
 

Parecer nº: 01/2022 

Origem: Processo de Licitatório nº 56/2022 / Tomada de Preço nº 002/2022 

Assunto: Solicitação de Parecer 

 

 

Ao Sr. José Martins de Araújo 

 Comissão de Licitações do CIMOSU 

 

 

 

Atendo a sua solicitação para análise do pedido de impugnação referente ao edital da TP 02-

2022 CIMOSU, apresentada por Ibraim Godoy da Silva Neto, via e-mail ( 

ibraim@solbrasilambiental.com.br), no dia 29 de junho de 2022, esta consultoria técnica na 

área de engenharia constatou: 

 

Solicitação 1-  

 

Na planilha orçamentária, no item 10.1, possui apenas a INSTALAÇÃO DE 

GEOMEMBRANA. 

perguntamos: o FORNECIMENTO DA GEOMEMBRANA DE 2,0 mm, será fornecida pelo 

Consórcio? Este fornecimento será até o local da obra, ou dependerá de frete para ser 

transportada até o local? Caso seja de responsabilidade da CONTRATADA, tal frete deverá 

ser considerado na planilha. 

 Esclarece que, a manta será fornecida pelo Consórcio e disponibilizada no local da 

obra. 

 

Solicitação 02- 

 

Não há também indicação do local a ser executado, onde deverá ser fornecido também a 

localização, com as vias de acesso e o local, podendo a mesmo ser fornecida em arquivo kmz, 

como em outro arquivo pdf também. 

A localização da obra se encontra no memorial descritivo em Anexo na página de nº 8. O 

mapa de localização da área do aterro apresenta as coordenadas dos vértices da área, 
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bem como na página de nº 3 do memorial descritivo tem a localização em coordenas 

geográficas. 

 

Solicitação 03 

Outra demanda de fundamental importância, e que não foi apresentada, trata-se da LI ou 

Licença de Instalação do empreendimento, para que se conheçam todas as condicionantes 

para a execução de tal empreendimento. 

 

  Solicitação 04- 

Nos anexos Cimosu final - CIMOSU_01, 02 e 03, as pranchas apresentadas não possuem 

nenhuma cotação de medidas, sequer em planta baixa, como em cortes. 

Os detalhes do projeto, bem como dimensões estão no arquivo denominado Estudo de 

projeto. 

 

Solicitação 05  

No projeto/prancha CIMOSU_01, não há apresentação do levantamento planialtimétrico, que 

justifique a possibilidade de execução do projeto com os devidos caimentos e curvas de 

nível de metro em metro. 

 

 As alegações solicitadas de nº 03,04,05 serão publicadas no site. 

 

  

 

É o parecer. 

 

Cumari, 30 de junho de 2022 

 

 

  

 
Atenciosamente, 

      
ELISNÁDIA MARQUES DA SILVA 

Engenheira responsável 
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