
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERDIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – 

UNILAB 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (3) 

Edital Concorrência nº 01/2022 

Trata-se de concorrência cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de empresa especializada em serviços de engenharia, incluindo material e mão de obra, para a 

execução da obra de urbanização do Campus das Auroras da Unilab, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 
Origem do pedido: e-mail IC projetos Projeto <icprojetos_ce@hotmail.com> 
(Complemento aos pedidos de esclarecimentos anteriores) 
 
Conteúdo do pedido de escalrecimento: 
“Boa tarde, 
 
em relação as parcelas de relevância, poderia nos orientar a respeitos das alíneas a) e b) do item 
7.7, subitem 7.7.1.2 do edital que especificam: 
 
a) Ter executado 5.000(cinco mil) metros quadrados de via em piso intertravado; 
b) Ter executado 600 (seiscentos) metros de rede coletora de águas pluviais em tubos de 
concreto.  
 
Solicitamos informação a respeito da substituição desses itens, se podem ser substituidos no 
atestado da empresa por itens que em relação a relevância, atendem ou até mesmo são 
superiores para critério de julgamento da qualificação da empresa e seu responsável técnico. Os 
itens são:  
 
C2893  SEINFRA  PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 
ADQUIRIDO), TENDO EM VISTA QUE O PROCEDIMENTO PARA ASSENTAMENTO DO 
PARALELEPIDO É O MESMO PARA O PISO INTERTRAVADO; 
 
Atenciosamente, 
 
 
Resposta ao pedido de esclarecimento: 
"O Art. 30 da lei 8666/1993, no parágrafo terceiro, prevê que : 
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras 
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
 
Dessa maneira, os serviços/obras apresentados na documentação de qualificação técnica não 
necessitam ser idênticos em relação ao objeto da licitação. Caso a licitante apresente 
documentação de qualificação técnica contendo serviços/obras semelhantes, equivalentes ou 



similares em complexidade técnica, tal fato já se faz suficiente para habilitação técnica da 
mesma. 
 
Portanto, pela similaridade dos serviços citados, concordo com o entendimento de que os 
serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento possa ser aceito. 
 
Atenciosamente," 

 
 
Redenção, 14 de outubro de 2022. 

 

Comissão de Licitação 


