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REGRAS PARA VISITA TÉCNICA 
 

 
A Comissão Especial de Licitação da Implantação e Operação do Sistema Metroviário 
de Salvador - Lauro de Freitas divulga, para conhecimento público, com fulcro no item 
3.5.2 do Edital 01/2013, as Regras para Visita Técnica, conforme abaixo.  
 
 
A visita técnica se divide em dois tipos: 
 
VISITA TÉCNICA EM CAMPO  
 
Objetivo:  apresentar aos licitantes o estágio construtivo da Linha 1 
Local:   Instalações da Linha 1 
Dias:  13, 17 ou 19 de junho de 2013. 
Horário:  8:30 às 17:00 h 
Programação: 8:30 h - saída da Sede da CTS localizada à Av. ACM s/n, Canteiro de 

Obras do Metrô – Rótula do Abacaxi, Salvador – BA      
9:00 às12:30 h – Percurso Estação da Lapa a Estação Acesso Norte. 
  12:30 às13:30 – pausa para almoço na Estação Acesso Norte 
13:30 às17:00 h – Percurso Estação Acesso Norte ao Terminal Pirajá. 
Participantes: limite de 3 licitantes, sendo no máximo 3 pessoas por licitante. 

 
VISITA TÉCNICA PARA CONSULTA DOCUMENTAL  
 
Objetivo:  disponibilizar aos licitantes todos os documentos disponíveis referentes à 

Linha 1. 
Local:  Sede da CTS localizada à Av. ACM s/n, Canteiro de Obras do Metrô – 

Rótula do Abacaxi, Salvador – BA      
Período:         de 10 de junho de 2013 a 05 de julho de 2013      
Horário:  9:00 às17:00 h 

Consulta aos documentos disponíveis da Linha 1 em formato magnético 
(DWG e PDF) e impresso. 

 17:00 – encerramento da consulta aos documentos. 
Participantes:  limite de 3 licitantes, sendo no máximo 2 pessoas por licitante. Não serão 

disponibilizados computadores.  



 
 

 

 

• A visita técnica de campo deverá ser agendada para uma das datas acima 

programadas com antecedência mínima de 2 dias úteis, quando serão 

disponibilizados transporte partindo da sede da CTS;  

• Havendo interesse do licitante retornar para visita técnica em área específica, 

deverá ser previamente agendada, desde que tenha disponibilidade, e o 

licitante deverá dispor de transporte para deslocamento;  

• Não será admitido atraso dos licitantes às visitas técnicas de campo; 

• A quantidade de visitas técnicas para consulta documental será livre, desde 

que agendada previamente e tenha disponibilidade; 

• O Concedente poderá definir novos períodos de visita técnica; 

• Não será permitido o acesso de licitantes sem o agendamento prévio; 

• Não será permitido aos licitantes retirarem do local da visita os documentos 

disponibilizados; 

• O Licitante poderá solicitar cópia dos documentos impressos, arcando com os 

custos decorrentes; 

• Será permitido fotografar as instalações da linha L1. 

 
 
AGENDAMENTO: 
Diretoria de Mobilidade Urbana – DMOB da SEDUR 
Telefones: 3118.3100 / 3118.3104 
 
 
 
 

Salvador, 05 de junho de 2013 
 
 

Ana Cláudia Nascimento e Sousa 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 


