
 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Central  Permanente de Licitação – COMPEL 

             

Camaçari, 28 de novembro de 2017. 

 
Concorrência nº 006/2017 

 

Objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e complementares de 

infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; Terraplenagem; Sinalização; 

Pavimentação; Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de reconstrução e pavimentação do 

sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede no Município de Camaçari/Ba. 

 
 
Senhores Licitantes,  
 
 
Tornamos público aos interessados, que uma pretensa licitante  questionou:  

 
 

 

Seguem algumas perguntas: 
 

 
 

01) - Vocês teriam um Mapa com uma indicação dos traçados das vias onde serão feitas as intervenções, 
para que possamos entender essa distribuição dos 50km e dos 1.200.000m² de área para realização 
dos estudos topográfico que consta na planilha apresentada no edital. 

         Esta pergunta foi enviada para a Secretaria de infraestrutura para conhecimento da equipe técnica, análise  
e  emissão de  parecer / respostas. 

Resposta:  transcrição do texto: 
  As intervenções serão feitas na Sede, distritos de Monte Gordo e Abrantes, conforme Edital. 

 
 
 
02) - Qual a localização precisa da obra? o edital diz que é nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e 

Sede no Município de Camaçari;  mas gostaríamos de saber onde começa e termina,  se tem 
coordenadas ou um .kml do Google indicando esses locais. 

         Esta pergunta foi enviada para a Secretaria de infraestrutura para conhecimento da equipe técnica, análise  
e  emissão de  parecer / respostas. 

Resposta:  transcrição do texto: 
 Os serviços se darão nos locais indicados, Sede, Distritos de Monte Gordo e Abrantes, 

 
 
 
03) - O projeto seria para vias novas ou duplicação/ampliação? 

         Esta pergunta foi enviada para a Secretaria de infraestrutura para conhecimento da equipe técnica, análise  
e  emissão de  parecer / respostas. 

Resposta:  transcrição do texto: 
 Os projetos  serão conforme indicado em planilha. 

 
 
 
04) -  Essas vias se tratam de uma Avenida, ruas arteriais ou locais?  

         Esta pergunta foi enviada para a Secretaria de infraestrutura para conhecimento da equipe técnica, análise  
e  emissão de  parecer / respostas. 

Resposta:  transcrição do texto: 
 Os projetos serão indicados em planilha na Sede, Distritos de Monte Gordo e Abrantes. 

 
 
 
05) - O relevo é plano ou acidentado? 

         Esta pergunta foi enviada para a Secretaria de infraestrutura para conhecimento da equipe técnica, análise  
e  emissão de  parecer / respostas. 

Resposta:  transcrição do texto: 
 Os estudos preliminares indicarão. 
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06) - Os locais das intervenções são em áreas de ocupação urbana consolidada ou em vegetação 
fechada? 

         Esta pergunta foi enviada para a Secretaria de infraestrutura para conhecimento da equipe técnica, análise  
e  emissão de  parecer / respostas. 

Resposta:  transcrição do texto: 
 Os locais das intervenções  serão na Sede, Distritos de Monte Gordo e Abrantes. 

 
 
 
07) - Os locais das intervenções possuem áreas inundadas / brejadas? Caso afirmativo seria em toda a 

extensão de projeto ou em alguns locais e onde seriam esses locais? 
         Esta pergunta foi enviada para a Secretaria de infraestrutura para conhecimento da equipe técnica, análise  

e  emissão de  parecer / respostas. 

Resposta:  transcrição do texto: 
 As sondagens indicarão sobre o tipo do terreno. 

 
 
 
08) -  Possui alguma macrodrenagem (bueiros, pontes, etc) a ser estudada? 

         Esta pergunta foi enviada para a Secretaria de infraestrutura para conhecimento da equipe técnica, análise  
e  emissão de  parecer / respostas. 

Resposta:  transcrição do texto: 
  O cadastro e o projeto indicarão as necessidades. 
 
 

 
Em tempo, informamos  que  ficam  mantidas as cláusulas e exigências do Edital,  inclusive  mantida 
a data e horário / local da abertura do certame. 
 
Atenciosamente,  
 
    Manoel  Alves  Carneiro 
Presidente exercício / COMPEL  


