
04/09/2020 1Doc

https://cacador.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=3EA77F26502405D1599AB300&itd=4&origem=listagem 1/5

Impugnação

Daqui 27 dias — 01/10/2020 Todos

P E D I D O  D E  I M P U G N A Ç Ã O

Infra Service do Brasil Construções EIRELI, CNPJ 35.214.874/0001-26 situada a Rua Joao Alves 330, município de
Calmon(SC), vem por meio desta SOLICITAR A IMPUGNAÇÃO do Processo Licitatório 110/2020, Pregão Eletrônico 57/2020
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO
DE TUBOS DE CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO
MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, a fim que o mesmo seja corrigido.

Do motivo:

No termo de referência, não existe uma especificação técnica adequada, podendo deixar entendimentos diversos e onerar o
município na execução dos serviços.

em anexo segue pedido detalhado sobre impugnação

Impugnacao_Edital.pdf (287,10 KB) 13 downloads

Protocolo 17.547/2020   
Acompanhe via internet em https://cacador.1doc.com.br/atendimento/ usando o código: 155.713.336.247     
 Situação geral em 04/09/2020 16:40: Em tramitação interna  

Para

PC - Protocolo Central
Entrada*: Site 01/09/2020 17:59

Vinicius Fiamoncini 
infraservice@yahoo.com · 49 99959-0236
CPF 062.325.719-08

PC

 Prazo Vencimento Visibilidade

  Resposta ao Solicitante  

Quem já visualizou?    8 pessoas Visto 47 vezes

01/09/2020 17:59:29 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue (2)  

01/09/2020 às 17:59:30 Enviado via SMS para o número +5549999590236   

Despacho 1: 17.547/2020

01/09/2020 18:00

(Encaminhado)

Claudia N. PC

Licit

 
_
Claudia Mengidski Nicoletti

Protocolo Central

https://cacador.1doc.com.br/b.php?pg=doc/anexo&ha=7A23D67C49AC367E232B60BE&si=L79OQQqjL2dxhR0MJF1iRnBL7gPiiez043vvuao4P0ACqnpN99lCNDHe7k3bska4t8o6FAhcVDrGalLEqTsnWw,,&iea=MjU3NjM5&hp=C1E94F61EF99AB7AABD897F2&d=01&m=09&a=2020
https://cacador.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=4&consulta=1&ss=2&codigo=155713336247&s=cacador&origem=interno&s=cacador
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01/09/2020 18:00:00 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue, lido (7)  

01/09/2020 18:00:06 Claudia Mengidski Nicoletti PC  arquivou.

01/09/2020 18:00:06 Claudia Mengidski Nicoletti PC  parou de acompanhar.

01/09/2020 18:01:58 Claudia Mengidski Nicoletti PC  reabriu para resolução.

01/09/2020 18:01:58 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue, lido (3)  

01/09/2020 às 18:01:59 Enviado via SMS para o número +5549999590236   

01/09/2020 18:02:12 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue (2)  

01/09/2020 18:04:48 Claudia Mengidski Nicoletti PC  arquivou.

01/09/2020 18:04:48 Claudia Mengidski Nicoletti PC  parou de acompanhar.

01/09/2020 18:09:57 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue, lido, clicado (4)  

01/09/2020 18:10:51 Iris Fernandes Licit  arquivou.

Quem já visualizou?    8 pessoas

Despacho 2: 17.547/2020

01/09/2020 18:02

(Encaminhado)

Claudia N. PC

Licit

A/C Iris F.

 
_
Claudia Mengidski Nicoletti

Protocolo Central

Quem já visualizou?    8 pessoas

Despacho 3: 17.547/2020

01/09/2020 18:09

(Encaminhado)

Iris F. Licit

Pregão

A/C Lucas C.

Boa tarde,

Segue.

Att,

_
Iris Fernandes do Nascimento
 Diretora Serv. Adm. de Licitações e Contratos

Quem já visualizou?    7 pessoas

Despacho 4: 17.547/2020

02/09/2020 13:19

(Encaminhado)

Solicito auxílio para responder a impugnação no prazo de 48h 

_
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02/09/2020 13:19:06 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue (2)  

03/09/2020 13:27:12 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue (2)  

03/09/2020 14:19:29 Valdir Medeiros de Oliveira Valdir Secretário  arquivou.

Lucas C. Pregão

Compras Infra

Lucas Filipini Chaves 
Pregoeiro
 

Quem já visualizou?    7 pessoas

Despacho 5: 17.547/2020

03/09/2020 13:27

(Encaminhado)

Luiz A. Compras Infra

Valdir Secretári...

 
_
Luiz Carlos da Luz Antunes 
Dep. Compras

Quem já visualizou?    7 pessoas

Despacho 6: 17.547/2020

03/09/2020 14:19

(Respondido)

Valdir O. Valdir Secretário

Pregão

BOA TARDE

1- A junções serão de borracha (tipo flexível) ou concretadas (tipo rígido)?

R=  Serão concretadas.

2- O leito será entregue pronto, com camada de areia e nivelado?

R= O leito sera entregue pronto para a execução do serviço.

3- O tubos serão disponibilizados ao longo da vala?

R= Sim

4- Caso haja a necessidade de retrabalho da vala, seja para correção do leito (cama) ,
seja para adequar as normas de segurança, estes serviços ficam a cargo do contratante ou
do contratado?

R= Sera verificado o motivo para o retrabalho sendo que: Se o motivo for por execução
precaria do serviço por parte da contratada, a mesma devera sanar o problema existente.

5- Qual o nível de interferência dentro da vala?

R= O nivel de interferencia sera baixo, principalmente para a preparação de
pavimentação de vias perifericas.

