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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 
 

PROCESSO Nº 557/2018 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias de maio do ano de 2018, às 09h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe 
de Apoio ao Pregão Presencial para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-mail a esta 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa DATEC ENGENHARIA em referência ao certame em 
epígrafe, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO no município de São Carlos. 

 
QUESTIONAMENTOS: 
1. Não seria adequado que a concorrente apresentasse atestado de fresagem de pavimento asfáltico, 
em pelo menos 50% do necessário para cada lote?  
2. Está segunda seria como será considerado o método de cálculo para a quantidade de acervo 
comparado com o tempo de 6 meses de execução.  
3. O prazo de execução de obra não necessariamente está vinculado com a competência da empresa 
em executar o serviço na relação quantidade x tempo. O prazo de execução de obra está vinculado a 
um contrato que dependendo das necessidades do cliente em função de cronograma de capacidade 
financeira e ainda outros fatores de mercado que disponibilizam o tempo necessário para que etapas da 
obra sejam concluídas. Quem determina o prazo de execução da obra é o cliente segundo a sua 
necessidade e não da empresa que está executando. Quando um Atestado de Capacidade Técnica é 
emitido, como o próprio nome já diz, entende-se a empresa contratada cumpriu sua obrigação dentro do 
que foi exigido em contrato, sendo que seu o prazo fosse menor e a quantidade maior em nada mudaria 
o resultado do atestado. É contraditório que o documento emitido pelo CREA-SP que é o CAT, 
comprovando a capacidade de uma empresa seja colocado em dúvida em seu valor legal, no caso 
entendemos que o atestado está sendo "amputado". A exigência não é provida de legalidade porque no 
caso de uma empresa executar varios serviços dentro de um contrato, sendo que a pavimentação é 
apenas um dos itens da planilha, nós perguntamos então; como a comissão vai poder avaliar o tempo 
em que apenas aquele item (pavimentação) foi executado. Entendemos que as quantidade de serviços 
são importantes no processo licitatório mas tempo está limitado a necessidade cliente, sendo que para 
garantir o tempo firma-se contrato que tem em seu escopo as cláusulas que punem as partes 
envolvidas, sendo assim perguntamos então: 
Como será avaliado tecnicamente o prazo de execução do serviço de pavimentação (apenas 
pintura ligante e capa asfáltica) dentro de um CAT por exemplo que tem galeria de águas pluviais, 
terraplanagem, guias e sarjetas, abertura e preparo de caixa, base, pintura impermeabilizante, 
rede de água potável, rede esgotos entre outros? 
 
RESPOSTA DE ACORDO COM A UNIDADE INTERESSADA: 
* No momento da elaboração dos documentos técnicos que compõem o processo, definiu-se "o item" de 
maior relevância. Na oportunidade, o serviço de fresagem não foi admitido como relevante. 
* Para avaliação do tempo de execução de um serviço em uma determinada obra necessitamos de um 
cronograma de execução. Salvo melhor juízo, o cronograma de execução de serviços não faz parte da 
Certidão de Acervo Técnico (emitida pelo CREA), impossibilitando qualquer avaliação relacionada ao 
tempo de execução de um serviço isolado. Vale salientar que o tempo de duração da obra/contrato 
(presente na certidão) não necessariamente é igual ao tempo de execução de um determinado serviço 
que compõe a mesma. 
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Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta 
Administração, para conhecimento público. 
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