
26/08/2019 Locamail :: Re: Fwd: Impugnação e cancelamento TP 05/2019

https://webmail-seguro.com.br/presidentekennedy.es.gov.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=4420&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/2

Assunto: Re: Fwd: Impugnação e cancelamento TP 05/2019
De <engenharia.semob@presidentekennedy.es.gov.br>
Para: <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Data 26/08/2019 10:53

Bom dia,

          As obras e serviços dimensionados para a estabilização de taludes com solo grampeado, tirantes e concreto
projetado, objeto da TP 005/2019 preveem a utilização de concreto projetado com fios de aço e foram projetados
para tal finalidade de aplicação.

          Visando sucesso na contratação das obras e serviços, torna-se necessário que os proponentes apresentem
reais capacidade técnicas e operacionais para os serviços especializados de geotecnia e contenção de encostas,
objeto este TP 005/2019. 

         Sendo assim, a maioria das empresas que trabalham nesta área da engenharia e geotecnia, já executaram
grandes volumes de concreto projetado com  fios de aço em suas obras e serviços com sucesso garantido.

         Deste modo, o proponente deverá comprovar a execução deste item na habilitação técnica- operacional do
edital. 

Att: Equipe de Engenharia 

Em 26/08/2019 09:55, licitacao@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

Bom dia Diogo,

Segue questionamento da empresa ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL, 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 AMANHÃ, dia 27/08/2019 às 9:30hs.

Desde já, agradecemos!

Att.

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

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

Assunto::Impugnação e cancelamento TP 05/2019
Data:24/08/2019 16:59

De:BRUNO KHOURY AVELINO <brunoavelino@hotmail.com>
Para::"licitacao@presidentekennedy.es.gov.br" <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>

Boa tarde Srs.
 
A ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL vem por meio deste impugnar e solicitar cancelamento do edital da
Tomada de Preço 05/2019.
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A exigência editalícia reza:
 
10.5.3.2.1 - As caracterís�cas 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, cumula�vamente:
 
c) 40 metros cúbicos de execução de concreto projetado adi�vado com fios de aço (cerca de 69,0% do
quan�ta�vo desta planilha, disposto no item 3.33).

Na exigência mencionada acima, presente no Edital de Tomada de Preços Nº 005/2019, não se pode considerar que o adi�vo ao concreto seja
um quesito técnico que mude a caracterís�ca de execução do serviço de "Execução de concreto projetado".
Tal exigência, torna o edital restri�vo, não permi�ndo a ampla concorrência entre os licitantes que possuem plena capacidade em executar os
serviços constantes na planilha.
 
Atenciosamente,

ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL

Eng° Bruno Khoury Avelino  
CREA ES-39646/D
(27) 99930-6388


