
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

ATESP - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Processo:16.02.052/2017                     
Assunto: Revitalização da Estrada de Ferro Madeira Mamoré
 
Interessado: SEMI/SEMDESTUR

Resposta pedido de esclarecimento

O processo foi encaminhado pelo presidente da comissão de
licitações 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 de
serviços de engenharia para execução de obras de infraestrutura
no complexo turístico na Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

Certifico que recebi os autos para fins de análise e
resposta à recomendação da procuradoria geral do município em
16/08/2018.

Quanto a parcela de maior relevância, ”piso intertravado
com  bloco  retangular  cor  natural(bege)  de  20x10cm  espessura
8cm”.

A  empresa  CONSTRURIO  CONSTRUÇÕES  EIRELI  questiona  se  outros
tipos de serviços serão aceitos como comprovação de atestado que
sejam compatíveis com nível técnico.

Segundo a  LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que
Regulamenta  o  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,
institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração
Pública e dá outras providências, em seu  Art. 30, que trata da
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documentação relativa à qualificação técnica:

§ 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.

Pois bem, como o julgamento é realizado com base na lei e
nos conhecimentos técnicos de engenharias, cabe informar que a
cor do bloco, espessura, dimensões ou formato  não é motivo de
cerceamento  à  concorrência  licitatória,  portanto  SERVIÇOS
SIMILARES E DE COMPLEXIDADES IGUAL OU SUPERIOR podem comprovar
as capacidades técnicas e operacionais das empresas.

Dessa forma, serviços como bloco sextavado de qualquer
espessura ou tamanho é considerado similar a parcela de maior
relevância,  Sendo  que  piso  de  concreto  moldado  in  loco,  se
acompanhado de outros serviços de pavimentação e infraestrutura,
pode ser considerado de complexidade equivalente ou superior, no
entanto isso só pode ser definido após análise no caso concreto
onde  poderão  ser  analisados  os  outros  serviços  executados
conjuntamente com o bloco expressando assim a capacidade técnica
da  empresa  em  executar  o  serviço  similar  conforme  legislação
vigente.

Porto Velho, 16.08.2018

Jarbas Carvalho dos Santos
Mat. 103127

Assessor técnico de Engenharia
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