar os 
responsáveis com multa do art. 58 da Lei 8.443/1992. (Acórdão 31/2013-Plenário, TC 
005.410/2011-8, relator Ministro Aroldo Cedraz, 23.1.2013).

 Desta forma, entendemos necessária a reformulação das exigências contidas no item 
5.2.3.4.1 do edital a fim de atender ao mandamento da Lei de Licitações, consubstanciado 
no art. art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Tal providência demanda a reabertura 
do prazo inicial  (30 dias),  em consonância com o disposto no art.  21, § 4°,  da Lei n° 
8.666/93. Caso não seja este o entendimento da d. CCC, favor esclarecer quais dispositi-
vos legais justificam a adoção de tais exigências de capacitação técnico-operacional.”

RESPOSTA Nº 31: 
O critério adotado foi de relevância técnica, conforme previsto no art. 30, § 2° da Lei No 

8.666/93, que estabelece: “As parcelas de maior relevância técnica e de valor significati-
vo, mencionadas no parágrafo  anterior, serão definidas no instrumento convocatório”.
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PERGUNTA Nº 32: 

“O Anexo C do Edital – Orçamento Básico - traz as seguintes referências de quantidades 
e preços para o serviço de execução de parede diafragma com auxílio de bentonita:

ITEM CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT V.UNIT TOTAL

4.3   

EXECUÇÃO DE PAREDE DI-
AFRAGMA E ESTACÕES 
COM AUXÍLIO DE BENTONI-
TA

   320.753.238,25

4.3.1 4.008
CPU GR-

04

EXECUÇÃO DE MURO-GUIA 
(FCK = 15MPA) - SERVIÇO 
COMLETO

M 11.272,93 910,99 10.269.526,50

4.3.2 4.009
CPU GR-

04

ESCAVAÇÃO PARA PAREDE 
DIAFRAGMA C/ FORNECI-
MENTO E APLICAÇÃO DE 
BENTONITA

M3 86.557,75 1.633,40 141.383.428,85

4.3.3 4.010
CPU GR-

04

ESCAVAÇÃO PARA PAREDE 
DIAFRAGMA SPT > 50 GOL-
PES C/ FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO DE BENTONITA

M3 8.560,66 2.881,81 24.670.195,59

(...)        

4.3.1
8

4.025
CPU GR-

04

FORNECIMENTO E LANÇA-
MENTO DE CONCRETO 
PARA PAREDE DIAFRÁGMA 
OU ESTACÃO

M3 82.421,58 585,60 48.266.077,25

4.3.1
9

4.026
CPU GR-

04

CONCRETO USINADO BOM-
BEADO FCK=40MPA, INCLU-
SIVE COLOCAÇÃO, ESPA-
LHAMENTO E ACABAMENTO

M3 3.817,90 502,91 1.920.060,09

4.3.20 4.078
CPU GR-

04

GAIOLA ARMADURA P/PARE-
DE DIAFRAGMA ACO CA-50 
INCL FORNECIMENTO PER-
DAS CORTE DOBRAGEM 
MONTAGEM E SOLDAS.

KG 8.673.763,62 7,84 68.002.306,78

4.3.21 4.027
CPU GR-

04

FORMA PARA CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE 
DESFORMA

M2 17.643,49 34,89 615.581,37

4.3.22 4.028
CPU GR-

04

TRANSPORTE, IÇAMENTO E 
LANÇAMENTO DE LAMELAS 
PRÉ-MOLDADAS

UN 270,00 4.724,46 1.275.604,20

 
Já o Documento Técnico CM - 3.00.00.00/4A0-001 – Critérios de Medição das Obras Ci-
vis determina que:
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“  4.3.2. Escavação para parede diafragma c/ fornecimento e aplicação de 
bentonita

      4.3.3. Execução de parede diafragma moldada in loco (SPT > 50) com 
fornecimento e aplicação de bentonita

     UNIDADE: m³ 
■   O preço inclui:
□   A escavação de material, o fornecimento e a aplicação da bentonita; 

               
□ O fornecimento de equipamentos de escavação, bem como das instala-

ções de armazenamento, mistura, bombeamento e reciclagem de ben-
tonita;          

□  Todos os equipamentos, materiais, mão-de-obra e demais acessórios ne-
cessários à execução do serviço;     

□   Excluso a carga e o transporte horizontal do material escavado, que será 
medido e pago em preço próprio. 
MEDIÇÃO: em metros cúbicos (m³) de parede diafragma executados, me-
didos pela diferença entre a cota de fundo da escavação e a cota de topo 
do muro-guia, conforme projetos aprovados pela CONTRATANTE.           
 

