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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 004/2019 

 

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 004/2019, que tem como 

objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS URBANAS DO BAIRRO IGARAPÉ, 

marcada para o dia 08 de Janeiro de 2020. 

 

Esta mesma concorrência havia sido reaberta anteriormente, havendo sido 

marcada para o dia 20 de Setembro de 2019. 

 

 Em pedido de esclarecimento protocolado no dia 16 de Setembro de 2019, esta 

empresa questionou a exigência pelo Edital de transporte com caminhão basculante de 14 

m³ como requisito mínimo para qualificação técnica dos licitantes, questionando se há 

justificativa para exigir acervo de transporte especificamente em caminhões de 14 m³. 

Esse mesmo questionamento já havia sido levantado pela empresa CASTILHO 

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A., em Pedido de Esclarecimento 

protocolado no dia 10 de Setembro de 2019. 

  

 Em julgamento do pedido de esclarecimento, publicado no dia 16 de Setembro de 

2019, esta comissão decidiu 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 
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necessária a republicação do certame para devolver os prazos aos interessados.” 

Desse modo, a presente Concorrência foi suspensa, em atendimento ao Ofício 

2343/GAB/SEMISB, no dia 13 de Setembro de 2019, vindo a ser republicada no dia 21 

de Novembro de 2019. 

 

No entanto, neste Edital republicado, ainda consta em seu item 10.5.3 b) como 

requisito mínimo de qualificação técnica “transporte com caminhão basculante de 14 m³, 

em via urbana pavimentada – DMT: bota fora(17,0km) e cascalheira (11,8 km)”, não 

obstante a Concorrência ter sido suspensa para sanar estes vícios. 

 

DO PEDIDO 

 

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

da Concorrência N.º 004/2019: 

 Visto que a suspensão da presente Concorrência foi devida à procedência dos 

questionamentos supracitados, estes não deveriam ter sidos corrigidos no Edital 

republicado? 

 Caso contrário, Há justificativa para a especificação do uso de caminhões 

basculantes de 14m³ como requisito para a qualificação técnica do licitante? 

 Há justificativa para que o transporte – de qualquer material que seja – seja 

requisito para qualificação técnica de uma obra com o objeto como o da obra 

licitada? 

 Será aceito para fins de qualificação técnica a comprovação de transporte com 

caminhões de capacidades diferentes de 14 m³? 

 

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 


