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COMUNICADO Nº 007 

 
Em observância ao quanto previsto na IAC 9.1 da Seção 1 – Instruções aos Concorrentes 
(IAC) do edital da Licitação Pública Nacional (LPN) em epígrafe, esclarecemos o 
questionamento apresentado por uma das empresas interessadas: 
 
Esclarecimento 01: Verifica-se que quanto a exigência da qualificação técnica no edital nos 
DDL (Dados da Licitação) no item 4.5(f) exige-se que a empresa participante ao certame atenda 
a todos os itens conforme coloco abaixo: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTDE 

01 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco 
m2 7.700 

02 
Obras com pavimentação em concreto betuminoso usinado a 

quente (cbuq) 
m3 570 

03 Obras com execução de muro de gabião m3 920 

04 
Execução de bases/ sub-bases para pavimentações em solo 

estabilizado  
m3 3.600 

 
Assim, quanto ao atendimento ao item 03 “OBRAS COM EXECUÇÃO DE MURO GABIÃO” a 
empresa que apresentar atestado de execução destes serviços, somados aos serviços de 
muros em ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, tendo em vista que este serviço de 
Alvenaria em Pedra Argamassada trata-se de serviço similar ao exigido, porém com um grau 
de complexidade maior e também visando a ampla concorrência com uma maior quantidade 
de empresas que também são qualificadas ao certame buscando uma proposta mais vantajosa 
ao órgão, poderá esta concorrente apresentar a somas destes dois serviços visando 
atendimento do item exigido? 
 
Resposta –  Não, a licitante não poderá apresentar a soma da experiência de dois serviços 

distintos para atender a parcela de maior relevância nº 03. 
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