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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 034/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 129/2020
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Assunto: Pedido de Informações.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA
REFORMA DE ESTRUTURA NÁUTICA DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE MORRO DE SÃO PAULO, ARQUIPÉLAGO DE
TINHARÉ, MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA.
SOLICITANTE: BELOV: ENGENHARIA PORTUÁRIA, SUBAQUÁTICA E OFFSHORE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, vem responder a
pedido de esclarecimento apresentado pela SOLICITANTE acima indicada, nos termos que seguem:
I – DOS FATOS
A SOLICITANTE apresentou questionamento, através do e-mail oficial do Setor de Licitações do Município de Cairu/BA, no
dia 19/03/2020, registro das 13:38 referente a ausência de documentação anexa ao edital de licitação em epígrafe
conforme transcrito abaixo.
II - DOS PEDIDOS
“No intuito das proponentes poderem participar desta licitação dentro de um embasamento técnico
adequado, solicitamos que seja anexada à documentação do Edital:

x Memória de Cálculo, que comprove, frente a Norma NBR 6118, que a ponte de concreto
armado original existente, no que tange ao trecho de seu prolongamento construído no ano de
1994, com uma largura do tabuleiro (laje de piso) de 2m, possa ser executada conforme projeto
deste edital, numa largura de 4m; esta solicitação vem do fato de que a seção original da ponte
de acesso, assim como suas fundações, não terem sido dimensionadas para atender à carga
inerente a esta sobre-largura do tabuleiro de mais 2m (1m para cada lado), sobre-largura esta
que irá praticamente duplicar as cargas de serviço previstas no projeto original de 1994.

x Memória de Cálculo que comprove que o atual projeto atenderá as cargas de serviço frente as
exigências da Norma NBR 6118.

x Relatório de cadastramento das patologias da atual situação da ponte de acesso;
x Relatório fotográfico da atual situação da ponte de acesso;”

III- DA FUNDAMENTAÇÃO
Os pedidos foram apresentados tempestivamente para a Tomada de Preços nº 006/2020, e conhecido o teor do
esclarecimento, a mensagem foi remetida à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Infraestrura que apresentou
por e-mail datado de 29/04/2020 vários documentos anexo, com a seguinte mensagem:
“Segue em anexo os projetos com o cadastro e as fotos da patologia da ponte do Morro, Relatório
técnico e Respostas aos questionamentos da Empresa com referencia a TP 06/2020.”
Consta no teor do Ofício SEINFRA nº 039/2020, que conhecido os questionamentos, buscou-se do técnico contratado para
elaboração dos projetos, para apreciar e apresentar elementos em resposta às petições da SOLICITANTE, obtendo as
seguintes respostas:
Para o questionamento 1 - Memória de Cálculo, que comprove, frente a Norma NBR 6118, que a ponte de concreto

