
COMUNICAÇÃO 
INTERNA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS PUBLICAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DOURADOS 
Construindo uma nova historia 

DE: Secretaria Municipal de Obras Públicas  CI  N°: 643/2021 

PARA: SEMAD / Departamento de Licitação DATA: 12/05/2021 

ASSUNTO: Resposta 

HISTÓRICO 

Senhora Presidente da Comissão, 

Em atenção a correspondência digital, por meio de  e-mail,  em 11/05/2021(9:27 h), no qual 
nos encaminha pedido de esclarecimento protocolado pela Empresa A. Tonanni Construções e 
Serviços LTDA., referente o Processo Licitatório n° 43/2021/DL/PMD — Concorrência n° 01/2021, 
que tem por objeto 6. "Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
restauração asfiltica (operação tapa-buraco), para manutenção de vias públicas nas regiões 
urbanas, sendo Lote 01 — Região Norte e Zonas Urbanas Distritais de Itahum, Vila São Pedro e 
Panambi e Lote 02 — Região Sul e Zonas Urbanas Distritais de Indipolis, Vila Vargas, Vila 
Formosa e Vila Macatiba (Guassti) no Município de Dourados/MS.", quanto aos pedidos de 
esclarecimentos/questionamentos, como segue: 

I — RESPOSTA AOS ITENS ABAIXO ELENCADOS: 

1 — Os equipamentos citados para cada frente de trabalho (2.2.1 do MD), são considerados mínimos e 
obrigatórios? 

Sim, pois os equipamentos fazem parte de equipe operacional  minima  necessários para execução dos 
serviços por lote. 

2 — A prefeitura irá disponibilizar local para guarda de caminhões e equipamentos? 

Não. Será de responsabilidade da Contratada. 

3 — A prefeitura irá disponibilizar vestiário para os funcionários desse contrato? 

Não.  Set-6 de responsabilidade da Contratada. 
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4 - A mão de obra citada para cada frente de trabalho (item 2.2.1 do MD), são considerados mínimos e 
obrigatórios? 

Sim. A mão de obra, fazem parte da equipe operacional  minima  necessários para execução dos serviços 
exigidos por Lote. 

5 - No item 2.2.1 do Memorial Descritivo diz que a contratada deverá disponibilizar no mínimo 2 (duas) 
equipes, diante do exposto perguntamos: Se a contratada conseguir executar a quantidade de serviço 
disposta com apenas 1 (uma) equipe, será permitido a redução do número de funcionários para isso? 

Não. Diante do péssimo estado que encontra a malha viária pavimentada do Município, está descartado 
esta hipótese. 

6 - Uma vez que o serviço será executado, medido e pago por produção (m2), a contratada poderá 
dimensionar sua própria equipe afim de atender os quantitativos solicitado para o contrato. 

Sim, a Contratada poderá otimizar as suas equipes para melhor desempenho na produção, desde que 
cumpra as quantidades mínimas (mão de obra + equipamentos) 

7- Se o quantitativo de equipe for mínimo e obrigatório, a Contratada poderá produzir mais e terminar 
o contrato em menor tempo que o previsto? 

Informamos que a contratada deverá atender ao cronograma fisico e financeiro, inicialmente previsto que 
é de 6 (seis) meses, portanto quanto a redução ou acréscimo do período de vigência contratual, será 
exclusivamente por critérios de conveniência administrativa. 

8 - 0 Técnico de segurança exigido no Memorial Descritivo deverá ser exclusivo desse contrato? 

Informamos que no Memorial Descritivo, está descrito no Item 2.5 - Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPC) e Proteção Individual (EPP, que diz: "Que é de total responsabilidade da Contratada, fornecer 
todos EPI's e EPC's de acordo com as normas técnicas e regulamentações vigentes." 

Mas, quanto ao técnico de segurança do trabalho em uma empresa, deverá atender as normas da 
constituição do SESMT, quanto ao número de funcionários? 

- Eventualmente a Licitante seja a Contratada:' E lenha em .seu yuctclro  urn  técnico de segurança? O niesmo 

não será de exclusividade deste contrato. 
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9 — 0 custo com Bola-fora será da Contratada? 

Sim.  

10 — Em pesquisa ao mercado não encontramos equipamentos "Caminhão com caçamba 6m3/sistema de 
aquecimento, com tanque de emulsão, compressor de ar, martelete de 20 a 30Kg, espargidor tipo agulha 
e/ou regador" conforme edital. Desta forma poderemos usar equipamentos com outra capacidade de 
carga, disponibilizados pelo mercado, desde que atendam a necessidade de produtividade para execução 
dos serviços? 

Conforme no Subitem 2.2.1 — "Equipe operacional  minima  necessários para execução dos serviços", não 
estamos exigindo um  kit  caminhão equipados de fábrica, com estes equipamentos, como diz na nota: 

"Que em um dos caminhões basculantes deverá ser acondicionado (mantido) um tambor de 200 litros 
('mínimo,) p/ emulsão asfáltica (RR-2C) um tambor de 100 litros ('mínimo,) para água, e outros recipientes 
para conter até 20 litros de combustível para o compactador e compressor (se necessário) e 5 litros de óleo 
diesel para limpeza". 

11 — No memorial descritivo solicita "Caminhão com caçamba de 6 m3/ sistema de aquecimento, com 
tanque de emulsão, compressor de ar, martelete de 20 a 30 Kg, espargidor tipo agulha e/ou regador", 
porém na descrição das composições diz que a massa asfciltica será transportada com Caminhão 
Basculante de 10m3. Diante do exposto perguntamos, qual equipamento deverá se utilizado para 
realização desse serviço? 

.16 esclarecido no item 10 elencado acima. 

Veja que está descrito como segue: 

- "01 (um) caminhão basculante de no mínimo 6 m3...", portanto se for de capacidade 10 m3  e/ou 12 m3, a 

contratada estará atendendo plenamente a necessidade para execução dos serviços. 

12— Existe algum material similar ao CM-30 que poderá ser utilizado? 

Não. 

13 — No item 3.3 do Memorial Descritivo diz que "A fiscalização efetuará a seu critério, a coleta de 
amostras aleatórias e encaminhará para ensaio do Grau de compactação da Massa Asfáltica aplicada, 
sendo aceito (considerado como de bom desempenho) um grau de compacta cão utilizando como 
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parâmetro Marshall entre 97 a 100%, custeadas pela CONTRATADA". Diante do exposto perguntamos, 
em média, quantas amostras por tonelada aplicada serão solicitadas pela fiscalização? 

No subitem 3.3 Controle de qualidade, diz que a verificação final será feita em sua maioria mediante 
inspeção visual, porém eventualmente a fiscalização a seu critério poderá exigir amostras aleatórias 
(quantas forem necessárias), principalmente, quando detectar quaisquer anormalidades de execução. 

14- Como será feita a liberação de frente de trabalho? 

Caso a Licitante, seja vencedora do Certame, a Fiscalização deverá elaborar com a mesma, uni plano de 
atuação, visando atender as prioridades para recuperação malha viária do Município. 

Atenciosamente, 

PNSARIN  
Secret 	unicipal de Obras Publicas 
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