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

Processo: 16.02052/2017 
Concorrência n. 004/2018 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS
DE  ENGENHARIA  PARA  REVITALIZAÇÃO  NO  COMPLEXO  TURÍSTICO  DA
ESTRADA  DE  FERRO  MADEIRA-MAMORÉ,  PARA  ATENDER  A  SECRETARIA
MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

Trata-se  de  impugnação  interposta  pela  Empresa  Construrio
Construcoes Eireli, CNPJ 13.080.232/0001-49 , aos termos do Edital da
Concorrência  n.  003/2018,  deflagrado  no  processo  administrativo
descrito  acima,  pelos  fatos  e  fundamentos  aduzidos  na  peça
apresentada.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando com a legislação regente, o Edital em comento tratou
do tema do pedido de esclarecimento no item 2, de onde se extrai: 

2. ESCLARECIMENTOS
 2.1.  As  dúvidas  referentes  a  este  edital  poderão  ser

sanadas até 02 (dois) dias úteis antes da abertura do certame
licitatório, estas deverão ser endereçadas à CPL-OBRAS/SML/PVH
no  endereço  discriminado  no  item  1.5  e  serão  sanadas  pela
comissão de licitação. 

Compulsando os documentos protocolados nesta SML, infere-se que
pedido  de  esclarecimento  ora  analisada  atende  ao  requisito  de
tempestividade, pois, pois tal pedido de esclarecimento foi recebido
às 10h47min do dia 14.08.2018, sendo que a abertura da licitação só
ocorrerá em 04.09.18 às 09H.

No mérito, versa sobre a compatibilidade de serviços de igual ou
maior complexidade para a demonstração aptidão técnica da empresa
quando da apresentação dos atestados de capacidade técnica.
 

DO MÉRITO 

Buscando  melhor  compreensão  do  tema  esta  Comissão  solicitou
Parecer Técnica da Assessoria de Engenharia (Em anexo), que concluiu
o seguinte: 

(...)“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
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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.”

Sendo assim, reafirmando a letra da lei 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, e esta aptidão deverá ser analisada caso a
caso.

  Dessa  forma,  serviços  como  bloco  sextavado  de  qualquer
espessura  ou  tamanho  poderá  ser  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
essa  constatação  só  poderá  ser  definida  após  análise  no  caso
concreto.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, com fulcro no item 2 do Edital, informamos que
a  aceitabilidade  ou  não  quando  a  aptidão  da  empresa  deverá  ser
analisada no caso concreto, assegurado os termos do Art. 37, XXI, da
lei Federal 8.666/93.

Porto Velho, 16 de agosto  de 2018.

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

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH

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