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Blumenau, 31 de maio de 2022. 
 
 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ  
 
REF: EDITAL DE LICITAÇÕES Nº 025/2022 – 1ª E 2ª IMPUGNAÇÃO 
 
  

Prezados Senhores,  

  Atendendo a sua solicitação apresentamos nossa resposta para as impugnações. 

 

Justificativa Exigência Técnica 
 

Devido sua aplicabilidade adotou-se como referência a Instruções Normativas do DNIT – 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, sendo publicação hierarquicamente superior a 

quaisquer outras fontes que dispõe no que se refere a construção de pontes rodoviárias os critérios para 

avalição de capacidade técnico-operacional, técnico-profissional e qualificação econômico-financeira 

para as licitações de obras e serviços de engenharia. 

Como podemos observar a Instrução Normativa Nº 58/DNIT 2021, dispõe sobre à exigência 

de atestados de serviços executados. 

No seu Art. 4º A exigência de Capacidade Técnica se restringe aos itens de maior relevância 

técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado, em número máximo de 8 (oito) itens, e não superior 

a 50% (cinquenta por cento) das quantidades licitadas para o serviço específico. 

§ 2º Os itens de serviço de maior relevância técnica e financeira são aqueles que constem do 

objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do objeto, e sejam 

tecnicamente pertinentes, limitados a, no máximo, 8 (oito) itens. 

Diante da instrução normativa que o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes dispõe, apresentamos na tabela abaixo a exigência técnico-operacional a ser requerido das 

empresas: 

 

 
 

PONTE SOBRE 

O RIO DOS 

CEDROS R$

9.857.240,69R$  

Item Quant. Projeto 50% do Projeto Unid Capacidade Operacional

1 1.400,00         700,00             m2 Área do Tabuleiro

2 100,00            50,00               m Extensão da obra de Ponte em Concreto Protendido

3 250,45            125,22             m3 Escavação de tubulão a ar comprimido em mat. 1ª cat e/ou 2ª cat. e/ou 3ª cat. 1.787.294,22R$  18,1%

4 140.757,85     80.909,98         Kg Aço CA 50 (fonec, dobra e colocação) 2.355.831,40R$  23,9%

5 1.269,31         634,66             m3 Concreto Fck ≥ 30MPa 966.115,16R$     9,8%

6 15,00              7,00                 
Unid

Lançamento de viga pré-moldada peso 50,24t e comprimento de 33,0m com treliça lançadeira 

metálica SICET.
739.977,61R$     7,5%

CUSTO TOTAL COM 

LDI R$

RELEVÂNCIA 

FINANCEIRA

Demonstrar que a empresa executou diretamente obras nas áreas relativas ao objeto desta licitação com complexidade semelhante e com 

área/quantidades equivalentes ou superiores aos serviços constantes da tabela a seguir, correspondentes a 50% do volume a ser contratado:
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A técnica adotada de utilização de treliça lançadeira para lançamento das vigas é a mais 

correta e a mais adequada para minimizar os riscos com enchentes, irregularidades e capacidade de 

suporte do terreno em relação a outras técnicas de lançamento, técnica esta já utilizada com sucesso 

em outras obras no município. 

Em caso de elevação do nível do rio teremos 3 vãos sobre a lâmina d´água, neste caso o 

serviço de “Lançamento de vigas pré-moldadas” é de extrema importância devido ao peso das peças 

e das vigas estarem sobre a lâmina d´água do Rio dos Cedros, isso requer conhecimento, recursos e 

metodologia especifica para realização da atividade. Outras técnicas exigem outros serviços de 

infraestrutura para aumentar a capacidade de suporte do terreno e impactos ambientais no Rio dos 

Cedros.  

Podemos verificar pelo projeto que o serviço de “Lançamento de vigas pré-moldadas” é o 

serviço de maior complexibilidade técnica e de grande relevância financeira da futura obra, desta 

forma é de extrema relevância que seja exigido da empresa a comprovação de capacidade técnico-

operacional e técnico-profissional. 

No que tange a fabricação de vigas pré-moldadas nem se está exigindo tal capacidade, haja 

visto que a técnica é de menor complexidade, como a própria empresa discorre no seu pedido a 

entidade pública não pode fazer exigências a tal ponto que se esteja criando um edital “sob medida”, 

conforme solicitado no pedido de impugnação. 

Diante da complexidade do serviço e baseado na instrução normativa é necessária que a 

empresa apresente a comprovação do Lançamento de vigas com peso de 50,24 toneladas e 33,0m 

de comprimento, e mantenha a exigência não sendo necessária de o seu desmembramento. 

 

 

Certos de vossa atenção, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se 
façam necessários e renovando nossos votos de consideração, subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente, 

 
HBA Engenharia e Soluções 
CNPJ nº 79.914.222/0001-70 
Eng.º Christian José Machado 

 


