MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
SERVIÇO DE LICITAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 02/2018 – Questionamentos / Respostas
Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada com experiência reconhecida
para a elaboração dos Projetos Básico e Executivo e execução da Obra da Estação de
Passageiros do Porto De Maceió-AL, de acordo com as condições e especificações
constantes Edital de Licitação e seus Anexos.
Pergunta1

Resposta 1:

: O entendimento está incorreto. No RDC, a contratação integrada permite a
contratação de uma única empresa para execução dos projetos básico, executivo e da própria obra.
Fica a cargo da Administração a elaboração do anteprojeto, de acordo com a ideia do objeto que se
pretende contratar. A precificação do empreendimento é apenas uma referência para os
interessados no processo licitatório, sendo da Contratada todo o risco da execução, inclusive com
relação ao prazo e a eventuais revisões de quantitativos e/ou valores.

Pergunta 2
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Resposta 2: O entendimento está incorreto. O valor do forro em placa de gesso é apenas uma
referência orçamentária e a obra deverá ser entregue pela Contratada de acordo com as
especificações de projeto e memorial descritivo.

Pergunta 3

Resposta 3:

entendimento está incorreto. Os revestimentos deverão ser executados pela
Contratada conforme especificações de projeto e memorial descritivo.

Pergunta 4

Resposta 4: Os interessados deverão se informar acerca de eventuais restrições junto ao Porto
de Maceió, sendo que a Contratada estará subordinada às respectivas regras ali aplicadas.
Pergunta 5

Resposta 5: O entendimento está incorreto. A obtenção das licenças necessárias para a obra
em questão serão de responsabilidade da Contratada.

-2-

RDC 02/2018

Questionamentos e Respostas

Pergunta6

Resposta 6:

Toda e qualquer despesa referente a mão de obra, material, transporte,
equipamentos, alojamento de pessoal, taxas, inclusive eventuais revisões que se fizerem
necessárias ao projeto executivo, dentre outras, será de responsabilidade da Contratada. O valor
total apresentado é apenas uma referência para o processo licitatório, cabendo a cada licitante
estabelecer o seu apetite ao risco envolvido.

Pergunta 7

Resposta 7:

A precificação do sistema de climatização na fase de anteprojeto foi obtida por
meio de cotação de sistemas equivalentes junto a empresas do mercado com mão de obra
especializada, devido à sua complexidade, não se tratando de “item de prateleira”. O detalhamento
dos sistemas de climatização se dará na elaboração dos respectivos projetos básico e executivo, a
cargo da Contratada, sendo que o sistema deverá ser entregue de acordo com as especificações de
projeto e em perfeito funcionamento.
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Pergunta 8

Resposta

8: O entendimento está incorreto. A cotação foi realizada pelo MTPA junto a
fornecedores especializados e, portanto, está válida. A precificação apresentada para o processo
licitatório é apenas uma referência, sendo do contratado todo o risco da execução, inclusive com
relação ao prazo e à revisão de valores.
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De acordo com o disposto no Edital de Licitação a sessão pública de abertura de propostas
de desconto e oferta de lances ocorrerá às 10 horas do dia 18/04/2018.

Pedro Paulo Tourinho Pires
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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