
Protocolo 13.809/2021

De: Fraga Construções E Engenharia Ltda

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos 

Data: 23/04/2021 às 12:04:47

Setores (CC):

DLC, SFF

Setores envolvidos:

DLC, SFF, CIMAMUREL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Entrada*: 

Site

 

Prezada Comissão, segue em anexo a impugnação da Fraga sobre a licitação Concorrência 01/2021, objeto
Construção de ponte sobre o rio Tubarão, entre os Municípios de Capivari de Baixo (Rua Paulo dos Santos Mello) e
Tubarão (Avenida Marcolino Martins Cabral).

Atenciosamente,

Aloisio Niehues Fernandes.

Anexos:

Impugnação Fraga.pdf
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Despacho Protocolo 1- 13.809/2021

De: Karla C. - DLC

Para: CIMAMUREL - Comissão Especial de Licitação CIM-AMUREL 

Data: 23/04/2021 às 17:49:50

 

Prezados,

Para análise e manifestação da equipe técnica quanto aos termos impugnados.

At.te, 

_

Karla Vitoreti Cipriano 

Diretora de Licitações e Contratos
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Despacho Protocolo 2- 13.809/2021

De: Karla C. - DLC

Para: Representante: Fraga Construções E Engenharia Ltda

Data: 27/04/2021 às 17:27:54

 

Prezados,

Informamos que o edital de Concorrência nº 01/2021 encontra-se SUSPENSO, conforme documento ora anexado.

At.te,

_

Karla Vitoreti Cipriano 

Diretora de Licitações e Contratos

Anexos:

Termo de Suspensão - CC 01.2021 CIM-AMUREL.jpg
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Despacho Protocolo 3- 13.809/2021

De: Ingo G. - CIMAMUREL

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos  - A/C Karla C.

Data: 28/05/2021 às 15:03:58

 

Prezada Diretora,

Todo o conteúdo de resposta ao pedido de impugnação por parte da empresa Fraga Construções, são idênticos aos
questionamentos já devidamente respondidos do protocolo nº 13.558/2021, protocolado pela mesma empresa.

Assim sendo, em virtude do conteúdo ser o mesmo, questiono se há a necessidade de responde-los também neste
protocolo.

Att,

_

Ingo Roberto de Quadra Gonçalves  

Engenheiro Civil 
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Despacho Protocolo 4- 13.809/2021

De: Karla C. - DLC

Para: CIMAMUREL - Comissão Especial de Licitação CIM-AMUREL  - A/C Ingo G.

Data: 28/05/2021 às 16:10:36

 

Prezado Ingo,

Considerando qu este requerimento refere-se à "Impugnação" de edital, através da qual a empresa não só apresenta
dúvidas como também contesta determinados itens do edital, sugere-se que seja apresentado um parecer técnico
destacando-se os argumentos que foram deferidos e indeferidos pelo órgão.

At.te,

Karla Vitoreti Cipriano

Comissão especial de Licitação CIM-AMUREL
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Despacho Protocolo 5- 13.809/2021

De: Ingo G. - CIMAMUREL

Para: DLC - Diretoria de Licitação e Contratos  - A/C Karla C.

Data: 28/05/2021 às 18:20:28

 

Prezada Diretora,

Após análise minuciosa do pedido de impugnação do edital por parte da empresa Fraga Construções, segue o
seguinte parecer:

O presente pedido é norteado por suposta exigência técnica excessiva e do não aceite de somatório em dois (02)
itens dos oito (8) itens presentes no edital como qualificação técnica.

Quanto aos itens presentes na qualificação técnica, é importante destacar que conforme os termos do art. 30, inc. I, §
1º da Lei nº 8.666/93, cabe à Administração indicar no edital da licitação, qual é a parcela de maior relevância técnica
e valor significativo, pois é com base nela que o licitante irá demonstrar sua capacidade técnica.  Assim, se pode
considerar como “parcela de maior relevância técnica” o conjunto de características e elementos que individualizam e
diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que
representam risco mais elevado para a sua perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que
é realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela
contratação. Assim sendo, com base no exposto, mediante a característica complexa da obra objeto do edital e por
estar dentro dos parâmetros regidos pela lei 8.666/93, foram estabelecidos no edital apenas serviços de grande
expressão técnica e financeira, além de cruciais para a perfeita execução do objeto a ser licitado. Ressalto que todas
as quantidades mínimas determinadas no edital, são referentes a 50% das quantidades totais destes serviços,  deste
item, obedecendo os critérios da lei 8.666/93.

Quanto ao não aceite de somatório nos itens b.1.1 - Ponte de Concreto com aréa mínima de 4.786 m² e b.1.2 - Ponte
de Concreto com vão mínimo de 101 metros, nós consideramoso entendimento do TCU, Acórdão nº 2.387/2014, que
em casos excepcionais será possível restringir, mediante previsão editalícia, como é o caso em questão, o somatório
de atestados para efeito de comprovação de qualificação técnica. Trata-se dos casos em que a complexidade do
objeto decorre da sua dimensão quantitativa, visto que a execução sucessiva de objetos de pequena dimensão não
capacita, necessariamente, a empresa para a execução de objetos maiores. Ou seja, pelo porte da obra a ser licitada
e pela complexidade da mesma, considera-se claramente que uma empresa que executou 10 pontes de 10 metros,
não prova estar apta a executar uma de 100 metros, em virtude, como já mencionado em outros itens acima, da
complexidade deste obra em questão.

Destarte, mediante o exposto, tecnicamente indico que o edital encontra-se em consonância com os preceitos da Lei
8.666/93 e também amparado em decisões do Tribunal de Contas da União, com parecer ao indeferimento do
presente pedido de suspensão do edital.

Sendo o que havia para esta oportunidade.

Att,

_

Ingo Roberto de Quadra Gonçalves  

Engenheiro Civil 

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Consorcio Intermunicipal D... 01/06/2021 08:01:01 ICP-Brasil CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE CIS AMUREL CNPJ ...

Para verificar as assinaturas, acesse https://tubarao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D217-CC59-AA32-C943 
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Despacho Protocolo 6- 13.809/2021

De: Karla C. - DLC

Para: Representante: Fraga Construções E Engenharia Ltda

Data: 02/06/2021 às 18:19:53

 

Senhores,

Para conhecimento acerca do parecer técnico acima, o qual foi devidamente corroborado pelo Presidente do
Consórcio CIM-AMUREL, em todos os seus termos.

At.te,

Karla Vitoreti Cipriano

Presidente

Comissão Especial de Licitação
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