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Município de lguape

- Estância Balneária -

RESPoSTA A IMPUGANAçÃo Ao EDITAL DE LICITAçÃo

Pregão Presencial no 1912020

Processo Administrativo no 060/2020

Objeto: Registro de preços para aquisição de asfalto reciclado usinado a frio (a granel),

massa asfalto CBUQ (aplicação a frio) e emulsáo asfáltica RR-2C, para os serviços de "tapa

buraco" a serem êxecutados em diversa vias, em atendimento a demanda do Departamento

de Obras e Serviços deste Município de lguape.

II DA ADMISSIBILIDADE

8m2210712020, 06 dias úteis antes da licitação, foi encaminhada

à Prefeitura Municipal de lguape e recebida pela Comissão Permanente de Licitação, a

impugnação da empresa Solupav, aos Termos do Edital do Pregão Presencial no 01912020,

Avenida Adhemar de BarÍos, n." l.O7O, Porto do Ribeira - lguape - Sp
- Fone/Fax (l 3) 3848681O - CEP I l92O-OOO.

I. RELATÓRIO

O Edital de Pregão Presencial no O19|2O2O foi publicado em

Diário Oficial do Estado e em Jornal de Grande circulaçáo Nacional, em 17 de julho de

2020, perÍodo a partir do qual também está disponível no site da Prefeitura Municipal de

lguape. pelo prazo não inferior a 08 dias, em conformidade com que preceitua o inciso lll,

parágraío 2o. artigo 21, da Lei federal no 8.666/93.

Ém 2210712020, a êmpresa M. T. M. Comercio, Locação e

Serviços Eirelli (Solupav) interpôs recurso administrativo de lmpugnação do Edital,

conforme prevê a clausula oitava do edital.

É o relatório.
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cujo recebimento e abertura dos envelopes se encontram previstos para iniciar no próximo

dia28lO7l2O2O.

Devido o recurso ter sido recebido dentro do prazo legal, a

Comissão Permanente de Licitação RESOLVE admitir o recursio, para no mérito, negando-

lhe provimento, pelas seguintes razôes de fato e de direito.

II. DO MÉR|TO I- DO RELATORIO

Versa o presente sobre impugnação aos termos do edital do

certame em epígrafe, apresentada pela empresa M. T. M. Comercio. LocaÇão e Serviços

Eirelli (Solupav).

Alega a impugnante que o edital ora atacado não evidencia

critérios para o envio de amostras para análise, sem apresentar qualquer requisito técnico,

alegando que torna o objeto com vicios, pois mediante ato facultativo entende-se que

poderá haver posterior vantagem do licitante vencedor em c€rso da não solicitação da

amostra.

O item 4, a qual cita eventual necessidade de avaliação do

produto, especifica-se que havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material

entregue, a empresa vencedora deverá apresentar para os itens 01 e 03 o projeto de massa

asfáltica e laudo do aditivo empregado na mistura, eventuais custos com testes. análises

de laboratório ou laudos técnicos deverão ser arcados pela empresa detentora da Ata de

Reqistro de Preços, conforme disposto no art. 75 da Lei no 8666/93 licando-se atnda-as
penalidades cabíveis. caso o mateliaL entregue não atenda às especiiciigfgq lontidas no

descritivo desse edital.

O Departamento de Obras se manifestou quanto a impugnaçáo

inÍormando que a fábrica destes produtos deve ensaiar periodicamente os lotes produzidos,

de forma que no caso de "Eventual Necessidade de Avaliação do

Produto', isto é, caso a massa asfáltica fornecida não apresente o comportamento
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esperado e a fiscalização tenha a necessidade de veriÍicar se a composição projetada foi

respeitada durante a fabricação daquele lote, será solicitada cópia de ensaio e laudo que

comprove sua composição. Caso seja verificado que o material entregue não corresponde

ao material de projetê, será solicitada a substituiçâo imediata fornecido por outro com as

característlcas desejadas.

Ademais o edital está em conformidade com a Lei 8.666/93,

conforme preceitua o artigo 75, in vervis:

Art. 75. Salvo disposições em contráÍio constantes do edital, do convite ou
de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas
técnicas oÍiciais para a boa execuÉo do objeto do contrato correm por conta
do contratado.

A recorrente sugere a adminishação para que solicite as

licitantes apresentem, o registro da empresa no Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia (CREA), bem como apresentação do profissional responsável técnico, desta

forma garantindo que o serviço de usinagem seja plenamente supervisionado por

profissional capacitado e habilitado para tal função.

