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Sra. Pregoeira Vania Rodrigues de Souza, bom dia!

Vimos por meio deste solicitar esclarecimento sobre a seguinte documentação:

Anexo II - Termo de referência:

7.Obrigações da Contratada:

7.2  Entregar  os  materiais  dentro  das  especificações  contidas  neste instrumento,
inclusive apresentando  os  devidos  ensaios  de  laboratório comprovando  a
qualidade  do  material,  responsabilizando-se  pela  troca,  em  caso de  anormalidade,
desde que comprometa o uso do produto em questão, independentemente do motivo
alegado, conforme parecer técnico do servidor encarregado do recebimento.

7.3.  Deverá,  na  entrega  dos  agregados, apresentar  Laudo  Técnico  elaborado
por empresa  especializada  idônea  e  registrada  na  entidade
competente, caracterizada  por  Laudo  de  Analise  Granulométrica  avaliando  a
distribuição percentual dos seus diversos tamanhos de grãos, considerando a quantidade
de material, e, assa, retino nas peneiras de série normal (76; 38; 19; 9,5; 4,8; 2,4; 1,2;
0,6; 0,3; 0,15mm), as amostras para ensaio deverão ser obtidas de acordo com a NBR
7216  (ABNT,  1987).  O  recebimento  do  lote  fica  condicionado, entre  outros  aspectos
técnicos a apresentação do Laudo.

7.8. Deverá  declarar,  sob  pena  da  lei,  que  a  jazida  reservada  para
Prefeitura Municipal  de  Porto  Velho  possui  capacidade  de  fornecimento  de
material
compatível  com o  volume do  material  registrado e  que  manterá,  durante  todo
o período contratual, disponibilidade do material licitado em quantidade
necessária para entrega conforme as condições estabelecidas no edital de licitação e no
contrato.

7.9.  A  Contratada  deverá apresentar  Alvará  de  Extração  dos  Minerais,
expedido pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM.
-  Autorização  de  registro  de  licença  no  DNPM,  é  um  regime  de  aproveitamento
de substâncias  minerais  no  qual  é  registrada,  licença  expedida  em  obediência
a regulamentos administrativos locais,  e que permite a extração de determinados bens
minerais. A emissão do registro de licença credencia seu possuidor ao aproveitamento
mineral de substâncias destinadas ao emprego imediato na construção civil, ou seja:

mailto:cascalheirabv@gmail.com


– Areia, cascalho e saibro, quando utilizados in natura na construção civil e no preparo de
agregado e argamassas;

7.14.  A  contratada  deverá apresentar  Licença  de  Operação  –  LAO,  definida
da jazida a ser explorada e válida por toda vigência do contrato.

Do Esclarecimento:

Nossa  dúvida  é  a  seguinte:   A  empresa  arrematante  deverá  apresentar  esta
documentação  específica  da  licitação  no  momento  da  Habilitação  ou  somente  será
apresentado na entrega do material??

Seria pertinente tais Ensaios, Laudos, Alvará e Licenças serem apresentados durante o
certame licitatório (habilitação), pois como o período de seca para utilização do material é
curto, evitaria prejuízos e possíveis transtornos futuros a administração, caso a empresa
Contratada no ato da entrega dos materiais não possua tais os documentos ou não faça
parte deste ramo de atividade de extração de minérios e minerais (cascalho) pois isto é
uma condição Sine qua non para garantia na execução e qualidade do material ofertado.

Ficamos no aguardo deste esclarecimento.

Atenciosamente,

José Celestino Afonso Pimentel
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