Ocorre que os valores unitários estimados para os itens 4.3.2 e 4.3.3 estão elevados em 
termos de mercado. Parecem, portanto, englobar, além da escavação da parede diafrag-
ma, também outros itens como o concreto e o aço das paredes, em desacordo como crité-
rio de medição. Assim, considerando que o Anexo C estabelece como itens de planilha, 
por exemplo, os serviços 4.3.18 e 4.3.20 (concreto e aço para parede diafragma), pode 
estar acontecendo uma superposição de preços. 

Desta forma, solicitamos a revisão do valor unitário previsto para os itens 4.3.2 e 4.3.3, 
adequando os mesmos ao desmembramento do concreto e aço adotado no Anexo C. En-
tendemos que tal alteração implicará em mudança no orçamento estimativo e consequen-
temente, no patrimônio líquido exigido no item 5.2.4.1 do edital, demandando a reabertura 
do prazo inicial  (30 dias),  em consonância com o disposto no art.  21, § 4°,  da Lei n° 
8.666/93. Caso não seja esse o entendimento da comissão, solicitamos a disponibilização 
da CPU GR-04, origem do preço unitário estimado para obras subterrâneas.”

RESPOSTA Nº 32: 
Os itens 4.3.2 e 4.3.3 englobam a escavação para parede diafragma, com todos os servi-
ços e materiais necessários para execução da obra. O concreto e a armadura, tanto para 
Parede Diafragma como para Estação possuem itens de medição específicos. Com rela-
ção à disponibilização das composições, ver Resposta Nº 02 da Nota de Esclarecimento 
N.º 01. 

PERGUNTA Nº 33:
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 “Solicitamos que sejam esclarecidos os seguintes itens do edital em epígrafe como segue 
abaixo:

 A alínea “a”, do item 5.2.3.3.1 do Edital estabelece:

“5.2.3.3.1.  Comprovação  da  LICITANTE/PROPONENTE  possuir  como 
Responsável  Técnico  ou  em  seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para 
entrega  dos  documentos,  profissional(is)  de  nível  superior,  reconhecido(s)  pelo 
CREA, detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO que comprove(m) a 
execução de obra(s)/serviço(s) de características técnicas similares às do objeto 
da  presente  licitação  e  cuja(s)  parcela(s)  de  maior  relevância  técnica  e  valor 
significativo tenha(m) sido:

a) Escavação de Túnel com utilização de Shield;” (grifos nossos)

Neste mesmo sentido, o requisito nº 1 do item 5.2.3.4.1 do Edital estabelece:

“5.2.3.4.1. Comprovação da LICITANTE/PROPONENTE possuir na data prevista 
para  entrega  dos  documentos,  Atestado(s)  Técnico(s)  fornecidos  por  pessoas 
jurídicas de direito publico ou privado, emitidos em nome da empresa e registrados 
no CREA, que comprove(m) a execução de obra(s)/serviço(s) de características 
técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior 
relevância técnica e valor significativo tenha(m) sido:

ITEM SERVIÇOS UN QUANT
1 Ter executado obra onde tenham sido empregados 

métodos executivos para escavação de túnel com 
utilização de SHIELD, em seção igual ou superior a 
28 m²

M 4.000,00

(grifos nossos)

Neste  contexto,  questiona-se  o  quê  será  considerado  pela  D.  Comissão como 
obras e serviços de características técnicas similares?”

RESPOSTA Nº 33:     
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Serão considerados como obras e serviços de características técnicas similares, aqueles 
que forem compatíveis com o objeto licitado, analisando-se os Atestados e a Técnica utili-
zada nas obras atestada.

PERGUNTA Nº 34: 
“Para o preenchimento do espaço entre o anel e o limite da escavação qual é o sistema 
de grout que será instalado na TBM, Grout bi-componente ou Morteiro?”

RESPOSTA Nº 34:     
Grout bicomponente

PERGUNTA Nº 35: 
“As TBM já incluem as bombas necessárias para esta operação?”

RESPOSTA Nº 35:     
Sim.

PERGUNTA Nº 36: 
“Solicitamos  o  envio  do  projeto  executivo  da  TBM  com  todos  os  acessórios  que  a 
incorporam.”

RESPOSTA Nº 36:     
Já encaminhado no DVD fornecido aos licitantes, as Especificações ET-3.00.00.00/4G3-
002 e RT-3.00.00.00/4G3-001, que tratam das especificações e relatórios do TBM.