Tal sugestáo não merece prosperar, uma vez que o objêto se

trata de aquisição de produto, e não de execuÉo ou prestação de serviços.

lndaga a empresa recorrente sobre dois aspectos:

O primeiro é com o resultado insatisfatório do laudo, como a

adminishação pretende fazer a devolução do materialjá utllizado? Quanto a isso a resposta

está contida na cláusula 11.6 do referido edital, senáo vejamos:

'l 1 .6 - Em caso de não aceitaÉo do obieto deste Pregão, Íica o
FORNECEDOR obrigado a retirá-lo e substituí-lo no prazo de (48) quarenta
e oito horas, contados da notiÍicaÉo a ser expedida pelo ORGAO
GERENCIADOR, ou imêdiatamente, sob a pena de incidência nas sanções
câpituladas no item 18 e subitens deste Edital.

avenida Adhemar dê BaÍÍos, n.o l.O7O, Pono do Ribeira - lguape - SP

- Fone/Fax (l 3) 3848-681O - CEP I l92O-oOo.
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12.2 - O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme
cronograma do Departamento de Finanças no prazo -a"rm3 de 30 (trinta)
dias, desde que a referida fatura seja entregue no DepaÍtamento de Frnanças.
dêvidamêntê atêstada pêlo Departamento solicitante.

Assim demonstra-se que o edital está dentro dos parâmetros

legais, sênâo vejamos, da mesma forma que a descrição do objeto - por mais comum ou

simples que possa parecer - requer todo cuidado e cautela, muitas vezes, haverá

necessidade, para garantir uma boa aquisição, de comprovar-se a qualidade,

funcionalidade, durabilidade e desempenho do produto, através de averiguações, testes

etc, que verifiquem objetivamente se o bem satisfaz às exigências do edital. E isso poderá

ser efetuado através de solicitação de amostras.

Desta forma, considerando que os lotes são fabricados

periodicamente, de forma que no caso de "Eventual Necessidade de Avaliação do

Produto", isto é, caso a massa asÍáltica fornecida não apresente o compoÍtamento

esperado e a fiscalização tenha a necessidade de verificar se a composição projetada foi

respeitada durante a fabricação daquele lote, será solicitada cópia de ensaio e laudo que

comprove sua composiÉo, está devidamente correta, partindo-se do princípio do melhor

interesse da administração pública.

Com base no exposto acima, firmo convencimento no sentido de

que, em que pesem os argumentos da recorrente, tal pleito náo merece acolhimento, pois
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O segundo questionamento é sobre o pÍazo de pagamento do

objeto entregue será a contar da aprovação do material mediante ao laudo ou administração

irá considerar a data de entrega mesmo não podendo utilizar-se do material? Quanto a isso

a resposta está contida na cláusula 12.2 do reÍerido edital, senão vejamos:

ilr. coNcLUSÃo
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conforme demonstrado não há que se falar em irregularidade no edital, bem como resta

demonstrado à busca melhor interesse público-

IV. DECISAO FINAL

Pelo exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em

estrita observância aos demais princípios da LicitaÉo, CONHEçO do recurso apresentado

pela empresa M. T. M. Comercio, Locaçáo e Serviços Eirelli (Solupav), tendo em vista a

sua tempestividade, para no MÉR[o, NEGAR-LHE PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO

DO EDITAL

ape, o de 2020

teus de Menezes

ABTSP 172.702
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lguape, 27 de Julho de 2020.

De: Departam ento de Obras
Para: Depaúamento Jurídico.
Assunto: [mpugnação do EDITAL n'027/2020

Venho através do presente, me manifestar com relação aos questionamentos da
SOLUPAV referentes ao EDIT N, n"027 /2O20.

Com reiação à alegação dos custos, entendemos que a fábrica destes produtos deve
ensaiar periodicamente os lotes produzidos, de forma que no acaso de "EIENTUÂL
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO", isto é, caso a massa asfáltica fomecida não
apÍesente o comportamento esperado e a fiscalização teúa a necessidade de verificar se a

composição projetada foi respeitada durante a fabricação daquele lote, será solicitada cópia de
ensaio e laudo que comprove a sua composição.

Caso seja verificado que o material entÍegue não corresponde ao material de projeto,
sená soiicírada a substituição imediata do material fomecido por outro com as caÍacteristicas
desejadas.

Sem mais paÍa o momento,

aÍael e Barr

D; do DeP de Obr'§ e

CREA 5061 573684
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