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Taubaté, 11 de dezembro de 2019. 

 

Resposta Esclarecimento – Concorrência Pública 08/19 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de 

recapeamento, reciclagem, pavimentação e drenagem em diversos pontos do 

município, para a execução do Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana e 

Socioambiental de Taubaté, a ser financiado pelo Banco de Desenvolvimento da 

América Latina – CAF, tendo como garantidora a República Federativa do Brasil. 

 
Em resposta ao questionamento, esclarecemos que: 

 

QUESTIONAMENTO : 

     Solicito esclarecimentos acerca dos itens referentes a comprovação de 

CAPACIDADE TÉCNICA, nos termos a seguir elencados: 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

DE 20 X10CM, ESPESSURA 6 CMM² 19.445,41. 

      Considerando que existem no mercado dois produtos para a efetiva execução de 

PAVIMENTOS ARTICULADOS FLEXÍVEIS[1] [1] e que a Administração Pública lançou 

edital na praça para a contratação de serviços com a utilização de  PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - 

ou seja, com a instalação de materiais mais simples, é importante esclarecer se os 

atestados de SERVIÇOS MAIS COMPLEXOS serão admitidos para os fins de 

habilitação. 

 

[1] 1. PARALELEPÍPEDOS 

Material: Granito 

Tipo: caixa retangular 

Medidas: 18 a 23cm. Largura: 12 a 15cm. Altura: 12 a 15cm. 

Peso: 8 a 10 kg por peça 

Isso porque, a Administração Pública de Ilhabela exigiu das licitantes interessadas a 

comprovação da qualificação técnica através de atestados de instalação de pisos  em 

PISOS INTERTRAVADOS de Concreto Pré-moldadas, cuja instalação se dá com peças 

idênticas, e o  "MOSAICO"  já  se  estabelece antes do efetivo assentamento, e daí para  



  

Prefeitura Municipal de Taubaté 

Estado de São Paulo 
 

AVENIDA TIRADENTES, 520 – CEP 12.030-180 – TELEFONE PABX (0XX12) 3625.5000 – FAX: (0XX12) 3621.6444 

 

 

frente vai se repetindo como um quadro a quadro. As peças são mais leves, mais 

esbeltas, e podem ser cortadas mecanicamente, com máquinas de corte manuais. 

Por outro lado, é notória a existência de serviços de instalação de piso em 

PARALELEPÍPEDOS, o qual requer maior grau de DIFICULDADE[2][2], já que o 

assentamento desse tipo de pavimento é realizado por profissionais com grau de 

conhecimento elevado, cuja profissão é denominada "CALCETEIRO". 

2. LAJOTAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, SIMPLES OU INTERTRAVADAS 

Material: Concreto 35mpa. 

Tipo: Sextavado, 16 faces, raquete, retangular, e outros. 

Medidas: variáveis, de acordo com o tipo - retangular Altura 12cms, 

largura 10cms comprimento 20cms. 

Peso :5 a 6 kgs por peça 

Por todo o exposto, requer-se esclarecimentos a fim de averiguar se o atestado 

referente a instalação do piso em PARALELEPÍPEDOS pode ser considerado no 

presente edital, já que detém GRAU DE DIFICULDADE MAIOR do que o pavimento em 

PEÇAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADAS.  

 

RESPOSTA: Sim. Conforme se verifica no item 2.3.11 do edital “...comprovando a 

execução de serviços similares...”, portanto entendemos tal serviço atender ao 

solicitado em edital. 

 

 

 

 

José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior 
                                            Prefeito Municipal 

 


