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Assunto:
Re: Fwd: Esclarecimento da Tomada de preço
05/2019

De <engenharia.semob@presidentekennedy.es.gov.br>
Para: <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Data 23/08/2019 13:15

Boa tarde!!

Respondendo aos questionamentos:

Pergunta 1: Não poderá ser utilizado. O item pede concreto projeto com fios ou fibras de aço.

Pergunta 2: Concreto projetado com fios ou fibras de aço não é uma marca, e sim uma metodologia utilizada neste
tipo de obra/serviço.

Att

Diogo

 

Em 23/08/2019 12:25, licitacao@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

Boa tarde,

Segue questionamento da empresa VIABRÁS ENGENHARIA LTDA, referente à TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE
TALUDES COM SOLO GRAMPEADO, TIRANTES E CONCRETO PROJETADO, para Análise e Manifestação.

Ressalta-se, que a data de abertura do certame está prevista para o dia 27/08/2019 às 9:30hs.

Desde já, agradecemos!

Att.

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

-------- Mensagem original --------

Assunto::Esclarecimento da Tomada de preço 05/2019
Data:23/08/2019 11:28

De:Patricia Faben <patriciafaben26@gmail.com>
Para::licitacao@presidentekennedy.es.gov.br

Cc::viabrasengenharia <viabrasengenharia@viabras.com.br>

Prezada  Selma,

Em atendimento ao item 2.2 do Edital de Tomada de preços 005/2019, vimos solicitar esclarecimentos quanto ao
item 10.5.3.2.1 item c, que transcrevo abaixo:

10.5.3.2.1 - As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional da
licitante, na forma do art. 30, II c/c § 2º, da L ei F ederal nº 8.666/93, são, cumulativamente:

c) 40 metros cúbicos de execução de concreto projetado aditivado com fios de aço (cerca de 69,0% do
quantitativo desta planilha, disposto no item 3.33).

Pergunta 01 - Quem tem atestado semelhante de concreto projetado com agregado de cimento, areia e brita
somente, poderá ser utilizado? Uma vez que o edital fala serviço semelhantes, e o Art. 7º, §5º diz :  É
vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem  similaridade ou de
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marcas  , características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou
ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada,
previsto e discriminado no ato convocatório.
Pergunta 02 -  O edital ainda especifica a  marca do fio de aço, porém jurisprudência do TCU, diz: A indicação
de marca no edital deve estar amparada em razões de ordem técnica, de forma motivada e documentada, que demonstrem ser
aquela marca específica a única capaz de satisfazer o interesse público.  (Acórdão 113/16 – Plenário).
A restrição quanto à participação de determinada marcas  em licitação deve ser formal e tecnicamente justificada nos autos do
procedimento licitatório. ( Acórdão 4476/16 - 2ª câmera).
 
Desde já agradecemos e aguardamos o   retorno.
 
Atenciosamente,
 
VIABRÁS ENGENHARIA LTDA                                                                 
CNPJ:00.638.595/0001-05
Elias Correia Maciel dos Santos
CPF 009.718.156-07
Engenheiro Civil – CREA – ES302326/D
Sócio Administrador    
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