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

CONCORRÊNCIA Nº 002/2019/SML/PVH

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
Processo: 10.0023/2019

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela Empresa  MSM
INDUSTRIAL  LTDA,  CNPJ:  05.394.853/0001-79, 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 NÃO atende ao requisito de tempestividade, pois, tal peça
foi encaminhada para o endereço eletrônico desta comissão dia 4 de
SETEMBRO de 2019 às 16:13, ou seja, QUARTA-feira, fora do horário de
expediente  deste  órgão,  considerando  seu  recebimento  no  dia  útil
subsequente, 05.09.19, logo, dentro do prazo de 2 (dois) ou 5(cinco)
dias  úteis,  considerando  que  a  sessão  inaugural  ocorrerá  em
16.09.2019 às 09:00, conforme publicações de estilo.

DOS FATOS

Em resumo a empresa questiona: 

1  –  Por  se  tratar  de  uma  obra  de  recapeamento  asfáltico  e
pavimentação asfáltica, os serviços a serem realizados são em
sua maioria na camada de capa asfáltica. No entanto, no item
10.5.3 a) o edital traz como requisito mínimo de qualificação
técnica “Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70,
blinder, incluso usinagem e aplicação, inclusive transporte”.
Por se tratar de camadas diferentes de pavimento, não deveria
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ser  requisito  para  qualificação  o  uso  do  CBUQ  para  capa
asfáltica?  A  comprovação  de  capacidade  técnica  de  Concreto
Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, capa asfáltica é
suficiente para a qualificação da licitante? 

2  –  No  memorial  descritivo  anexo  ao  edital,  é  dito  que  “O
projeto  de  detalhamento,  implantação,  serão  fornecidos  pela
CONTRATANTE.  Estes  projetos  serão  disponibilizados  aos
licitantes ou apenas à empresa contratada? 

3  –  Na  planilha  orçamentária  de  referência,  no  tocante  a
material  para  base  e  subbase,  constam  apenas  o  expurgo  de
jazida e a retirada do material, sem se computar o transporte
do material entre a jazida e o local da obra. A não previsão de
custo deste serviço geraria ônus para a empresa a executar os
serviços. Os custos de transporte não deveriam ser previstos em
planilha? 

4 – Não foram disponibilizadas entre os documentos referentes à
licitação  as  cotações  de  insumos  asfálticos  que  levaram  ao
estabelecimento dos preços de aquisição e transporte constantes
em  planilha.  Estas  cotações  serão  disponibilizadas  aos
licitantes? 

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.
Jarbas Carvalho dos Santos, anexo a esta resposta.

1  –   o  edital  traz  como  requisito  mínimo  de  qualificação
técnica “Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70,
blinder, incluso usinagem e aplicação, inclusive transporte”.
Por se tratar de camadas diferentes de pavimento, não deveria
ser  requisito  para  qualificação  o  uso  do  CBUQ  para  capa
asfáltica?  A  comprovação  de  capacidade  técnica  de  Concreto
Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, capa asfáltica é
suficiente para a qualificação da licitante? 

Resposta  da  Assessoria  de  Engenharia:Ou  seja,  serviços  de
complexidades  equivalentes,  similares  ou  superiores,  serão
admitidas como qualificação técnica da licitante, e serviços de
pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado à quente
e independente da espessura ou da camada, são compatíveis com a
parcela de maior relevância estipulada no edital.
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3  –  Na  planilha  orçamentária  de  referência,  no  tocante  a
material  para  base  e  subbase,  constam  apenas  o  expurgo  de
jazida e a retirada do material, sem se computar o transporte
do material entre a jazida e o local da obra. A não previsão de
custo deste serviço geraria ônus para a empresa a executar os
serviços. Os custos de transporte não deveriam ser previstos em
planilha? 

Resposta do Projetista: Quanto aos custos do transporte da sub-
base e base, estas já estão computadas nos itens referenciado
na planilha orçamentária, conforme 4011219 (subbase) e 4111227
(base). Portanto, como pode ser verificado abaixo. A empresa
que executar os serviços questionado, não terá ônus.

2  –  No  memorial  descritivo  anexo  ao  edital,  é  dito  que  “O
projeto  de  detalhamento,  implantação,  serão  fornecidos  pela
CONTRATANTE.  Estes  projetos  serão  disponibilizados  aos
licitantes ou apenas à empresa contratada?

4 – Não foram disponibilizadas entre os documentos referentes à
licitação  as  cotações  de  insumos  asfálticos  que  levaram  ao
estabelecimento dos preços de aquisição e transporte constantes
em  planilha.  Estas  cotações  serão  disponibilizadas  aos
licitantes? 

Resposta da Comissão: Tanto as cotações  de insumos asfálticos
quanto os projetos estão disponíveis para download de todos os
interessados no site desta municipalidade no local da licitação
no  arquivo  denominado  “Comunicado  –  Outras  Composições  e
projetos”, o link para a sua obtenção é o seguinte:

As razões completas do Assessor Técnico assim como o parecer do
projetista encontram-se em anexo para análise.

DAS CONCLUSÕES

Todos  os  questionamentos  trazidos  pela  empresa  foram
suficientemente  esclarecidos,  sendo  necessário  esclarecer  que  os
itens 1 e 3 foram de natureza estritamente técnica, logo, a comissão
acatou a manifestação do profissional do esta atribuição. Os demais
itens tratavam-se apenas da disponibilização de documentos que sempre
estiverem disponíveis aos interessados, sejam em consulta aos autos,
seja mediante download.
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DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por CONHECER DO PRESENTE
RECURSO  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, 10 de setembro de 2019.

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