6- Existe a possibilidade da necessidade de esgotamento de vala via bombeamento?

R= Caso seja necessario o serviço sera executado pela contratante.

7- Existindo a necessidade de máquinas, deverá ser fornecida pelo contratado ou
contratante?

R= A contratada devera fornecer apenas a mão de obra, todos os emplementos
necessarios ficam por conta da contratante.
 
_
Valdir Medeiros de Oliveira
 Secretaria de Infraestrutura

Quem já visualizou?    6 pessoas
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03/09/2020 14:19:29 Valdir Medeiros de Oliveira Valdir Secretário  parou de acompanhar.

03/09/2020 14:19:30 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue (2)  

03/09/2020 14:43:07 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue (2)  

03/09/2020 14:44:44 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue (2)  

03/09/2020 18:36:20 E-mail para infraservice@yahoo.com, vfiamoncini@bol.com.br   E-mail entregue, lido, clicado (5)  

Despacho 7: 17.547/2020

03/09/2020 14:43

(Encaminhado)

Lucas C. Pregão

Editais/Ivolnéia...

 
_
Lucas Filipini Chaves 
Pregoeiro
 

Quem já visualizou?    6 pessoas

Despacho 8: 17.547/2020

03/09/2020 14:44

(Respondido)

Lucas C. Pregão

Vinicius Fiamoncini 
infraservice@yahoo.com · 49
99959-0236
CPF 062.325.719-08

Peço a empresa que qualifique melhor o pedido, pois apesar de estar sendo interposto
"impugnação", os termos estão mais relacionados a pedido de esclarecimento.

Assim, solicito que a empresa esclareça se o protocolo é impugnação ou pedido de
esclarecimento

Quem já visualizou?    6 pessoas

Despacho 9: 17.547/2020

03/09/2020 18:36

(Respondido)

Lucas C. Pregão

Vinicius Fiamoncini 
infraservice@yahoo.com · 49
99959-0236
CPF 062.325.719-08

O edital será retificado, visto as omissões do termos de referência

_
Lucas Filipini Chaves 
Pregoeiro
 

Quem já visualizou?    4 pessoas

Despacho 10: 17.547/2020

04/09/2020 10:16

(Respondido)

Vinicius Fiamoncini 

Bom dia,
 
Apenas para esclarecimento, pois como ficou duvidoso quanto a execução, elaborar uma
proposta concreta me deixou relutante, obrigado pelo esclarecimento.
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Prefeitura de Caçador - Av. Santa Catarina,195 - Centro CEP: 89500-000 • 1Doc • www.1doc.com.br 

Impresso em 04/09/2020 16:41:00 por Ivolnéia Alves de Freitas - Assistente Administrativa (matrícula 15298) 

“Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer.” - Dwight Eisenhower

Envolvidos internos
acompanhando

infraservice@yahoo.com · 49
99959-0236
CPF 062.325.719-08

Quem já visualizou?    3 pessoas

javascript:void(0);


P E D I D O  D E  I M P U G N A Ç Ã O 

Infra Service do Brasil Construções EIRELI, CNPJ 35.214.874/0001-26 situada a Rua Joao Alves 330, 

município de Calmon(SC), vem por meio desta SOLICITAR A IMPUGNAÇÃO do Processo Licitatório 

110/2020, Pregão Eletrônico 57/2020 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS, DESTINADOS A 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC, a fim que o mesmo seja corrigido. 

Do motivo: 

No termo de referência, não existe uma especificação técnica adequada, podendo deixar 

entendimentos diversos e onerar o município na execução dos serviços. 

Segue termo de referência: 



Após lido e interpretado o termo, ficam as dúvidas: 

1- A junções serão de borracha (tipo flexível) ou concretadas (tipo rígido)? 

2- O leito será entregue pronto, com camada de areia e nivelado? 

3- O tubos serão disponibilizados ao longo da vala? 

4- Caso haja a necessidade de retrabalho da vala, seja para correção do leito (cama) , seja para 

adequar as normas de segurança, estes serviços ficam a cargo do contratante ou do 

contratado? 

5- Qual o nível de interferência dentro da vala? 

6- Existe a possibilidade da necessidade de esgotamento de vala via bombeamento?  

7- Existindo a necessidade de máquinas, deverá ser fornecida pelo contratado ou contratante? 

 

Segue exemplo de especificação técnica para a instalação de tubos de Ø30cm: 

Itens e suas características:  

Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 300 mm, utilizado para assentamento em rede coletora 

de águas pluviais; 

 Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com junta rígida 

para redes de águas pluviais;  

Nível de interferência: Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 300 mm, 

efetivamente instalado em valas de redes coletoras de águas pluviais com baixo nível de 

interferência. 

Critérios de aferição: Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande 

adensamento urbano, com imóveis edificados ao longo de sua extensão, podendo ser 

caracterizado como execução de redes em vias pavimentadas e/ ou calçadas onde há maior 

tráfego de carros e/ ou pessoas, e onde há maior interferência com outras redes e restrição de 

espaço. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor adensamento urbano, 

podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas 

dentro de empreendimentos fechados em construção, sobretudo onde não há restrições na 

movimentação dos equipamentos.  



 

Da Execução: 

 Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a 

declividade prevista em projeto.  

Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não 

danificar a peça.   

Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.  

Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe.  

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-

se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade 

livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.  

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, 

aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo. 

 

Pelos motivos supra citados solicita-se o deferimento deste despe PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, para 

que o contratante possa adequar o edital em condições de entendimento técnico adequado, para 

que se possa ter uma formulação de preços justa e serviços compatíveis com as necessidades do 

contratante. 

Calmon, 01 de setembro de 2020 

 

 

Nome  Vinicius Fiamoncini 
CPF: 062.325.719-08 
Infra Service do Brasil 


