GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMITÊ DIRETIVO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Vitória, ES, 14 de janeiro de 2020

Ref.: RESPOSTA AO PEDIDO DE ADIAMENTO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS Nº 005. Edital n.º NCB Nº 002/2019 INCAPER – 3B5-4 - Contrato
Turnkey para Obra de Pavimentação e Drenagem de 14 Trechos Rurais da Bacia do Rio
Mangaraí.

Trata-se de solicitação de adiamento da data de recebimento e abertura das propostas do
Edital n.º NCB Nº 002/2019 INCAPER – 3B5-4 - Contrato Turnkey para Obra de Pavimentação
e Drenagem de 14 Trechos Rurais da Bacia do Rio Mangaraí.
Em síntese a empresa interessada afirma que o pedido de adiamento se funda na “exiguidade
de prazo para elaboração das propostas e documentos para um projeto da magnitude e
complexidade desta licitação” e que visa “garantir a observância do principio constitucional da
Isonomia e da Economicidade”.
Considerando que a solicitação de adiamento baseia-se na complexidade da solução exigida
no Edital, o assunto foi submetido à análise e manifestação da Área Técnica, cuja
manifestação transcreve-se:
“no entendimento dos envolvidos na contratação o adiamento do processo
de licitação deve ser indeferido, uma vez que o pedido de adiamento se
refere à organização da empresa e não de problemas no processo
licitatório.”
Acrescenta-se que o prazo de divulgação do edital (45 dias) superou a prática do mercado
nacional para licitações semelhantes, bem como que todos os pedidos de esclarecimentos
foram respondidos a tempo e modo, não tendo a interessada apontando concretamente as
complexidades existentes no edital.
Em razão do exposto e considerando a manifestação da área técnica, a Comissão Especial de
Licitação indefere o pedido de adiamento da data final de recebimento e de abertura das
propostas, DEVENDO, PORTANTO, as propostas ser entregues, na forma prevista no edital,
até às 10:00 horas do dia 16 de janeiro de 2020, ocasião em que também ocorrerá a cerimônia
de abertura das propostas, na presença dos representantes das concorrentes que desejarem
assistir.

Robério Lamas da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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