armado original existente, no que tange ao trecho de seu prolongamento construído no ano de 1994, com uma largura do
tabuleiro (laje de piso) de 2m, possa ser executada conforme projeto deste edital, numa largura de 4m; esta solicitação
vem do fato de que a seção original da ponte de acesso, assim como suas fundações, não terem sido dimensionadas para
atender à carga inerente a esta sobre-largura do tabuleiro de mais 2m (1m para cada lado), sobre-largura esta que irá
praticamente duplicar as cargas de serviço previstas no projeto original de 1994. - apresenta-se o seguinte
argumento:
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“Como não foram localizados os projetos estruturais originais ou aqueles que devem ter sido elaborados posteriormente
para a realização das obras de alargamento do tabuleiro da Ponte de Acesso ao cais de embarque e desembarque, as
quais aumentaram a largura inicial do projeto original de 2,01 metros para 4,05 metros.”
Portanto, pela indisponibilidade destes projetos, não foi possível avaliar suas premissas e dimensionamentos, porém, como
a muitos anos após a execução desta ampliação as estruturas de apoio como blocos e estacas/pilares se comportaram
bem à efetiva prova de carga, que é o uso da estrutura em todos os limites possíveis de operação deste Atracadouro,
concluímos que estas estruturas suportam as cargas as quais foram submetidas ao longo destes anos pós
ampliação, não cabendo, portanto, reforçar as estruturas, e sim recuperá-las.
Portanto, discordamos da Belov Engenharia quanto à afirmação que houve um “erro conceitual do Projeto...”, pois devido
ao comportamento da estrutura e a inexistência de sinais de esmagamento de apoios de vigas e blocos, rupturas
estruturais por cisalhamento e fissuras verticais ou inclinadas diametralmente opostas oriundas de momentos fletores
acima da capacidade das vigas, concluímos que não ocorreram sobrecargas acima da capacidade de suporte
das peças estruturais e ao ponto de causar danos a tais estruturas.
As manifestações patológicas observadas na época da vistoria, não têm correlação com sobrecargas e sim com a
deficiência de cobrimento das armaduras e a falta de manutenção preventiva e corretiva periódica.
Concluímos então, que não seriam necessários reforços estruturais de blocos e Estacas/Pilares, pois os
mesmos apresentam danos pontuais de impactos de embarcações nas extremidades ou em quinas, ou
pontos com fissuração de armaduras expandidas atingidas pela oxidação em fase inicial, porém com grande
parte de sua estrutura preservada, cabendo apenas a recuperação estrutural, e não o reforço.”
Para o questionamento 2 - Memória de Cálculo que comprove que o atual projeto atenderá as cargas de serviço frente
as exigências da Norma NBR 6118 - apresenta-se o seguinte argumento:
Quanto a afirmação de ter sido implantada erroneamente ou não o alargamento da estrutura da ponte de acesso, não
podemos corroborar nem discordar da afirmação da Belov, pois não temos elementos de projeto estruturais, tanto
originais quanto os que devem ter sido elaborados para execução desta ampliação. O fato é que a estrutura vem
funcionando e atendendo ao aumento da demanda, o que deve ter sido, esta última, o motivo da ampliação.
Não concordamos também, com a afirmação da Belov, que esta ampliação é que levou aos danos detectados na estrutura,
pois não se pode concluir que os danos existentes foram causados por ação de sobrepeso, como deixou concluído em seu
comentário. Pois, não foram detectados esmagamentos ou cisalhamentos nos apoios das vigas nem nos
blocos, e não foram observadas fissuras verticais ou inclinadas no sentido da ação dos momentos fletores
no centro das vigas, o que seriam indícios de consequências de sobrecarga e da falta de capacidade de
suporte das mesmas peças estruturais.
Durante a vistoria, o que verificamos no local, é que devido à expansão das armaduras por oxidação dentro das vigas,
principalmente, e em alguns pontos da laje, blocos e de estacas/pilares, foram causados pela deficiência de cobrimento
das armaduras nas peças estruturais, os quais são inferiores aos 50mm em vigas, blocos e pilares; e inferior aos 45mm na
laje; conforme atualmente recomenda a norma ABNT NBR 6118 para o grau de agressividade IV na tabela 7.2, somada ou
não à problemas de constituição ou execução do concreto os quais não podemos afirmar se estão ou não de acordo com
as atuais normas, por não serem disponibilizados os projetos originais e por não terem sido realizados ensaios
tecnológicos nas peças (destrutivos – extração de corpos de prova ou não destrutivos – esclerometria).
Outros fatores que podem ter influência na vida útil do concreto em meios agressivos como o meio marinho, tais como: a
não utilização de cimentos tipo RS ou fator água/cimento superiores a 0,45 ou deficiência no adensamento do concreto ou
outros problemas construtivos e constitutivos das peças de concreto.
Concordamos com a Belov no quesito de segurança estrutural, pois, realmente a estrutura corre risco de ruína, caso não
seja feita uma rápida intervenção, seja a que projetamos ou a demolição e construção de novo Atracadouro, como sugere
a Belov Engenharia.
Isto posto, podemos concluir que a falta de manutenção periódica corretiva e preventiva das estruturas, aliada aos
problemas executivos da estrutura, vem comprometendo a segurança estrutural do equipamento, e reduzindo sua vida
útil.
É importante registrar que a capacidade de carga da estrutura vem sendo reduzida e comprometida ao longo do tempo
com o avançar da oxidação de suas armaduras e das consequentes patologias no concreto que estão deteriorando as
estruturas. Por serem a oxidação e a corrosão reações eletroquímicas, estas precisam ser interrompidas com o bloqueio do
oxigênio, sendo imperativo que os elementos causadores destes fenômenos sessem sua ação danosa, por isso, é urgente
a atuação do Estado e Município na execução das obras e/ou na interdição parcial ou total do Atracadouro, inclusive, por
questão de segurança, implementando a redução e o controle de tráfego simultâneo de passageiros, até que se concluam
as obras de recuperação e reforço das estruturas.
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Registramos ainda, que os problemas estruturais mais graves se encontram na parte do Prolongamento da Ponte de
Acesso, ou seja, partindo do Cais em Escadaria intermediário, até a estrutura de embarque e desembarque que hoje é
utilizada pelos Catamarãs.
Para os questionamentos 3 e 4 apresenta-se como anexo, os projetos referentes aos cadastros da atual da situação da
Ponte, junto com as fotos das patologias.

IV– DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, consideramos esclarecidas as dúvidas e para atender às petições que a SEINFRA julgou pertinente,
publica-se anexo a esta resposta, os projetos com os cadastros e as fotos das patologias solicitados encontram-se
disponíveis para download no Portal da Transparência do Município de Cairu acessível no link:
https://www.cairu.ba.gov.br/Site/Licitacao/13488?localConsulta=2, campo do Edital, arquivo Documentos Resposta
Pedido publicado no dia 08/07/2020.

Cairu - Bahia, 08 de julho de 2020.

Robson Vicente Silva dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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