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CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/SML/PVH

Processo: 10.0023/2019
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

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado pela Empresa
MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 08.666.201/0001-34,
contra  o  edital  em  questão,  pelos  fatos  e  fundamentos  aduzidos
abaixo:

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;

Compulsando  os  documentos,  infere-se  que  a  impugnação  ora
analisada atende   ao requisito de tempestividade  , pois, tal peça foi
encaminhada  para  o  endereço  eletrônico  desta  comissão  dia  16  de
dezembro de 2019 às 11:12, logo, dentro  do prazo de 2 (dois) ou
5(cinco) dias úteis, considerando que a sessão inaugural ocorrerá
apenas em 09.01.2020 às 09:00, conforme publicações de estilo.

DOS FATOS

Em resumo a empresa questiona:
1) Item 5.0 – OBRAS COMPLEMENTARES: Como pode ser observado na
planilha orçamentária da concorrência em comento, o serviço de
guia (meio fio) e sarjeta conjugados em concreto, moldada in
loco, não especifica ao valor FCK do concreto o qual deverá ser
aplicado para a execução do serviço. Diante da ausência de tal
especificação  vimos  solicitar  esclarecimentos  acerca  de  qual
deverá  ser  utilizada  para  que  possamos  efetuar  a  análise  e
confecção da proposta para o Certame.
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2) Item 7.0 – CALÇADAS - Como pode ser observado na planilha
orçamentária da concorrência em comento, o serviço de execução
de passeio (calçadas) ou piso de concreto com concreto moldado
in loco, usinado, não especifica ao valor FCK do concreto o qual
deverá ser aplicado para a realização do serviço.

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  da  empresa  à  Assessoria  Técnica
Especializada, que por sua vez exarou o Parecer, de lavra do Sr.
Cláudio Roberto O. Pereira, anexo a esta resposta,  dando  conta  o
seguinte:

1.0 – Quanto ao Item 5.0 – Obras Complementares,é solicitado
pela empresa esclarecimento acerca de qual deverá ser o FCK
(Resistência  Característica  à  Compressão)  que  deverá  ser
aplicado na guia (meio fio)e sarjeta conjugados em concreto. Em
análise  aos  autos,  especificamente  no  volume  I,  nas
especificações técnicas, página 80, é informado o FCK de 15MPA
(O concreto utilizado deverá ser dosado experimentalmente para
uma resistência característica à compressão de 15MPA).

2.0 – Quanto ao item 7.0 – Calçadas, é solicitado pela empresa
esclarecimento  acerca  de  qual  deverá  ser  o  FCK  (Resistência
Característica  à  Compressão)  que  deverá  ser  aplicado  para  a
realização do serviço. Em análise aos autos, especificamente no
volume I, nas especificações técnicas, página 112 é informado
que o concreto deverá ser executado com um traço previsto de
1:4:8 na espessura de 7 cm, que deverá ter em sua composição,
moldado  in  loco  devidamente  dosado  (1  parte  de  cimento,  4
partes de areia e 8 partes de brita).Salienta também que sobre
o  concreto  nivelado  e  ainda  úmido,  deverá  ser  lançada  uma
camada com espessura mínima de 1,5cm de argamassa com traço
1:3(1 parte de cimento e 3 partes de areia devidamente dosada.

Concluindo que:

“Pelo exposto, considero que os questionamentos trazidos pela
empresa  licitante  foram  suficientemente  elucidados  após  a
consulta das peças que compõe o edital e seus anexos, sendo
assim, opino pela sua IMPROCEDÊNCIA”. (grifamos)

Em  que  pesem  tratarem-se  de  questões  técnicas  próprias  da
engenharia,  as  quais  foram  acatadas  em  sua  integralidade  pela
comissão,  da  leitura  das  respostas  foi  possível  verificar  que  os
questionamentos apresentados foram justificados e que as aparentes
incongruências  são  elucidas  na  leitura  mais  atida  das  peças  que
compõe os autos.
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DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO POR TEMPESTIVO, para, nos termos do Parecer
Técnico  de  Engenharia,  no  MÉRITO  JULGÁ-LO  IMPROCEDENTE pelos
fundamentos  de  fato  e  de  direito  trazidos  acima.  Não  havendo
alteração de qualquer natureza nas planilhas de referência, mantendo-
se inalterada a abertura do certame.

Porto Velho, 19 de dezembro de 2019.

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

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

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