
A Sua Senhoria o Senhor 

César Augusto Wanderley Oliveira 

Presidente da Superintendência Municipal de Licitações do Município de Porto Velho 

Superintendência Municipal de Licitações – CPL–Obras/SML/PVH 

Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO 

 

Assunto: Pedido de Esclarecimento da CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 

 

Senhor Presidente, 

 

A empresa MSM INDUSTRIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

registrada no CNPJ: 05.394.853/0001-79, com fundamento no § 2º do art. 41 da Lei nº 

8.666/93, vem, tempestivamente, interpor pedido de ESCLARECIMENTO aos termos 

do edital em referência apresentado por esta Administração. 

DOS FATOS 

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de 

Licitações, abriu um processo licitatório, a Concorrência Nº 002/2019, que tem como 

objeto a 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, marcada para o dia 16 de Setembro de 

2019. 

 

DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se sejam feitos os presentes ESCLARECIMENTOS 

da Concorrência N.º 002/2019: 

1 – Por se tratar de uma obra de recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica, 

os serviços a ser 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 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 sub-

base, 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 cotação serão disponibilizadas aos licitantes? 

 

Nestes termos, a empresa M.S.M. INDUSTRIAL LTDA, vem respeitosamente 

pedir esclarecimento a esta comissão 

 

 

 

_______________________________ 

M.S.M INDUSTRIAL LTDA 

Leocárdio Luiz Soster 

Sócio Administrador 

 


