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OFÍCIO: 04.PMPV.02.19                                                                           07/02/2019 
 
ESTE DOCUMENTO CONTÉM 02 PÁGINAS. 

  

À SML 
 

 

Assunto: Pregão Eletrônico n. 134/2018/SML 

A COMPACTA ENGENHARIA vem por meio desta questionar resposta da 

Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO à empresa JJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME, no 

pregão eletrônico citado em epígrafe. 

Pergunta da empresa: 

O entendimento para a entrega no local indicado, é correto 

para o caso do CBUQ (Massa asfáltica C.B.U.Q.concreto betuminoso 

usinado à quente. Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP-50/70)? 

Resposta da Prefeitura Municipal de Porto Velho: 

LOCAL DE ENTREGA: Os materiais licitados deverão ser entregues 

na Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP, localizada 

na Rua Mário Andreazza, n. 8072, Bairro JK II, Porto Velho-RO, observado 

o estabelecido no Termo de Referência, Anexo II do Edital de Licitação. 

Verificada a resposta acima, mesmo sabendo que não é mais possível 

questionar ou impugnar edital, de acordo com o disposto no item 11.1 desse, viemos 

por meio desse ofício trazer um alerta à Prefeitura Municipal, tentando evitar que o 

dinheiro gasto para elaboração desta licitação não seja em vão. 

Segue abaixo nossa argumentação da razão que consideramos prudente para 

a Prefeitura adiar este pregão: 

Diferente da massa asfáltica usinada a quente e aplicada a frio, o concreto 

betuminoso usinado a quente padrão não possibilita a aplicação/compactação com 

temperaturas inferiores a 100°C¹, portanto o transporte pela empresa contratada até o 

endereço informado e após isso o carregamento da Prefeitura em caminhão próprio 

deste material despejado  e transporte até o local de aplicação, com quase 100% de 

chances inviabilizará a compactação integral da massa asfáltica dentro da 

temperatura mínima adequada.  

A consequência da compactação fora da temperatura adequada é a menor 

durabilidade da capa asfáltica devido a falta de resistência da mesma gerada pelo 

não atingimento do grau de compactação projetado, o que gera desperdício de 

dinheiro público. Portanto, clamamos para que tal situação seja corrigida antes que os 

recursos sejam gastos e o dinheiro público desperdiçado.  
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A situação não é de díficil solução, já que os locais de aplicação são pré-

determinados, logo pode-se ter como base a usina da prefeitura ou outra licenciada 

no município para elaboração do DMT para cada local de aplicação. 

Novamente, citamos que nosso interesse é proteger ambas as partes, tanto o 

Município que poderá pagar por material não adequado para aplicação e empresas 

que fornecerão o material na temperatura adequada e que deixará de ser adequado 

no momento da descarga e posterior carga e transporte, o que poderá gerar 

discussões futuras, quem sabe até judiciais, questionando a qualidade do material 

entregue (a demora e a descarga e carga levarão ao rápido resfriamento do material 

betuminoso, perdendo sua capacidade de compactação e, por conseguinte sua 

resistência após aplicado). 

Finalmente, é importante ressaltar que tal fato torna-se um impeditivo para 

aumento da concorrência da licitação, visto que empresas conscientes deixarão de 

participar vislumbrando problemas futuros e as que participarão ofertarão preços 

maiores pelos riscos envolvidos. 

Fonte: 

 DER-PR, acessado em 07/02/2019 

<http://www.der.pr.gov.br/arquivos/File/EncontrosTecnicos/4encontroTecnico/4-

ExecucaonaPistaeControledeCompactacao.pdf> 

 

Atenciosamente, 

 

João Lucas Lima 

Engenheiro Civil 

8031 D/RO 

 


