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Processo nº: 08.00349/2016
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2016
Objeto:  Contratação de empresa especializada  em construção civil para construção do
Laboratório Central Municipal – LACEM/Porto Velho - RO

A empresa CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELI., empresa sediada na Rua
Elias  Gorayeb,  nº  1793,  Bairro  São Cristóvão,  inscrita  no  CNPJ nº  04.289.815/0001-93,
protocolou impugnação no dia 31.08.2016, endereçada a este Presidente referente ao Edital
da Tomada de Preços de nº 001/2016.

O Presidente,  designado em face  dos  termos  da  impugnação em referência,  apresenta  os
seguintes entendimentos:

DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  a  presente  impugnação,  visto  que  interposta  tempestivamente  pela  empresa  ora
citada,  em conformidade com edital, senão vejamos:

8.1  -  Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital,
até  o  segundo  dia  útil,  antecedente  a  abertura  dos  envelopes  de
habilitação,  bem  como  poderá  suscitar  eventual  falha  ou
irregularidade que viciem esse instrumento;

I – DAS RAZÕES

Em síntese, a empresa CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI EIRELI , alega:

DOCUMENTO TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS:

1. Não verifica no edital estudo Geológico do Terreno (sondagem);
2. Falta de Levantamento Topográfico;
3. Falta de ART do responsável pelo Orçamento-Base.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

1. Falta de exigências obrigatórias pela NR-18 do MT;
2. Falta de item relativo as Convenções Coletiva de Trabalho, bem como como relativo a
vigilância do canteiro de obra;
3. Não constatação na planilha de todos os custos decorrentes das taxas e emolumentos,
bem como falta de elevação de nível conforme ABNT, item de impermeabilização das
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vigas e baldrames, instalações hidrossanitárias, transportes horizontal e vertical, vergas
contra-vergas, pisos cerâmicos, roda-pés, rejuntamento, molas hidráulicas das portas de
vidros temperados, pintura de portas de madeiras e regularização do terreno quanto
retirada de material orgânico, Bota fora e fornecimento de aterro compactado.

ITENS ATÍPICOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

1.  Aduz  que  somente  IDIOTAS  e  DESPREPARADOS  orçam  tapume de  obra  com
chapa  compensada  de  =  6  mm, sendo  que  as  mesmas com as  primeiras  chuvas  se
decompõem e empenam;
2. Aduz que divisória de marmorite, não existe no estado e em grande parte do Brasil,
devendo haver correção do projetista e orçamentista com base na realidade.
 
 
 
Pois bem, considerando tratar-se de questionamentos EMINENTEMENTE TÉCNICOS a 
Comissão encaminhou o pedido de impugnação por meio de Memorando acostado nos autos 
do processo administrativo, para a Divisão de Engenharia, da qual obteve a seguinte resposta:

II – DA RESPOSTA DA DIVISÃO DE ENGENHARIA

MEMORANDO Nº 029/2016 – ENGENHARIA          Porto Velho, 01 de setembro de 2016

DA: ENGENHARIA
PARA: CPL-SAÚDE/SEMUSA
 
Senhor Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento atenciosamente, sirvo-me deste para encaminhar resposta
ao DOCUMENTO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA ROBERTO PASSARINI EIRELI,
referente à Tomada de Preços nº 001/2016/CPL/SEMUSA/PVH.
Não  obstante  as  citações  desrespeitosas  e  injuriosas  contra  o  corpo  de  engenharia  desta
Prefeitura  Municipal  de  Porto  Velho,  todavia  sem  que  isso  signifique  que  providências
administrativas e penais não venham a ser tomadas no sentido de prevenir o desrespeito aos
servidores públicos no desempenho de suas funções, comportamento tipificado pelo Código
Penal Brasileiro no art. 331, temos a informar que ao Impugnante não assiste razão em suas
impugnações, haja vista todas as informações necessárias a boa compreensão do objeto da
licitação  constarem  do  Processo  Administrativo  e  que  podem  os  licitantes  consultar  a
qualquer momento.
De outra, o projeto e orçamento do objeto da presente licitação foram confeccionados pela
PAS – Projetos, Assessoria e Sistemas Ltda, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços
nº  050/2013/SEMAD,  aprovados  pelo  Departamento  de  Licenciamento  de  Obras  dessa
Prefeitura  -  DELI,  AGEVISA,  SEMA e,  exaustivamente,  analisados  e  discutidos  com
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técnicos da Caixa Econômica Federal – CEF, concluindo com sua aprovação. Informamos,
ainda, que todos os estudos prévios necessários à confecção do projeto e do orçamento foram
feitos, a exemplo dos estudos geológicos para determinação das taxas de suporte de carga e
da capacidade de absorção de água pelo solo.
É o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,
___________________________________
            Valmir Queiroz de Medeiros
                         Engenheiro 

III – DA CONCLUSÃO

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito, bem como ao próprio

Edital de Licitação e diante da resposta enviada pela Divisão de Engenharia/SEMUSA que detém o

conhecimento técnico para responder a altura, DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE IM-

PUGNAÇÃO, PARA NO MÉRITO, JULGÁ-LA  IMPROCEDENTE.

Informamos, ainda, que os autos do processo administrativo estão até o presente momento em

poder da Comissão Permanente de Licitação – CPL, podendo ser apreciados a qualquer mo-

mento no horário das 08:00H ás 14:00H de segunda a sexta feira, na Av. Gov. Jorge Teixeira nº

1146, bairro Nova Porto Velho.

Porto Velho/RO, 01 de Setembro de 2016.

ANTONIO FABRICIO P. DA COSTA
Presidente CPL-SAÚDE


