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

CC 004/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH 

PROCESSO: 10.0261/2019
ORIGEM: Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA
EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ

JULGAMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado pela Empresa
Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A. CNPJ: 92.779.503/0001-25,
contra o edital em questão, 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;

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 10 de set
de 2019 às 15:51, ou seja, terça-feira, fora do horário de expediente
deste órgão, considerando seu recebimento no dia útil subsequente,
11.09.19, logo, dentro do prazo de 2 (dois) ou 5(cinco) dias úteis,
considerando que a sessão inaugural ocorrerá amanhã,  20.09.2019 às
09:00, conforme publicações de estilo.

DOS FATOS

Em resumo a empresa questiona:

1)   Para a comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de
atividade  pertinente  e  compatível  item  10.5.3  b)  “transporte  com
caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada – DMT : bota
fora  (17,0  km)  e  cascalheira  (11,8  km)”  .  Perguntamos  se  estas
exigências acima estão confirmadas por esta comissão, pois no nosso
entendimento  são  exigências  muito  específicas  e  particulares,  que
restringem  a  competição  em  um  item  que  em  nada  vem  a  comprovar
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experiência técnica de empresas para este tipo de Obra – lembrando que
foram publicados editais (Nºs 002/003 e 005) por esta comissão, de
serviços similares senão iguais,  em que esta exigência acima não está
presente;

 
2)   Na  planilha  de  serviços  página  125  do  Edital,  item  4.2.2  –
6817891 – Boca BSCC 2,00 x 2,00 m canal – pré-moldado – tipo II –
areia e brita comercias ud 1,00 - o preço está R$ 1.361,43 – sem BDI –
no nosso entendimento ou o código está repetido e a descrição seria
para Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00 ou preço está incorreto.

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 diligenciou o projetista que exarou o
Parecer, anexo a esta resposta.

Em resumo foram considerados procedentes os questionamentos da
empresa pelo projetista.

Tendo  em  vista  tratar-se  de  questões  técnicas  próprias  da
engenharia,  a  comissão  acatou  integralmente  o  parecer  exarado  e
considerando  que  ocorreram  alterações  nas  planilhas  de  composição
será necessário a publicação de Errata e a devolução dos prazos aos
interessados.

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO POR TEMPESTIVA, para, nos termos do Parecer
Técnico  de  Engenharia,  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.

Porto Velho, 16 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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