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RDC Nº 003/15 - Esclarecimento Nº 01
(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, BÁSICO E
EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO DIQUE DO
CABRITO, EM SALVADOR – BAHIA)

TEXTO
Atendendo a questionamentos feitos por Empresas adquirentes do Edital da licitação supracitada,
informamos:
Perg. 01: Uma das exigências de documentação relativa à Qualificação Técnica é a comprovação de
aptidão para a execução de Gabião tipo colchão Reno, comprovada através de atestado(s)
devidamente registrado(s) no CREA, cuja contratada principal seja a empresa licitante.
Sabe-se que, de modo a atender a finalidade primacial do procedimento licitatório, que é o de
selecionar a proposta mais vantajosa para a a administração, a intenção do administrador é de se
abster de fazer ou considerar, seja na fase de elaboração do edital, seja na fase de habilitação ou na
fase de julgamento das propostas, exigências excessivas ou rigorosas, ainda mais quando se trata de
licitantes que, comprovadamente, possuem em seu plantel, técnicos capacitados, maquinários
suficiente e situação financeira saudável.
Partindo dessa análise, uma determinada licitante que comprove ter executado obras Alvenaria de
Pedra Argamassada, que é considerado um serviço similar ao Gabião, em quantidades compatíveis
com o objeto licitado poderá ser considerada apta e, relação parcela relevante exigida.

Resp.: Negativo. Os serviços citados são distintos, com composições diferentes, insumos diversos e método
executivo diferenciado. A parcela relevante exigida é “Gabião tipo colchão reno, malha e manta geotêxtil”,
conforme descrito nos sistemas nacionais de referência de serviços de construção civil.
Atenciosamente,
Maria Helena de Oliveira Weber
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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