
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Re: {GT Pedala BH} Obras na Lagoa da Pampulha em Abril
CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 4 de maio de 2021 17:06
Para: Vinícius Mundim Zucheratto e Figueiredo <viniciusmundimz@gmail.com>
Cc: "gtpedalabh@googlegroups.com" <gtpedalabh@googlegroups.com>
Cco: Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, Dalva Candida Ribeiro Munayer
<dalva.munayer@pbh.gov.br>

REF.: RDC (Eletrônico) n.º 01/2020 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
engenharia previstos na implantação de Infraestrutura Cicloviária na Orla da Lagoa da Pampulha, em Belo
Horizonte, contemplando obras civis, sinalização vertical e sinalização horizontal, com fornecimento de materiais.
Prezado Sr. Vinícius Mundim, boa tarde!
Encaminhamentos sua solicitação para a área demandante, que nos retornou conforme abaixo:
"Conforme disposto no Objeto da presente licitação, os projetos a serem implantados compreendem o trecho de
6,55 km localizados entre a Rua Garoupas e o n°4220 - Clube Belo Horizonte. 
A nota constante na folha 07/20 do referido projeto apenas menciona que deverá ser compatibilizado com o
projeto cicloviário a ser desenvolvido para a Av. Dom Pedro I; porém, não há previsão neste processo licitatório
de implantar qualquer trecho dessa rota".
Quanto à condição de leitura dos arquivos, informamos que, em virtude de limitações nos sites, tivemos que
compactar os arquivos antes de disponibilizá-los. Entretanto, caso haja interesse, podemos encaminhar o arquivo
em tamanho original.
Estamos à disposição.
Atenciosamente, 
Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPLBHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em sáb., 1 de mai. de 2021 às 01:32, Vinícius Mundim Zucheratto e Figueiredo <viniciusmundimz@gmail.com>
escreveu:

Prezados, boa noite.
Às vésperas da conclusão do Edital RDC 001/20, estive olhando mais uma vez os croquis (que seguem em
péssima condição de leitura) dos projetos no site da Licitação . Na folha 07/20 onde se mostra que deve sair
um trecho de ciclovia em direção à estação do Move Pampulha¹, há uma marcação "compartilhar projeto
Ciclovia Pedro 1" ².
Onde estão esses projetos, para que se possa saber qual será o traçado deste trecho de ciclovia e a forma de
acesso dos ciclistas à estação do MOVE?
Obrigado.
¹ Estação que não possui bicicletário até hoje, diga-se. Há apenas alguns paraciclos em local não seguro da
estação.
² A ciclovia da Pedro I deveria ter sido entregue junto com a obra da Copa, e até hoje, nada. Até hoje ainda há
trechos não executados inclusive das calçadas no lado sentido centro.
--
Vinícius Mundim Zucheratto e Figueiredo
-----------------------------------------------------------
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Em qui., 25 de mar. de 2021 às 15:58, Vinícius Mundim Zucheratto e Figueiredo
<viniciusmundimz@gmail.com> escreveu:

Prezados, boa tarde.
A bhtrans publicou o edital de licitação para as obras
https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/licitacao/regime-diferenciado-de-contratacao-01-2020
Nos anexos há dois longos documentos, um deles parece dar mais detalhes sobre os projetos, embora a
resolução de leitura esteja horrível.
Agradeço mais uma vez a boa vontade dos jestores do Pedala BH em (não) ter respondido a pergunta feita
em 04 de Fevereiro por aqui...
Cordialmente
--
Vinícius Mundim Zucheratto e Figueiredo
-----------------------------------------------------------
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Em qui., 4 de fev. de 2021 às 20:19, Vinícius Mundim Zucheratto e Figueiredo
<viniciusmundimz@gmail.com> escreveu:

Prezados, boa noite.
Hoje acompanhando reunião virtual de CRTT Noroeste entre vários assuntos, foi diteo pelo Diretor de
Planejamento da BHtrans (esqueci o nome dele) que as obras de revitalização da ciclovia da Pampulha,
alargando a calçada onde hoje a ciclovia está no asfalto, começarão até final de Abril.
Onde encontro informações sobre o projeto que será executado, custos, empresa que fará a obra?
Pesquisando aqui no histórico de mensagens do GT não encontrei nada a respeito, embora essa obra já
tenha sido comentada na empresa ao longo dos últimos anos como promessa.
Obrigado.
Cordialmente.
--
Vinícius Mundim Zucheratto e Figueiredo
-----------------------------------------------------------
Cel.: +55 31 9133-7574
----------------------------------
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--
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "GT Pedala BH" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
gtpedalabh+unsubscribe@googlegroups.com.
Para ver essa discussão na Web, acesse https://groups.google.com/d/msgid/gtpedalabh/
CAHMGN07bjiVbtKCDL1J-QExZfNpODDFDKLGnVyW3VhMyj4Kz4Q%40mail.gmail.com.
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