
Fl.  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Processo:10.00023/2019

Assunto:  contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de
engenharia para pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta na
Avenida Rio de Janeiro do município de Porto Velho. 

Interessado: SEMISB

Análise em pedidos de esclarecimentos Concorrência 02/2019

O  processo  foi  encaminhado  pelo  presidente  da  comissão  de
licitação de obras, considerando a natureza técnica do objeto
requisitado,  para  análise  e  manifestação  quanto  aos  aspectos
técnicos e específicos à matéria, conforme Lei complementar 657
de 2017 onde diz:

 Art. 7º. A ATESP será composta por […] 01
(um)  Assessor  Técnico  de  Engenharia,
responsável  por  pareceres  e  análises  de
engenharia quanto as composições de preços,
memoriais  descritivos,  cumprimento  de
normas  técnicas,  funcionalidades  dos
projetos  arquitetônicos,  benefícios  e
despesas  indiretas,  aplicabilidade  de
encargos  sociais,  dentre  outras
verificações  necessárias  à  realização  da
licitação; […]. 

Pois bem, o processo trata da contratação de empresa para
execução dos serviços de Pavimentação asfáltica na avenida Rio
de Janeiro de Porto Velho.

Certifico que recebi os autos para fins de análise e
manifestação  quanto  aos  questionamentos  da  empresa  MSM
INDUSTRIAL LTDA em 02/09/2019.

Da análise:

Questionamento  01:  “Por  se  tratar  de  uma  obra  de
recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica, os serviços a
ser realizados são em sua maioria na camada de capa asfáltica.
No  entanto,  no  item  10.5.3  a)  o  edital  traz  como  requisito
mínimo de qualificação técnica “Concreto Betuminoso Usinado a
Quente  com  CAP  50/70,  blinder,  incluso  usinagem  e  aplicação,
inclusive transporte”. Por se tratar de camadas diferentes de
pavimento, não deveria ser requisito para qualificação o uso do
CBUQ para capa asfáltica? A comprovação de capacidade técnica de
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Concreto  Betuminoso  Usinado  a  Quente  com  CAP  50/70,  capa
asfáltica é suficiente para a qualificação da licitante?”

Segundo a LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, em seu
Art. 30,  que  trata  da  documentação  relativa  à  qualificação
técnica, onde diz:

 § 3o  Será  sempre  admitida  a  comprovação  de
aptidão  através  de  certidões  ou  atestados  de
obras  ou  serviços  similares de  complexidade
tecnológica  e  operacional  equivalente  ou
superior.

Ou seja, serviços de complexidades equivalentes, similares ou
superiores,  serão  admitidas  como  qualificação  técnica  da
licitante,  e  serviços  de  pavimentação  asfáltica  com  concreto
betuminoso usinado à quente e independente da espessura ou da
camada,  são  compatíveis  com  a  parcela  de  maior  relevância
estipulada no edital.

Da conclusão:

Os  questionamentos  apontados  não  justificam  quaisquer
alterações  no  edital,  sendo  que  o  atestado  da  empresa
participante não necessariamente precisa ser idêntico ao serviço
solicitado pelo edital, sendo de caráter técnico a definição de
serviços  com  características  similares,  equivalentes  ou
superiores.

Sem  mais,  como  está  esclarecido o  questionamento
apresentado,  retorno  o  referido  processo  ao  presidente  da
comissão de obras para prosseguir com o feito.

Porto Velho, 10.09.2019

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES –  Av. Calos Gomes, nº2776,
Bairro São Cristóvão, 2º andar, CEP – 76.804-022 Porto Velho/Rondônia

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument

