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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 Impugnação da CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 

 

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 esta IMPUGNAÇÃO 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 003/2019, que tem como 

objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA NA AVENIDA CALAMA (TRECHO 

COORDENADA UTM N=9033983.30/E=407932.36 À N=9034531.05/E=410440.13) 

NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, marcada para o dia 19 de Setembro de 2019. 

 

A IMPUGNANTE, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em 

questão para poder preparar uma proposta estritamente de acordo com as necessidades 

dessa Administração, nos deparamos com o seguinte: 

1 – Nas Especificações Técnicas apresentadas no Anexo II do Edital, no ponto em 

que trata do item 1.1 (Administração de Obra), diz que “A contratada deverá manter 

funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes”. No entanto, na Planilha 

Orçamentária está previsto apenas o pagamento de um Engenheiro Civil, não havendo 

previsão para a manutenção de um mestre de obras como funcionário. Função esta que, 

como a própria especificação técnica avalia é “Mão de obra necessária para 

Administração da obra”, sendo indispensável para o bom andamento da obra. 

2 – Não estão previstos em planilha custos de programas obrigatórios de 

Segurança do Trabalho, como PCMAT ou PPRA e PCMSO. Estes programas são 
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exigidos pela Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho e é custo direto 

de execução da obra. 

3 – Não estão previstos em Planilha Orçamentária o pagamento de serviços 

laboratoriais de solos e de materiais asfálticos. Estes serviços são necessários para a 

comprovação da correta execução e aceitabilidade dos serviços realizados, como por 

exemplo, o grau de compactação das camadas de base e o teor de ligantes nos materiais 

asfálticos. As especificações técnicas inclusive exigem a realização destes ensaios: 

“O grau de compactação deverá ser no mínimo 100% em 

relação a massa especificada aparente seca máxima 

obtida no ensaio DNER-ME 43-64, e o teor de umidade 

deverá ser a umidade ótima do ensaio +/- 2%.” (itens 3.2 

- SUB BASE DE SOLO ESTAB. GRANULOMET. S/ 

MISTUR A ESP = 20 CM e 3.3 - BASE DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMET. S/ MISTUR A ESP 

= 20 CM) 

Item 3.7- IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO: 

“Ensaios de Laboratório 

O ligante betuminoso deverá ser examinado em 

laboratório, obedecendo à metodologia de execução, 

devendo satisfazer às especificações em vigor. Para todo 

o carregamento que chegar a obra, deverão ser 

executados os seguintes ensaios: 

Asfaltos diluídos 

01 ensaio de Viscosidade Cinemática a 60 °C (P-MB 

826); 

01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes 

temperaturas para o estabelecimento da relação 

viscosidade x temperatura para cada 100t; 

01 curva de viscosidade x temperatura 

01 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100t. 

Para alcatrões 

01 ensaio de viscosidade “Engler” (ASTM - 1665) para 

o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura 

para cada 100t. 

Deverão ser executados ensaios de destilação para os 

asfaltos diluídos e alcatrões, para verificação da 

quantidade de solvente para cada 100t que chegar à obra. 
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Controle da Execução 

Temperatura 

A temperatura de aplicação deverá ser a estabelecida em 

laboratório, para o tipo de material betuminoso em uso.” 

4 – Na memória de cálculo do item 3.6 – Argila, argila vermelha ou argila arenosa 

(retirada na jazida, sem transporte), não é considerado o fator de contração do material, 

de modo que o quantitativo do item é a simples soma dos volume dos itens 3.2 e 3.3. No 

entanto, o volume do material escavado não é igual ao volume do mesmo material 

compactado. Desse modo o quantitativo do item não é suficiente para executar os serviços 

para os quais ele é proposto, sendo necessária sua correção. 

5 – Ainda sobre o item 3.6, é prevista apenas a obtenção do material, na jazida, 

sem transporte, e a carga e a descarga do material nas composições de execução de base 

e de sub-base, não havendo previsão orçamentária para o transporte do local da jazida ao 

local da obra. A não previsão deste custo geraria ônus para a empresa executora dos 

serviços; 

6 – Não foi disponibilizada indicação do local de jazida a ser escavado o material 

indicado no item 3.6, nem seus respectivos licenciamento ambiental e ensaios de 

caracterização; 

7 – Não está computado em Planilha os custos de transporte referentes ao 

transporte do material resultante da Fresagem do revestimento para a sua devida 

destinação. A fresagem do revestimento asfáltico gera resíduos, que não podem ser 

deixadas no local, sendo necessária a computação do transporte destes resíduos para o 

local de bota-fora. A não previsão deste custo geraria ônus para a empresa executora dos 

serviços. 

Vale também ressaltar que a não previsão de custos necessários para a execução 

de serviços (no referido caso, os custos de transporte dos insumos importados) na planilha 

orçamentária fere o disposto na lei nº 8.666/93, art. 7º, § 2º, inciso II: 

 

Art. 7º.  As licitações para a execução de obras e 

para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 

neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

[…] 

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser 

licitados quando: 

[…] 
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II - existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos 

unitários; 

 

Urge, então a correção da planilha orçamentária de modo que esta passe a 

contemplar todos os custos referentes à execução dos serviços. 

 

8 – Não está previsto em Planilha orçamentária o transporte de massa asfáltica do 

local de usinagem para o local da obra. O Concreto Betuminoso Usinado a Quente não é 

usinado no local da obra, sendo necessária a inclusão de seu transporte no orçamento da 

obra. 

9 – No memorial descritivo anexo ao edital, é dito que “O projeto de detalhamento, 

implantação, serão fornecidos pela CONTRATANTE. No entanto, os referidos projetos 

não estão disponíveis entre os documentos apresentados no link publicado no comunicado 

apresentado por esta comissão. 

 

DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, requer-se seja a 

presente IMPUGNAÇÃO da CONCORRÊNCIA Nº 003/2019, julgada procedente, 

com efeito para: 

1. Correção do item 1.1 da planilha com a adição do mestre de obras à 

equipe técnica; 

2. Correção da Planilha Orçamentária de referência, computando os custos 

de PCMAT, PPRA e PCMSO, conforme regulamenta a NR-18; 

3. Correção da Planilha Orçamentária de referência, computando os custos 

de serviços laboratoriais e ensaios de solos e insumos asfálticos; 

4. Correção do quantitativo do Item 3.6 da Planilha Orçamentária; 

5. Correção da Planilha Orçamentária de referência, computando os custos 

de transporte do material para a execução de base e sub-base; 

6. Indicação de jazida devidamente regularizada para a obtenção do 

material granular utilizado na obra 

7. Correção da Planilha Orçamentária de referência, computando os custos 

de transporte de material fresado para o seu lugar de destinação. 

8. Inclusão dos custos de transporte da massa asfáltica do local de usinagem 

para o local da obra. 

9. Fornecimento dos projetos de detalhamento e de implantação aos 

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

pedir deferimento a esta comissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

M.S.M INDUSTRIAL LTDA 

Leocárdio Luiz Soster 

Sócio Administrador 

 


