
DÚVIDAS RECEBIDAS E RESPOSTAS FORNECIDAS POR E-MAIL 

 

DATA DÚVIDAS E RESPOSTAS 

07/07/
2022 

Dúvida: Bom dia! 
 
Referente: Concorrência Nº 00001/2022 
Cujo objetivo é a alienação, por permuta, de imóvel da União, sob jurisdição da 
MARINHA, constituido do Tombo da Antiga Escola de Aprendizes Marinheiros de 
Alagoas ("EX-EAMAL"), situado na av. Assis Chateaubriand, S/N° - Bairro Pontal da 
Barra. Maceió-AL, CEP 57.010-350, por obras de engenharia e equipamentos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital. 
 
Solicitamos Edital e Anexos da licitação supracitada 
 
sds, 
 
Tiago Teixeira 
Engenharia de Materiais Ltda - ENGEMAT 
CNPJ: 41.157.967/0001-69 
Resposta: Sr. Licitante, 
Participo primeiramente que o envio do Edital completo é inviável de ser realizado 
por email tendo em vista que o tamanho do arquivo completo não é suportado pela 
plataforma.  
Portanto, a forma utilizada pela comissão de licitação para divulgar o processo 
completo foi através do google drive. 
 
Na divulgação do processo no comprasnet estão anexados o edital e seus anexos, 
com exceção do anexo I, o qual pode ser obtido no google drive através do link 
disponibilizado em arquivo dentro da pasta do anexo I do Edital publicado. 
 
A fim de facilitar o acesso do senhor, participo o link supracitado: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QeLrC7RmZL1s9U0siIqwgSv6gGr87s2- 
 
Desde já, agradecemos o interesse de V.Sa. em participar do certame deste Centro 
de Intendência. 
 
Atenciosamente, 
 

08/07/
2022 

Dúvida: MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL 
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL 
EDITAL Nº 01/2022 
(Processo Administrativo n° 63064.004258/2020-11) 
        OBSERVAÇÃO: Não estamos conseguindo entrar no anexo I. 
OBJETO 
4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
alienação, sob a forma de permuta, de imóvel de propriedade da União, de jurisdição 
da MARINHA, administrado pelo Comando do 3º Distrito Naval, por obras de 
engenharia e equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e no Anexo I. 



 
ANEXO I - PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS DESTE 

Todos os arquivos referentes ao Projeto Básico deverão ser baixados utilizando o 
seguinte link do Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QeLrC7RmZL1s9U0siIqwgSv6gGr87s2-
?usp=sharing 

Caso ocorra algum problema ao abrir os arquivos na extensão PDF, proceder da 
seguinte forma:  

1- clicar com o botão direito do mouse no arquivo; 

2- selecionar a opção "abrir com"; 

3- selecionar o navegador de internet (exemplo: mozilla Firefox, Internet Explorer, 
Google Chrome,...). 

Caso o problema persista, encaminhar um e-mail para 
ceimna.licitacao@marinha.mil.br relatando o problema  

( não consigo entrar , por gentileza podem ajudar) 

Atenciosamente  

Geraldo Motta 

  G.M. Consultoria Ltda 

GM CONSULTORIA Ltda. 
Rua Rainha Guilhermina, 20 / 405 Leblon 
Rio de Janeiro  RJ  22441-120  Brasil 
Telefax: +5521 2512 4633 
Celular: +5521 99186.5888 /+552199450 9931 

email: gmottaconsultoria@gmail.com 

 
Resposta: Sr. Licitante, 
 
Participo, primeiramente, que o Edital foi publicado no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Para facilitar o acesso ao Edital, segue link 
para download direto no site: 
 
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.
asp?coduasg=783810&modprp=3&numprp=12022 
 
Devido ao tamanho do Projeto Básico, tanto este como o Edital e seus respectivos 
anexos, foram disponibilizados no Google Drive, no seguinte link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1QeLrC7RmZL1s9U0siIqwgSv6gGr87s2- 
 
Ao acessar o Google Drive, haverá duas pastas: 



 
1 - CONCORRÊNCIA 01/2022 - publicado no Compras Governamentais (contém o 
edital e os anexos, com exceção do Anexo I, que é o Projeto Básico); e 
2 - PROJETO BÁSICO  e todos os demais anexos. 
 
