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RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO - 20/06/2017 

 

 

Em atendimento ao disposto no item 5.3 do Edital 01/2017, a Comissão Especial de Licitação, 
constituída pelo Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano, através da Portaria nº 78,  de 26 
de abril  de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de abril de 2017, divulga as 
solicitações de esclarecimento e suas respectivas respostas sem a identificação do 
interessado.  

As manifestações de esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, são partes 
integrantes do Edital, conforme disposto em seu item 5.5. 

 

 

SEDUR/VLTS/01.2017-04 

“A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – SEDUR divulgou vários 
documentos no seu sítio eletrônico sobre a licitação da concessão patrocinada do Veículo Leve 
sobre Trilhos - VLT do Subúrbio, disponibilizou visitação ao local de implantação até dia 28 de 
junho de 2017 e convidou os interessados para uma reunião pública, a realizar-se no dia 08 de 
junho de 2017, às 09 h.  

Considerando que se trata de um projeto de grande porte e complexidade, a realização da 
visita técnica e a participação na reunião agendada para dia 08 de junho serão de muita 
importância para o esclarecimento de dúvidas sobre o material disponibilizado pela SEDUR a 
respeito do objeto. 

Diante disso, solicita-se o adiamento da data de entrega das propostas, agendada para dia 30 
de junho de 2017 às 14h em pelo menos mais 30 (trinta) dias para permitir um estudo mais 
detalhado sobre o empreendimento, com vistas ao cálculo do menor valor de Contraprestação 
Anual de Operação a ser pago pela Administração Pública.” (sic) 

 
RESPOSTA: Conforme Comunicado Relevante n.º 3 de Aviso de Adiamento, publicado no 

sítio eletrônico da SEDUR no dia 19 de junho de 2017, a data de recebimento dos envelopes 

referentes ao Edital de Concessão nº 01/2017 foi adiada para o dia 28 de agosto de 2017, 

das 12h às 14h. 

 

SEDUR/VLTS/01.2017-05 

 

“Fazemos referência ao Edital n°. 1/2017, publicado no início de maio de 2017 pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – SEDUR para realizar a licitação da 
concessão patrocinada do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT do Subúrbio.  

Considerando que se trata de um projeto de porte, de relativa complexidade, que envolve a 
participação de fornecedores internacionais e comtempla a possibilidade de financiamentos 
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internacionais, solicitamos uma prorrogação de prazo para a entrega das propostas, prevista 
no Edital para 30 de junho de 2017, em pelo menos mais 60 (sessenta) dias, afim de permitir 
estudos mais detalhados e a apresentação de proposta com o menor valor de Contraprestação 
Anual de Operação.” (sic) 

 

RESPOSTA:  Conforme Comunicado Relevante n.º 3 de Aviso de Adiamento, publicado no 

sítio eletrônico da SEDUR no dia 19 de junho de 2017, a data de recebimento dos envelopes 

referentes ao Edital de Concessão nº 01/2017 foi adiada para o dia 28 de agosto de 2017, 

das 12h às 14h. 

 

 

Comissão Especial de Licitação:  

Ana Cláudia Nascimento e Sousa - Presidente 
Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos - Membro 
Rubens Carlos Queiroz da Silveira - Membro 
André Cury Lima - Membro 


