
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas - SEINFRA 
Comissão Setorial de Licitação - COSEL. 

 

Página 1 de 1 
 

LICITAÇÃO Nº 006/2019 – SEINFRA 
TOMADA DE PREÇO SEINFRA Nº 003/2019 

 
PROCESSO Nº PR-SEINFRA 394/2019 TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e Preço 

OBJETO:  
Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração de Estudo de Viabilidade 
Viária de Engenharia, para o “Trecho A” da Via Expressa Linha Viva (LV), evoluindo do projeto 
básico preexistente e desenvolvendo uma nova concepção de traçado alternativo e de outras 
soluções nos métodos construtivos, de forma a reduzir a quantidade de desapropriações de 
imóveis edificados, existentes ao longo do traçado originalmente projetado para o “Trecho A”. 
 
A contratação se dará em regime de execução indireta sob empreitada por preço unitário, em lote 
único. 

 

SOLICITAÇÃO 01: 

“A empresa EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 44.239.135/0005-
03, com interesse em participar da LICITAÇÃO Nº 006/2019 - SEINFRA - Tomada de Preços nº 
003/ 2019 – SEINFRA para a prestação dos serviços “Contratação de empresa de engenharia 
especializada para a elaboração de Estudo de Viabilidade Viária de Engenharia, para o “Trecho 
A” da Via Expressa Linha Viva (LV), evoluindo do projeto básico preexistente e desenvolvendo 
uma nova concepção de traçado alternativo e de outras soluções nos métodos construtivos, de 
forma a reduzir a quantidade de desapropriações de imóveis edificados, existentes ao longo do 
traçado originalmente projetado para o “Trecho A”, vem por meio desta solicitar o adiamento 
da licitação acima referenciada por mais 5 dias a fim de obter o Registro Cadastral junto a 
Prefeitura conforme estipulado no Item 3.1. do Edital.” 

 

RESPOSTA: 

Conforme edital item 3.1 - Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que 
demonstrem capacidade técnica para o desenvolvimento do objeto que, pela sua 
complexidade, deve ser realizado conforme especificações constantes no Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital, que sejam cadastradas no CRC/Secretaria Municipal 
de Gestão – SEMGE, e as não cadastradas, desde que atendam a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. 
O Aviso de licitação foi publicado nos meios de comunicação em 07/05/2019, tempo 
hábil para regularização das empresas interessadas neste certame. 
  
Salvador, 05 de junho de 2019. 
Comissão de Licitação  
 


