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1ª NOTIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N.º 011/2022 - CPL - DERACRE 
 
OBJETO: Pavimentação da Estrada Vicinal (Ramal dos Paulistas) no município de 
Porto Acre / Estado do Acre – Construção da Ponte em concreto armado sobre o 
Riozinho do Andirá, dimensão de 68m x 5,20m – Lote 03. 
 
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL comunica aos interessados que o 
processo licitatório acima mencionado, com publicação: 1) Aviso de Licitação, publicado no 
Diário Oficial do Estado, nº 13.320, Diário Oficial da União, nº 126, Seção 3, e Jornal 
Opinião, todos do dia 06/07/2022; e ainda nos sítios: www.ac.gov.br, 
www.licitacao.ac.gov.br, e com o fim de cumprir princípios intrínsecos como transparência e 
legalidade, NOTIFICA, conforme abaixo: 
 
 
1. PRIMEIRO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES 

[...]  
 
  
A empresa xxxxxx, com o intuito de participar do certame realizou análise dos projetos, 
memorial descritivo, orçamento, termo de referência e o edital, constatando algumas 
incompatibilidades, que precisam ser sanadas e colocadas deforma expressa no edital, 
termo de referência para não haver problemas durante a execução dos serviços:  
 
1. Solicita-se que seja apresentado os ensaios de sondagem que balizam a determinação 
do tipo de fundação para a implantação da ponte, incluso ART do responsável técnico que 
elabora, assim como declaração expressa do projetista que utilizou tais ensaios nos 
referidos projetos, apresentar estudo comparativo que demonstre a melhor escolha do tipo 
de fundação, com viabilidade técnica e financeira, afim de promover economicidade na 
utilização de recursos do estado. 
 
2. Apresentar a localização da jazida para exploração de material de primeira categoria na 
compactação de aterros, também apresentar licenciamento da jazida, e principalmente os 
ensaios de caracterização para a utilização dos aterros.  
 
3. Apresentar o histograma da mão de obra que justifique o número de funcionários para o 
pico da obra, para verificar se o dimensionamento do canteiro de obras está dimensionado 
corretamente conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 
 
4. Apresentar a batimetria do Riozinho do Andirá com ART do responsável técnico, assim 
como o registro da cota histórica de inundação para comprovar se a implantação da ponte 
está acima do registro de inundação. 
 
5. Incluir no orçamento, instalação, manutenção e material de consumo para o 
funcionamento de grupo gerado, visto que no local de implantação não possui energia 
elétrica, para a usinagem de concreto estrutural da ponte, assim como a armadura. 
 
6. Incluir no orçamento o transporte e armazenamento de água potável tanto para consumo 
dos profissionais e do uso na dosagem do concreto estrutural conforme estabelece a norma 
NBR 6118. 
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7. Incluir no orçamento a instalação da central de concreto dosadora, visto que o transporte 
do concreto a uma distância de 64,9km de distância, está sujeito ao endurecimento do 
concreto, conforme estabelece a norma NBR 6118,esta medida visa garantir a qualidade do 
objeto a ser executado, ao realizar tal medida aumentar o custo do transporte dos materiais 
pétreos até o local da dosagem. 
 
8. incluir o transporte de todos os insumos na execução da ponte, como o aço, diesel e 
demais insumos. 
 
9. Apresentar o levantamento topográfico incluso com ART do responsável técnico, e 
relatório que garanta o volume de aterro utilizado no orçamento. 
 
Em face do exposto, a empresa xxxxxxx, vem respeitosamente requerer que seja a 
presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito de constar no Edital e Termo de 
referência as correções pertinentes: 
 
Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui 
pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 
8666/93. 
 

2. RESPOSTA DO ÓRGÃO SOLICITANTE (DERACRE) 

O Projeto foi aprovado pelo mandatário da União, eis que oriundo de Contrato de Repasse, 
conforme estabelece o Decreto Estadual nº 7.937/2021. 

Destaca-se, portanto, que o projeto foi aprovado por meio do Parecer: n° 
104/2022/CGOA/DERU/SMDRU/MDR, na data 06/05/2022, gerando o Contrato de Repasse 
MDR 919966/2021, nestas condições, sendo amplamente debatidas e atendidas todas as 
alterações solicitadas e em seguida aprovadas pelo órgão mandatário da União, Ministério 
do Desenvolvimento Regional - MDR, razão pela qual deverá permanecer inalterada. 

Ademais, o projeto apresenta ART do projetista, que no caso é responsável por todos os 
itens referentes ao projeto da obra em questão. 

Com relação aos outros questionamentos, não vislumbramos qualquer irregularidade, pois 
como foi dito anteriormente, o referido projeto passou por análise dos técnicos do MDR e 
dessa forma teve o aceite com a aprovação. 
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Por fim, em atendimento a Lei 8.666/93, diz que: 

Das Obras e Serviços 
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 
sequência: 
I - projeto básico; 
II - projeto executivo; 
III - execução das obras e serviços. 
§ 1º A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da 
conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos 
relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual 
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poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras 
e serviços, desde que também autorizado pela Administração. 
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório; 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários; 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma; 

 

 

Parecer n° 104/2022/CGOA/DERU/SMDRU/MDR 

Sendo assim, com a devida aprovação do projeto pelo Ministério MDR, e verificando o 
atendimento no que diz a Lei, não damos provimento ao pedido de impugnação ao Edital. 

   

3. Desta forma, a Comissão Permanente de Licitação, após as respostas aos pedidos de 
esclarecimentos e/ou impugnações, e considerando que as respostas não alteram a 
formulação das propostas, informa que a data da abertura da licitação permanece marcada 
para o dia 09/08/2022 às 8h. 

 

Notificado por: 

Rio Branco-AC, 08 de agosto de 2022. 
 

 
Richard Brandão Mendes 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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