
 
 

 

ESCLARECIMENTOS 
 

Aviso de esclarecimentos referente ao certame Tomada de 

Preços 08/2018 que realizar-se-á em 04 de maio de 2018, às 14 

horas, conforme publicações oficiais. 

 

A fim de sanar dúvidas quanto a apresentação de 

documentos para habilitação no certame conforme previsto em 

edital, também incluem-se os requisitos exigidos no anexo VIII. 

 

Todo o rol de documentos para habilitação devem ser 

apresentados no envelope (1) um, da documentação, ou seja, os 

documentos para habilitação e os demais conforme anexo VIII que 

faz parte integrante do edital. 

 

Assim vejamos: 

[...] 

 

 

Anexo VIII– Memorial Descritivo e demais anexos que compões o 

projeto 

 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, 

PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO 

 
GENERALIDADES: 

 

Apresentar:  

 

É necessário que a empresa participante e o responsável 

técnico da empresa tenham atestado de capacidade técnica 

devidamente registrado pelo CREA, em obra semelhante (Obra 

Rodoviária), no serviço de maior relevância abaixo listado, em 

quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do orçamento: 

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ; 

 

Apresentar por Declaração da Própria empresa a 

disponibilidade dos seguintes veículos e equipamentos: 

A empresa participante desta licitação deverá comprovar a 

propriedade e disponibilidade dos seguintes equipamentos para a 

execução dos serviços:  

 Motoniveladora; 

 Retroescavadeira; 

 Rolo compactador corrugado; 

 Caminhões Basculantes; 

 Caminhão Pipa; 

 Rolo Compactador Liso; 

 Placa Vibratória; 



 
 Vassoura Mecânica; 

 Caminhão Espargidor de Asfalto; 

 Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente; 

 Vibroacabadora com nivelamento eletrônico; 

 Rolo Compactador de Pneus. 

 

Apresentar: 

 

É necessário que as empresas participantes do processo 

licitatório façam visita técnica às obras através do seu 

responsável técnico em data a ser agendada com o Engenheiro 

responsável pelo projeto, com o prazo máximo até 5 dias úteis 

antes da licitação. Na visita técnica a empresa deverá sanar as 

dúvidas técnicas referentes à obra. O engenheiro expedirá o 

atestado que fará parte dos documentos que deverão ser 

apresentados pela empresa no dia da licitação. 

 

Apresentar: 

 

A empresa participante deverá apresentar a licença de 

operação da usina de CBUQ a ser utilizada na obra fornecida pela 

FEPAM ou por órgão ambiental equivalente, sendo que a licença 

deverá estar atualizada e em plena vigência. Quando a usina de 

asfalto for propriedade de terceiros, deverá a empresa licitante 

apresentar declaração assinada pelo proprietário da usina, com 

firma reconhecida em cartório, que irá fornecer todo o material 

necessário para a execução da obra. 

[...] 

 

 

Muitos Capões, 26 de abril de 2018 

 

 

 

     Eduardo Gargioni 

Departamento de Licitações 

 