PERGUNTA Nº 37: 
“No Anexo A – Termo de Referência, item 3.4 faz-se referência que “cada um dos anéis é 
composto por 5 segmentos e um invert (5+1)” e no desenho “DE – 3.00.00.00/4J5-001” 
representa a geometria do anel com 6 segmentos iguais. Solicita-se:

a) Confirmação de que a forma do invert está incluída no fornecimento da “Fôrmas e 
equipamentos auxiliares para moldagem e desmoldagem dos anéis de concreto”

b) Fornecimento de desenho atualizado com a inclusão da geometria do invert”

RESPOSTA Nº 37:     
Não será fornecido invert. Configuração do anel segmentado: 5+1. 

PERGUNTA Nº 38: 
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“Na Nota de Esclarecimento Nº 02, resposta nº 18, alínea c, a CONTRATANTE informa 
que as áreas a serem disponibilizadas para implantação dos principais canteiros fixos da 
obra, deverão estar situadas próximas às estações Chico da Silva e Papicú.
Diante desta informação perguntamos: Em que local a CONTRATANTE irá disponibilizar 
o Canteiro que também é fixo e que abrigará as construções para execução dos Anéis 
pré-moldados dos túneis ? Favor esclarecer.”

RESPOSTA Nº 38: 
O Canteiro que abrigará a construção para execução dos Anéis pré-moldados dos túneis, 
será localizado à critério da Contratada, de acordo com a sua logística. 

PERGUNTA Nº   39  : 
Solicita que “... seja adiada a sessão pública marcada para o dia 21 de maio de 2013, 
bem  como  sejam  respondidos  por  esta  honrada  Comissão  todos  os  pedidos  de 
esclarecimentos  formulados,  e  a  partir  da  divulgação  de  tais  respostas,  seja  então 
designada nova data para a realização da sessão pública do certame, com intervalo de 
tempo razoável e proporcional à complexidade e magnitude das obras em disputa.”

RESPOSTA Nº 39:     
Ver Resposta Nº 17 da Nota de Esclarecimento N.º 03.

PERGUNTA Nº 40: 
“No  ANEXO  J  -  PLANILHA  DE  COMPOSICAO  DE  ENCARGOS  TRABALHISTAS  E 
SOCIAIS:

Jornada Mensal de Trabalho 220,00
Jornada Diária de Trabalho 220/30 7,3333 
Descanso semanal = 52 x 7,3333 381,33
Feriados= 13 x 7,3333 95,33

Auxílio Enfermidade= 15 x 7,3333 x 16,50
15%

Licença Paternidade = 15 x 7,3333 x 7,11
19,4%

Dias de Chuva/Fa ltas/Etc . 12,96 x 95,04 
7,3333

H
H
H
H

H

H

H

Horas Produtivas p/ Ano 2.081,34

Na Licença Paternidade apresenta a seguinte fórmula: 15 x 7,3333 x 19,4%, que resulta 
em 21,34H e não 7,11H, como apresentado na tabela acima . Para que se tenha 7,11H a 
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fórmula seria 5 x 7,3333 x 19,4%. Qual a quantidade de dias por ano deve-se adotar para 
Licença a Paternidade? 5 ou 15?

Se considerarmos  a jornada  de trabalho anual de 220 horas x 12 meses = 2.640 horas, 
e  subtrairmos  os  valores  de  Descanso  Semanal,  Feriados,  Auxílio  Enfermidade, 
Licença Paternidade, Dias de Chuva/Falta/Etc. da  tabela  acima,  resulta  em  2.044,68 
Horas  Produtivas  p/ Ano ao invés de  2.081,34 Horas Produtivas p/ Ano . Qual a 
fórmula utilizada  para que se tenha  este valor?”

RESPOSTA Nº 40:     
O Anexo J trata-se de modelo padrão utilizado pelo Governo do Estado em suas licita-
ções. No caso em pauta, a Licitante/Proponente deve utilizar modelo próprio.

PERGUNTA Nº 4  1:   
“Caso a Fábrica de Aduelas seja instalada no PECEM, conforme mencionado na visita 
técnica, pergunto:

a) Quem será responsável pela operação da Fábrica de Aduelas?
b) Quem será responsável pelo transporte do PECEM até a Linha Leste?
c) Quem será responsável por intermediar a negociação do transporte ferroviário pela 

linha da CSN - Transnordestina?”

RESPOSTA Nº 41: 
O Canteiro que abrigará a construção para execução dos Anéis pré-moldados dos túneis, 
será localizado à critério da Contratada, de acordo com a sua logística.

