PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
SEMOP

PARECER TÉCNICO

Em resposta ao pedido de análise da capacidade
participantes

da concorrência

n° 002/?020,

técnica e acervo das empresas

Processo n° 20201292328,

referente

à análise da

capacidade técnica dos itens:
- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPíPEDOS0BRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM
BETUME E PEDRISCO,EXCETOCOLCHÃO DE AREIA - Quantidade mínima de 2.300,00m2;
- ADUTORA EM TUBO DEFoFo,INCLUSIVE CONEXÕES- Quantidade mínima de 22,00M;
- TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, JUNTA RíGIDA,
INSTALADO EM

LOCAL COM

BAIXO NíVEL QE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO - Quantidade mínima de 110,00M;
- BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACiÇO, REVESTIDADE CONCRETOARMADO Quantidade mínima de 20,00UN;
- REATERROMECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A
3,00M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA- Ouanttdademlnlrna

de 700,00m3;

- POÇOSDE VISITA - Quantidade mínima de 3,00 UN.;
-

ESCORAMENTO DE VALAS COM

UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO TIPO

BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM PROFu'NDIDADE ACIMA DE 2,0 M - Quantidade
mínima de 435,00m2,
Considerando

passo a relatar:
que a atividade

escoramento

de valas trata-se

de "atividade-meio"

executada a céu aberto, sem a necessidade de rebaixamento

de lençol d'água, com indicação

de profundidade

na descrição das atividades nas

envolvida a partir dos 2,00 m, precariedade

CATs homologadas

pelo CREA e considerando

escavação a céu aberto"

que a norma NBR 9061/1985

não faz distinção ou juízo de valor quanto

- "Segurança de

à natureza dos materiais

utilizados em vigas ou painéis de vedações, ficando sempre a cargo do responsável técnico de
campo o dimensionamento

dos elementos

estruturais

de contenção

bem como a aferição,

avaliação e liberação dos trabalhos em locais de escavação trecho a trecho; ficam habilitados
neste quesito

as seguintes

empresas

B&B LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA.; CONSTEM

CONSTRUTORA EIRELE; CONSTRUTORA CRISTAL LTDA.; CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO
LTDA.; MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.; CONSTRUTOR
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,

GURGEL SOARES LTDA.; KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESLTDA.; TCPAV - TECNOLOGIA
EM

CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRE~I.; VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

INDUSTRIAIS LTDA. e M2 ENGENHARIA EIRELE.,de acordo com planilha anexa.
Quanto

ao item pavimentação

em paralelepípedo,

considerado

foi a indicação

da

literalidade do texto da norma e suas variações, desde que atendidos todos os procedimentos
de aplicação, relação e dimensões dos materiais envolvidos nesta.

.
A precariedade

,

na descrição. das atividades

como a ausência de elementos

complementares

nas CATs homologadas

e comprobatórios,

pelo CREA bem

sejam eles a composição

dos serviços ou códigos de bancos de';dados públicos conhecidos, levam este analista a acatar
seus quantitativos

para composição

,~o acervo declarado,

em conformidade

com planilha

anexa.
A Empresa M2 ENGENHARIA EIRELI, não atendeu ao requisito"

quantidade

mínima"

no item - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACiÇO, REVESTIDADE CONCRETOARMADOQuantidade mínima de 20,OOUN.
Em tempo,
método

serviços de pavimentação

convencional

com

recomposição/manutenção
materiais

descritos

paralelepípedo

de pavimentos,

na norma

que

que declaradamente
de

cimento

não foram

regulamenta

e

temos

foram executados
areia

considerados

o método

bripar

com rejunte de betume e pedrisco, e não contemplar

terraplenagem, topografia,
Assim

rejuntamento

ou

pelo

serviços

por não envolver
/

pavimentação

de
os
em

os serviços agregados de

tempo de cura e liberação para o tráfego.

que,

atendem

simultaneamente

aos critérios

descritos

no edital

analisado as empresas:
CONSTRUTORA

CRISTAL "LTOA.;

MARBELLA

RESIDENCE

INCORPORADORA

E

CONSTRUTORA LTDA.; CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.; TCPAV - TECNOLOGIA EM
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.e VIPETRO CONSTRUÇÕESE MONTAGENS INDUSTRIAIS
LTDA., de acordo com planilha anexa.
Parnamirim, 12 de março de 2021.
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