
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/SML/PVH 

Processo: 10.0023/2019
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA  RECAPEAMENTO  ASFÁLTICO,  ALARGAMENTO,  DRENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA NA AVENIDA RIO DE JANEIRO
Órgão: Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP

JULGAMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  pedido  de  esclarecimento/impugnações  apresentadas
pelas Empresas  COMPACTA ENGENHARIA, CNPJ: 16.791.650/0001-32 e  MSM
INDUSTRIAL  LTDA,  CNPJ:  05.394.853/0001-79,  contra  o  edital
supracitado, pelos fatos e fundamentos aduzidos na peça recursal.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, verificamos o prazo para a
apresentação da impugnação pela empresa interessada, senão vejamos: 

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

8.1. Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital
até  o  segundo  dia  útil  antecedente  à  abertura  dos  envelopes  de
habilitação, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade
que vicie esse instrumento;

8.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente
Edital, desde que protocole o seu pedido até  05 (cinco) dias úteis
antecedentes  à  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de
habilitação;

Em que pese a manifesta intempestivamente dos diversos pedidos
de  esclarecimento/impugnações  recebidos,  a  comissão  verificando  a
possibilidade das questões levantadas influenciarem na execução dos
serviços recebeu as citadas peças como “Direito de Petição” que  é
constitucionalmente assegurado pelo art. 5.º, XXXIV, "a", da CF/88 e
encaminhou todas as peças ao projetista.

DOS FATOS

Em resumo as empresas questionam:

Questionamento 01: Quanto a composição do serviço de administração e
controle da obra (mestre de obras). 

Questionamento 02 Quanto aos serviços topográficos para pavimentação
(Topografo). 

Questionamento 03: Quanto ao transporte de material para execuções da
Base e sub-base da pavimentação da jazida até o local de aplicação.

Questionamento 04: Quanto ao transporte de CBUQ da usina até o local
de aplicação. 
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Questionamento  05:  Quanto  ao  transporte  de  material  fresado  até  o
local de destino. 

Questionamento 06: Quanto aos programas de prevenção e segurança do
trabalho em cumprimento as normas trabalhistas.

Questionamento  07:  Quanto  aos  serviços  laboratoriais  de  solos  e
insumos asfálticos. 

Questionamento 08: Quanto a quantidade de argila devido ao fator de
contração. 

Questionamento  09:  Quanto  a  localização  de  jazida  devidamente
regularizada. 

Questionamento 10: quanto a estimativa de valor do Concreto betuminoso
usinado a quente - CBUQ 

DA DILIGÊNCIA REALIZADA

Visando resguardar o procedimento vindouro de qualquer vício que
macule sua validade a comissão, pela natureza técnica das questões
trazidas, submeteu a petição das empresas ao projetista que exarou o
Parecer, anexo a esta resposta.

A manifestação do projetista foi geral dando conta que “no ato
da concepção e aprovação do projeto não foi observado tais serviços,
sendo procedentes os pedidos apontados pela empresa.  Informamos que
serão atendidas as correções das planilhas com o objetivo de sanar os
tópicos para que possam dar continuidade com o certame licitatório.
Desta forma, na oportunidade encaminhamos em anexo as documentações
alteradas.”.  Logo,  deduzimos  que  todas  as  impugnações  foram
consideradas  cabíveis,  motivo  pelo  qual  já  estão  trabalhado  no
saneamento  para  possibilitar  nova  publicação  da  licitação.  É
necessário  pontuar  que  o  mérito  das  impugnações  é  próprio  da
Engenharia  sendo  de  inteira  responsabilidade  do  projetista,  nesse
sentido  não  caberia  à  comissão  contraditar  as  conclusões  daquele
profissional  posto  que  não  detém  entre  sua  composição  Engenheiro
Civil ou profissional equivalente que detenha as mesmas competências
do autor nos termos da Lei Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Necessário  ressaltar  que  a  metodologia  utilizada  para  a
formulação  das  planilhas/composição  muitas  vezes  trazem  consigo
opções  discricionárias  do  profissional,  quer  dizer,  em  muitas
oportunidades existem várias formas para realizar o mesmo serviço, a
opção  pela  metodologia  “a”  em  detrimento  da  “b”  não  resulta
necessariamente  em  incoerência  ou  erros  nas  planilhas,  no  mesmo
sentido, a opção da administração a determinado padrão de qualidade
não legitima a realização de alterações nas planilhas simplesmente
porque seria possível exigir um insumo mais refinado por exemplo.
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Postas estas premissas, da resposta encaminhada pelo projetista
verificamos  que  aquele  profissional  entendeu  pela  procedência  das
razões das empresas impugnantes. Tendo  em  vista  tratarem-se  de
questões  técnicas  próprias  da  Engenharia,  a  comissão  acatou
integralmente o parecer exarado.

 Pela necessidade de modificação nas planilhas os autos serão
encaminhados  à  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e  Pavimentação  –
SUOP,  logo,  se  ainda  restarem  outras  questões  não  trazidas  ao
conhecimento  da  comissão  ou  entendam  que  as  razões  ventiladas  no
parecer  não  foram  suficientemente  elucidadas   ou  saneadas(muito
embora consideradas procedentes) os interessados poderão encaminhar
suas  manifestações  ao  gestor  da  pasta  (semisbsuop@gmail.com).  O
processo administrativo é público desde sua concepção, não havendo
nenhuma vedação quanto ao encaminhamento de dúvidas e/ou sugestões
para o aperfeiçoamento do projeto colaborando para sua conclusão da
maneira mais escorreita.

Por fim, com a devolução dos prazos também será possível aos
interessados realizarem novas impugnações se desejarem.

Considerando  que  ocorrerão  alterações  nas  planilhas  de
composição e que o certame já se encontra suspenso, informamos que
tão logo ocorram os saneamentos necessários nas peças técnicas será
procedida publicação de Errata anunciando novo prazo para a sessão
inaugural.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
NA FORMA DE “DIREITO DE PETIÇÃO”, para, nos termos da manifestação do
projetista, no MÉRITO JULGÁ-LO PROCEDENTE pelos fundamentos de fato e
de  direito  trazidos  acima.  Havendo  alteração  nas  planilhas  de
referência, sendo necessária a republicação do certame para devolver
os prazos aos interessados, tão logo sejam concluídos os saneamentos
necessários.

Porto Velho, 26 de setembro de 2019.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH 

JANIM DA SILVEIRA MORENO 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 

LUCIETE PIMENTA DA SILVA 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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