PERGUNTA Nº 42: 
“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, é de R$ 4.136.381,75/mês (Venda).

Qual  o  BDI  adotado  pela  SEINFRA  para  este  item,  25,00%  (Geral)  ou  10,50% 
(Aquisições)?

Este valor é fixo e irredutível?”

RESPOSTA Nº 42:     
Conforme item 8.4 h), da Minuta de Edital: “Convêm observar que o valor unitário adotado 
no item 4.6.13 da planilha orçamentária e fixo e inalterável, podendo apenas ter o percen-
tual de BDI (10,50%) modificado.”
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PERGUNTA Nº 43: 
“O projeto básico não apresenta a caraterização geotécnica das formações Basálticas e 
do Arenito nomeadamente quanto ao índice de abrasividade .
Solicitamos informação sobre a respetiva caraterização.”

RESPOSTA Nº 43:     
O Projeto executivo, sob a responsabilidade da vencedora do certame licitatório, irá deta-
lhar tais informações.

PERGUNTA Nº 44: 
“A informação quanto à caraterização geotécnica das formações silte - argilosas e Areia 
fina é escassa. Solicitamos disponibilizar esta informação.”

RESPOSTA Nº 44: 
O Projeto executivo, sob a responsabilidade da vencedora do certame licitatório, irá deta-
lhar tais informações.

PERGUNTA Nº 45: 
“Não  foi  disponibilizada  informação  sobre  os  parâmetros  de  deformabilidade  das 
formações atravessadas.
Solicitamos disponibilizar esta informação”

RESPOSTA Nº 45: 
O Projeto executivo, sob a responsabilidade da vencedora do certame licitatório, irá deta-
lhar tais informações.

PERGUNTA Nº 46: 
“Solicitamos o fornecimento dos projetos básicos de instrumentação e de rebaixamento 
do nível freático.”

RESPOSTA Nº 46: 
O Projeto executivo, sob a responsabilidade da vencedora do certame licitatório, irá deta-
lhar tais informações.

PERGUNTA Nº 47: 
“Em  relação  ao  item  4.1-Serviços  Preliminares  do  Anexo  A-Termo  de  Referência, 
transcrito a seguir:
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"Cabe a CONTRATANTE a execução de Laudos de Vistoria Cautelares,  Cadastro  de 
levantamento de interferências, remanejamento de interferências, Laudo Acústico, assim 
como  implantação  e  manutenção  de  instrumentações  geotécnicas,das  edificações 
lindeiros.  A  CONTRATADA  é  responsável  pela  prestação  de  serviços  técnicos 
especializados de engenharia para elaboração do Projeto Executivo da Obras Civis.
A CONTRATANTE é responsável  pela liberação das áreas necessárias à implantação 
das obras, conforme previsto no cadastro de desapropriaçãocabe a CONTRATANTES, os 
serviços que deveremos considerar no item 1.4.4-Trabalho Profissional".

Estamos entendendo que no item 1.4.4-Trabalho Profissional  do Anexo C-Planilha de 
Orçamento  Básico  deverá  estar  inclusos  somente  os  serviços  de  mão de  obra  para 
análise e interpretação dos resultados dos relatórios dos instrumentos.
Favor confirmar nosso entendimento.
Caso  nosso  entendimento  não  esteja  correto,  favor  informar  quais  serviços  devemos 
considerar  no  item 1.4.4-Trabalho  Profissional,  levando  em consideração  o  item  4.1- 
Serviços Preliminares do Anexo A-Termo de Referência.”

RESPOSTA Nº 47: 
O entendimento não está correto, os serviços a serem considerados no valor total deste 
item são aqueles expostos no item 4.11 do Anexo A – Termo de Referência.

Na oportunidade, a transcrição correta relativa ao item 4.1 – Dos serviços preliminares, do 
Anexo A – Termo de Referência é:

“Cabe a CONTRATANTE a execução de Laudos de Vistoria  Cautelares,  Cadastro  de 
levantamento de interferências,remanejamento de interferências, Laudo Acústico, assim 
como  implantação  e  manutenção  de  instrumentações  geotécnicas,das  edificações 
lindeiras.

A CONTRATADA é responsável pela prestação de serviços técnicos especializados de 
engenharia para elaboração do Projeto Executivo da Obras Civis.

A CONTRATANTE é responsável  pela liberação das áreas necessárias à implantação 
das obras, conforme previsto no cadastro de desapropriação

EM, 16/05/2013

A COMISSÃO
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