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Tairone Aires Cavalcante

De: Jusçanio Umbelino de Souza
Enviado em: quinta-feira, 4 de julho de 2019 17:32
Para: CODEPLAN - CPL
Cc: Bruno de Oliveira Cruz
Assunto: RES: DÚVIDAS EDITAL - PE nº.03/2019

Presados membros da CPL, 
O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) envolve a análise da repercussão de causa e efeito da 
ocupação/inscrição (edifício, hospital, indústria, empreendimento habitacional) de objeto no 
espaço geográfico, mais precisamente no espaço urbano, sobre um conjunto de relações 
socioculturais, econômicas e políticas na área que o circunscreve. Essas causas e efeitos podem 
ser positivos ou negativos sobre o seu entorno, variando em função da escala (tamanho) e 
atividade econômica do respectivo empreendimento. 
Com efeito, o EIV é um estudo prévio, que deve ser associado a todo o processo de 
implementação do respectivo empreendimento desde seu anteprojeto até as conjecturas 
posteriores a sua efetivação, o que garante sua aprovação e viabilização – portanto, de natureza 
técnico/analítico. 
 
Especificamente na exigência de capacitação técnica constante no edital da PMAD, o foco está 
na experiência em realização de coleta de dados em pesquisas por amostra domiciliares – 
portanto, envolve experiência na dinâmica e logística de pesquisas socioeconômicas dessa 
natureza. 
 
Nesse contexto, consideramos não satisfatório essa comprovação. 
 
Atenciosamente, 
 
 

De: CODEPLAN - CPL <cpl@codeplan.df.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 4 de julho de 2019 16:34 
Para: Jusçanio Umbelino de Souza <juscanio.souza@codeplan.df.gov.br> 
Assunto: ENC: DÚVIDAS EDITAL - PE nº.03/2019 
 
Prezado Senhor, 
 
Encaminhamos o pedido abaixo para manifestação (via e-mail). Na oportunidade enviamos o processo para 
subsidiar resposta. 
Alertamos que este Pregoeiro, tem o prazo de 24 horas para enviar a resposta ao interessado. 
Att. 
Tairone Aires Cavalcante 
 

De: Isa Souza | Ambiental do Brasil <comercial.abdobrasil@gmail.com>  
Enviada em: quinta-feira, 4 de julho de 2019 12:28 
Para: CODEPLAN - CPL <cpl@codeplan.df.gov.br> 
Cc: 'Zelaine Caixeta | Ambiental do Brasil' <ambientaldobrasil@gmail.com> 
Assunto: DÚVIDAS EDITAL - PE nº.03/2019 
 
Prezada Comissão, boa tarde! 
 
Gostaríamos de saber se as pesquisas socioeconômicas realizadas para subsidiar estudos de impactos de vizinhança 
(EIV) em 08 cidades do Goiás, atenderá aos itens 8.5 e 8.5.1 do edital? 
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Desde já agradeço a atenção e fico no aguardo de um retorno. 
 
Atenciosamente, 

 
Isa Souza  
Departamento Comercial 
Rua Benjamim Roriz Quadra 33 Lote 32 Sala 2-B 
Centro - Luziânia-GO 
CEP.: 72.800-380 
Telefones: 061 3084-4009 / / 061 98286-7944 (WhatsApp) 
Skype: Comercial-Ambiental-do-Brasil 
www.ambientaldobrasil.com  

 


