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PARECER TÉCNICO

Macson Mota Sá, Engenheiro Civil do município, registrado no CREA sob N® 1105022447-MA,
juntamente com Anderson de Oliveira Sá, Engenheiro Civil, registrado no CREA sob n.°
1117885445-MA, Secretário Adjunto de Obras da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA,
neste ato exercem a função de assessoria técnica da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal PASTOS BONS - MA, para Contratação de Empresa para a realização dos
Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no município de Pastos Bons-MA.

Apresenta seu parecer e laudo técnico conforme segue;

O presente laudo tem a finalidade de embasar julgamento de recurso apresentado pela licitante
PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLANAGEM LTDA, em relação ao ITEM n®
RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS, que será comprovada
mediante a apresentação da seguinte documentação (letras A, B, C, D, E e F), do Edital da
CONCORRÊNCIA N° 002/2021, que tem como objeto a selecionar a proposta mais vantajosa para
a prestação dos Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no município de Pastos Bons-MA,
de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO.

A empresa discorre com a seguinte justificativa:

“Ocorre que o acervo técnico apresentado pela recorrente, referente ao item 1,
consta a quantidade em m^ e não em txkm, que são unidades de medidas
distintas. Quando falamos em m^, estamos falando de volume, já a medida txkm,
é 0 peso.

Porém, qualquer profissional da área de engenharia é capaz de apurar
aproximadamente que a quantidade apresentada no acerto de 134.089,58m^,
conforme abaixo:
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Ao converter esse quantitativo para a unidade de medida prevista no Edital
(txkm). apura-se a quantia de 2.733.600txkm, portanto superior ao mínimo
exigido no Edital de 1.352.557J2txkm, o que torna  a recorrenfe capacitada
tecnicamente para executares serviços licitados’’.
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Observando os apontamentos da licitante recorrente, foram reanalisados com cautela todos
atestados técnicos apresentados.

Da análise, a equipe técnica, constatou equivoco ao declarar anteriormente insuficientes
quantitativos de serviços listados.
Para esclarecer, a seguir apresentamos todos os quantitativos em unidades de momento
transporte (TxKm).
A empresa Plamontec apresentou a comissão os seguintes quantitativos em atestados:

os

os

de

- 1.957.707,87 TxKm (pág. 58)

- 65.929,80 TxKm (pág. 64)

Perfazendo um total de 2.023.637,37 TxKm, o que supera o mínimo exigido no edital do presente
certame.

PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS
TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ N° 41.617.192/0001-67
Os atestados apresentados pela empresa, atingiram  o mínimo de 50% dos quantitativos de maior
relevância (item 01);

Nestas condições, a empresa PLAMONTEC PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLANAGEM
LTDA, está HABILITADA.

ENCERRAMENTO

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 02 folhas digitadas de um
só lado, todas rubricadas, exceto esta última, que segue devidamente datada e assinada,
colocando-se a "disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

PASTOS BONS - MA, 04 de abril de 2022.
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