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

Processo: 02.00325/2017
Pregão Eletrônico n. 134/2018/SML
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO
C.B.U.Q  (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), conforme especificações
técnicas, unidades e quantidades informadas no Edital de Licitação e seus
Anexos. 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Trata-se de análise e reposta a Pedido de Esclarecimento
formulado  pela  Empresa  JJ  CONSTRUÇÕES  LTDA  -  ME,  Pessoa  Jurídica  de
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n. 11.411.952/0001-14, nos termos
abaixo. 

I – DO RECEBIMENTO

O Pedido de esclarecimento foi encaminhado ao e-mail desta
Superintendência  em  20.11.2018  (fls.  531).  Considerando  que,  naquela
ocasião a data de abertura do certame estava prevista para ocorrer dia
23.11.2018,  verifico  que  o  Pedido  de  Esclarecimento  ora  analisado  é
tempestivo, razão pela qual deve ser respondido pela Administração. 

Oportunamente, registro que não houve resposta ao Pedido de
Esclarecimento  já  naquela  assentada,  porquanto  a  Licitação  tenha  sido
Suspensa  para  julgamento  das  impugnações  interpostas  contra  o  ato
convocatório, conforme Aviso de Suspensão juntado nas fls. 570. 

Assim,  após  manifestação  da  Secretaria  requisitante  dos
materiais  e  providenciadas  as  respostas  à  impugnações,  o  Edital  de
Licitação  foi  Republicado,  inclusive  com  a  devolução  dos  prazos
inicialmente previstos, em atendimento ao disposto no §4º do art. 21 da
Lei n. 8.666/93. 

Registro por fim que uma das consequências da Republicação
dos Editais de Licitações é justamente a devolução de todos os prazos
inicialmente  previstos,  inclusive  para  eventual  Resposta  ao  presente
Pedido, o qual é promovido de forma tempestiva pela Administração, haja
vista  que  a  nova  data  designada  para  abertura  das  propostas  é  o  dia
07.02.2019. 

II – DOS QUESTIONAMENTOS:

Questionamento: 

“Solicitamos esclarecimentos dos locais de entrega dos materiais do
presente edital, visto que, conforme abaixo;

15. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, RECEBIMENTO, GARANTIA E VALIDADE 
DOS MATERIAIS
15.1. Conforme descrito no item 3 do Termo de Referência Anexo 
II deste Edital;
No item 3.3 informa que o local de entrega será como indicado 
abaixo:

3.3.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  na  Subsecretaria
Municipal  de  Obras  e  Pavimentação  –  SUOP,  localizada  na  Rua
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Mário Andreazza, nº 8072, Bairro JK II, Porto Velho – RO. No
horário  das  06:00  às  18:00  horas,  de  segunda  a  sexta-feira
excepcionalmente, no sábado das 06:00 às 18:00 horas.

O entendimento para a entrega no local indicado, é correto para
o  caso  do  CBUQ  (Massa  asfáltica  C.B.U.Q.concreto  betuminoso
usinado à quente. Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP-50/70)?

No caso do Massa asfáltica C.B.U.Q.(concreto betuminoso usinado
à quente), para aplicação a frio. Conforme Norma DNIT034/2005 –
ES  (CAP-50/70)  FAIXA  “C”.,  o  local  de  entrega  é  o  endereço
citado?”

“No anexo II do termo de referência temos uma relação de vias e
locais, o que significam estas indicações?”

II – DOS QUESTIONAMENTOS:

Instada a manifestar-se acerca do Pedido de Esclarecimento, a
Secretaria Requisitante dos materiais assim respondeu (fls. 594 a 595): 

“A  empresa  JJ  Construções  encaminhou  via  e-mail  pedido  de
esclarecimento em dois pontos: Primeiro a respeito do local de
entrega do material em conformidade com o item 3 do termo de
referência e segundo, qual o significado do anexo II referente as
relações de vias e locais:

Resposta: respondendo os esclarecimentos da empresa JJ, vejamos o
teor do item 3.3 do Termo de Referência Anexo II, in verbis:

3.3.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  na  Subsecretaria
Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP, localizada na Rua Mário
Andreazza, nº 8072, Bairro JK II, Porto Velho – RO. No horário
das  06:00  às  18:00  horas,  de  segunda  a  sexta-feira  e
excepcionalmente, no sábado das 06:00 às 18:00 horas. Vejamos
também, informações descritas nos anexos I e VII

Anexo I do Edital:

LOCAL DE ENTREGA: Os materiais licitados deverão ser entregues na
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP, localizada
na Rua Mário Andreazza, n. 8072, Bairro JK II, Porto Velho-RO,
observado o estabelecido no Termo de Referência, Anexo II do
Edital de Licitação. 

Anexo VIII – MINUTA DE CONTRATO

7.  CLÁUSULA  SÉTIMA  –  PRAZO,  LOCAL  DE  ENTREGA,  RECEBIMENTO,
GARANTIA E VALIDADE DOS MATERIAIS
7.1. As especificações e quantidades encontram-se definidas no
ANEXO I do Termo de Referência (Anexo II do Edital).
7.2.  O  fornecimento  dos  materiais  se  dará  após  a  entrega  da
respectiva nota de empenho à contratada.
7.3.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  na  Subsecretaria
Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP, localizada na Rua Mário
Andreazza, nº 8072, Bairro JK II, Porto Velho – RO. No horário
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das  06:00  às  18:00  horas,  de  segunda  a  sexta-feira  e
excepcionalmente, no sábado das 06:00 às 18:00 horas.

Como  se  pode  observa  as  informações  supracitadas  demonstram
claramente  o  local  e  horário  da  entrega  do  produto  de  massa
asfáltica quente e frio. Cabe destacar, após a recebimento do
material no local indicado, a secretaria destinará o mesmo para
aplicação final de acordo com cromograma de execução de serviços.

Cabe esclarecer também que, o anexo II do Termo de Referência diz
respeito  à  relação  de  vias,  que  se  refere  ao  levantamento
realizando pela equipe técnica da secretaria de obras, onde estão
indicadas  as  ruas  que  eventualmente  receberão  a  aplicação  do
produto de massa asfáltica.” 

III – RESPOSTA DA PREGOEIRA: 

Ante ao exposto, entendo suficiente a resposta da Secretaria
Requisitante, onde restou aclarado o local de entrega dos materiais e foi
informado  que  a  Relação  de  Vias  constantes  do  Anexo  II  do  Termo  de
Referência  refere-se  ao  levantamento  promovido  pelos  técnicos  da
Secretaria de Obras, listando as vias nas quais deverão ser realizados os
serviços com aplicação da massa asfáltica requerida nos autos.

V – DA CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  acima
desenvolvidas, recebo o Pedido de Esclarecimento da Empresa JJ CONSTRUÇÕES
LTDA  –  ME,  o  qual  foi  submetido  à  análise  e  resposta  pela  pasta
interessada, motivo pelo qual decido remeter a presente resposta à Empresa
que  o  solicitou,  divulgando-a  também  no  link  relativo  ao  Pregão  em
referência,  no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho
(www.portovelho.ro.gov.br)  e  no  Sistema  Licitações-e  (www.licitacoes-
e.com.br), para que tenha a devida publicidade. 

Porto Velho, 01 de fevereiro de 2019. 

Tatiane Mariano
Pregoeira/SML

 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, n. 2776, Bairro São Cristóvão.

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO
Tel. CML  (69) 3901-3069

TMS

3


