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Camaçari, 26 de julho de 2019.   

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução das obras de recuperação

 e duplicação do viaduto do trabalhador, localizado na cidade de Camaçari – Bahia. 

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS  

Questionamento 04 

Empresa: CONSTRUTORA MAZZA ENGENHARIA LTDA. 

1. Será disponibilizada pela contratante jazida licenciada para exploração do material 
necessário a mistura de base e execução dos aterros? 

 Resp: Não. Será de responsabilidade da contratada a escolha de uma jazida licenciada.  

2. No projeto de drenagem é indicado os locais de lançamento final das aguas pluviais, 
baseado nisto peço os seguintes esclarecimentos: 

  

2.1. Lançamento 2: no local indicado no projeto há construções que inviabilizam a sua 
utilização, como será feita esta descarga? 

 
Resp: Informação não procede os projetos foram revisados, para publicação atual. 
 

2.2. O sistema de drenagem do Eixo 3 direita após o PV 05-08 há um trecho de bueiro de 
tubos de concreto diâmetro 0,60m sem ligação a nenhuma outra caixa ou descarga final, 
onde será lançada sua descarga? 

 
Resp: Informação não procede os projetos foram revisados, sua descarga será conforme detalhamento de projeto. 
 

2.3. Da mesma forma, no mesmo eixo 3 a direita, após o PV 04-04 não há lançamento para 
sua descarga, qual o destino final após este ponto? 

 
Resp: Informação não procede os projetos foram revisados, sua descarga será conforme detalhamento de projeto. 

 
3. O projeto de duplicação do viaduto está aprovado pela concessionaria BAHIA Norte 

para sua execução? 
Resp: Sim 

  
4. As áreas para implantação das alças e ramos já estão desapropriadas para início do 

serviço? 
Resp: As desapropriações já se encontram em andamento e serão ocorridas antes da inicialização das intervenções. 

 
5. Não há na planilha item especifico para reconstrução do muro/gradil do 

supermercado Atakarejo, estou entendendo que a sua demolição e reconstrução ficará a 
cargo do referido supermercado, estou correto? 

 Resp: Este item não faz parte do escopo da contratada. 
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6. Há alguma interferência com rede de abastecimento d´água (adutora) da Embasa? 
Resp: Não 

7. Há alguma interferência com fibra ótica ou redes de transmissão de dados/voz? 
Resp:Não 

8. As remoções de postes e redes elétricas de transmissão e distribuição já estão 
contratadas e pagas a Coelba? 

Resp: Sim. 

9. Não há na planilha item especifico para transporte e içamento das vigas pré-moldadas 
do viaduto, onde este item será pago? 
 

Resp: Questionamento não procede, já foram feitas as devidas alterações. 

 
 

 

Leon Franco 

Secretaria de Infraestrutura 


