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Assunto:

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 004/13 - Esclarecimento Nº 02

(Pré-Qualificação Restrita aos Interessados a Participar da Licitação Abaixo Indicada: Elaboração de
Projetos, Básico e Executivo, e Execução de Obras de Canalização e Revestimentos nas Calhas no
Rio Jaguaribe e Canal Mangabeira, em Salvador – Bahia).

TEXTO
Atendendo a questionamento feito por Empresa adquirente do Edital da Pré-Qualificação
supracitada, informamos:
Perg. 01: Entendemos que a execução de uma peça de um canal em concreto armado pré-moldado
obedece todas as etapas e cuidados que são utilizados na execução de um canal similar moldado in
loco. Todavia, a logística de transporte e de instalação das peças agrega maior sofisticação das
obras ao produto final. Uma empresa que disponha de atestados em concreto pré-moldado, em
quantidades que atendam aos requisitos dos anexos VI e VII, itens B.1 – Execução de canal a céu
aberto revestido em concreto armado moldado in loco, com seção mínima de 42 m², e B.4 – Concreto
armado (moldado in loco) em revestimento de canal atenderia às exigências do Edital, itens 9.4.8 e
9.4.10, que tratam respectivamente da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional?
Resp.: Atender ao previsto nos Anexos VI e VII conforme descrito. Eventuais equivalências serão analisadas
pela Comissão com foco no objetivo da parcela relevante especificada.
Perg. 02: Entendemos que a execução de um revestimento de enrocamento de pedra é caracterizada
por um processo artesanal de arrumação de pedras mediante as diretrizes de um projeto executivo.
A execução de revestimento de taludes de canal trapezoidal com este tipo de material é um
procedimento similar, apenas que com maior cuidado em função das inclinações do terreno
envolvidas nas obras. Uma empresa que disponha de atestados de revestimento de taludes com
enrocamento de pedra em quantidades que atendam aos requisitos dos anexos VI e VII, item B.7 –
Execução de canal com fundo em enrocamento de pedra, atenderia às exigências do Edital, itens
9.4.8 e 9.4.10, que tratam respectivamente da capacitação técnico-profissional e técnico operacional?
Resp.: Idem resposta anterior.
Perg. 03: Entendemos que na elaboração de projeto de canal a céu aberto de concreto pré-moldado
ou revestido em concreto armado, o dimensionamento hidráulico independe do método construtivo,
se em concreto armado ou pré-moldado. Sendo assim, se uma empresa que disponha de atestados
de elaboração de projeto de canal a céu aberto, em concreto armado, em quantidades e seção mínima
que atendam aos requisitos dos anexos VI e VII, item A.2 – Projeto de canal a céu aberto de concreto
pré-moldado com seção mínima de 12 m² atenderia às exigências do Edital, itens 9.4.8 e 9.4.10, que
tratam respectivamente da capacitação técnico-profissional e técnico-operacional?
Resp.: Idem resposta anterior.
Atenciosamente,
Maria Helena de Oliveira Weber
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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