Processo Administrativo n° 07/2020
Pregão Presencial n° 03/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 5.000 sacas de 25
quilos (kg) de massa asfáltica usinada a quente na temperatura
aproximada de 119ºC, preparada com agregados pétreos, CAP 50/70,
(de acordo com as normas NBR/ISSO/IEC), com teor de betume em
aproximadamente 6% modificado por polímeros no processo de
mistura. NCM27150000, para aplicação a frio em reparos e tapa
buracos em pavimento asfáltico, mesmo em buracos com aguas, em
períodos de chuva, sem a perda de sua coesão e aderência ao
pavimento antigo, dispensando pintura de ligação de acordo com a
necessidade da Autarquia, pelo período de 12 (doze) meses,
conforme as especificações e quantidades constantes do Termo de
Referência e Planilha Descritiva e Quantitativa dos Produtos
(ANEXOS I).
DECISÃO:
Considerando o informado pelo Pregoeiro no
Ofício Interno nº03/2020, datado de 09 de março de 2020, de que
duas empresas: PAVLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI E
PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MTDA – ME,
impugnaram o Edital de Licitação nº03/2020 – Pregão Presencial
nº03/2020 – Processo Administrativo nº07/2020, questionando às
especificações técnicas contidas no Edital, no item IV –
HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea “a” e no Termo de Referência – Anexo
I, item 3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO.
Considerando que as impugnações se tratam
de questões eminentemente técnicas produto a ser licitado, o que
deve ser verificado pelo Setor Requisitante se está correta a
descrição técnica do objeto a ser licitado;
Considerando que se trata de impugnações
quanto às especificações técnicas do objeto a ser licitado,
SUSPENDO o Pregão Presencial nº03/2020 – Processo Administrativo
nº 07/2020, a fim de o Setor Requisitante verificar se a
descrição técnica do produto contidas no Edital de Licitação
nº03/2020 e no Termo de Referência – ANEXO I, está de acordo com
as normas técnicas exigidas para a sua utilização em vias
públicas.
Eletrônico
legais.

e

Impresso

Publique-se
do Município

no
para

os

Diário
devidos

Oficial
efeitos

Dois Córregos, 09 de março de 2020.

HUGO HUMBERTO TAVELLA
Superintendente
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