O procedimento a ser executado é fazer os downloads das pastas e descompactar os 
arquivos. 
 
Na página do Centro de Intendência há a publicação do Edital e também os links para 
download dos documentos: 
 
https://www.marinha.mil.br/ceimna/?q=content/licita%C3%A7%C3%B5es-e-
contratos 
 
Desde já, agradecemos o interesse de V.Sa. em participar do certame deste Centro 
de Intendência. 
 
Atenciosamente, 
 

08/07/
2022 

Dúvida:  
Boa tarde. 
 
Venho através deste, solicitar os links para acesso ao edital, projetos e documentos 
necessários para habilitação no processo licitatório da concorrência de n° 
00001/2022 - UASG783810 - processo nº 004258/2020-11 do Tombo da antiga 
Escola de Aprendizes Marinheiros de Alagoas ("Ex-EAMAL").  
-- 
Atenciosamente, 
Kamila Pinheiro 
Aux. de engenharia 
(84) 9 8188 9670 
https://www.engematltda.com.br/ 
 
Resposta: Sr. Licitante, 
 
Participo, primeiramente, que o Edital foi publicado no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Para facilitar o acesso ao Edital, segue link 
para download direto no site: 
 
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.
asp?coduasg=783810&modprp=3&numprp=12022 
 
Devido ao tamanho do Projeto Básico, tanto este como o Edital e seus respectivos 
anexos, foram disponibilizados no Google Drive, no seguinte link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1QeLrC7RmZL1s9U0siIqwgSv6gGr87s2- 
 
Desde já, agradecemos o interesse de V.Sa. em participar do certame deste Centro 
de Intendência. 
 
Atenciosamente, 



 

24/10/
2022 

Dúvida: Prezados, boa tarde!  

Solicito KMZ do terreno de permuta, cujo endereço é ex-Escola de Aprendizes 
Marinheiros de Alagoas, situado na Av. Assis Chateaubriand, s/nº – Bairro Pontal da 
Barra, Maceió – AL, CEP 57010-350. O Tombo, inserido em um TERRENO DE 
MARINHA, conta com uma área total de 784.698,00 m², tendo cerca de 15.770,00 m² 
de área construída.  
Aguardamos retorno. Obrigado! 
 At.te, 

 Hugo Bezerra 

Engº Civil 

  

Tel.: +55 (84) 3234-7153 
Cel.: +55 (84) 99684-5814 
Email: hugobezerra@vipetro.com.br 
ITC – International Trade Center, Sala 307 
Rua Dr. Poty Nóbrega, 1946, Lagoa Nova 
CEP 59.056-180 – Natal – RN 
www.vipetro.com.br 

 

Resposta: Prezado, boa tarde. 
 
Segue anexo o arquivo KMZ da área da Ex-EAMAL, com base nos pontos do 
levantamento topográfico presente nos autos e em conformidade com a Escritura do 
imóvel. 
 
Importante frisar para as licitantes que o referido arquivo trata-se de mera Plotagem 
dos Pontos do levantamento topográfico da Escritura do imóvel (DATUM - 
SIRGAS2000) no Software Google Earth (WGS84). Eventuais incompatibilidades de 
coordenadas e/ou de plotagem, devem ser consideradas como informações oficiais 
as presentes na Escritura do Imóvel, constante nos autos.  
 
No link abaixo encontram-se as informações relativas à APA de Santa Rita (KMZ, 
Plano de Manejo, Dados, etc), onde está inserido o imóvel em questão:  
https://www.ima.al.gov.br/unidades-de-conservacao/uso-sustentavel/apa-de-santa-
rita/ 
 
Link do arquivo: https://abrir.link/GrD1A 
 

 
Dúvida: 
Resposta: 

 


