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MENSAGEM
Assunto: Resposta à lmpugnação do Edital

Objeto: Aquisição de usina de asfalto de contra fluxo, móvel para CBUQ com a capacidade de
produção de 80 toneladas hora com recursos proveniente de convenio Federal entre o Ministerio
da integração Nacional - Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial, Estrúuração e
Promoção de lnvestimentos em lnfraestrutura Econômica - e Tesouro Municipal para atendimento
das demandas da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos e Serviços Públicos
do Municí pio de Imperatriz, Estado do Maranhão.

Referência: PREGÃO PRESENCIAL N" 028/20I9

Prezados Senhores,

Anexamos resposta à fMPUGNAÇÃO ao Edital do Pregão em comento, a qual passará a integrar o
Pregão Presencial n" 02812019, devendo seus termos ser, obrigatoriamente, considerados pelas
proponentes que vierem a participar do certame.
ImperatÍiz (MA),

0l

de

Abril de 2019

)

Zigoma C
Se

Filho
ipal

Infraestrutura e Serviços públicos
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Referência: Processo n." 10.00.002/2019 - SINFRA
Edital do Pregão Presencial n" 02812019
Ementa: Análise da impugnação ao Edital feita pela MGX SOLUÇÔES COMERCIAIS LTDA - ME.

I-DOS FATOS
Trata-se da análise da impugração ao Edital interposta tempestivamente pela MGX SOLUÇÕES

COMERCIAIS

LmA

12.587.816/0001

42,

- ME, pessoa

júdica

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o no

com endereço na Rua Senador Domingos Velasco, no 1112, Sala 02, Setor Pedro

Ludovico, CEP 74.820-1 10, Goiânia, Goias

II-

DA TEMPESTIWDADE
Vislumbrando os preceitos legais do art. 12 do Decreto no 3.55512000, que regulamenta o

Pregão, a impugrração foi apresentada, tempestivamente, pela empresa impugnante-

III _ SINTESE DÁS ALEGÁÇÕES
A ImpugÍlante

e

ÁPRESENTÁDAS PEI.,A EMPRESÁ
aduz aos seus aÍgumentos que foi detectadâ no edital de licitação direcionamento

dubiedades relativas

ao Termo de Referência dentre outras coisas que pÍssaremos a Íelatar

oportunamente.
'Ness€ sentido, tem-se a descriçâo no item 1.3 do edital e 3 do Termo de
Referência do edital da Usin4 item que será objeto desta impugnação."

Os itens apontador pelo impetrante são os seguintes

1.3
1

31

ESPECTFTCAÇOES DO OBJETO
DESCRTÇÀO

3 'l l Usrna de asfalto de contra fluxo móvel para CBUO coín a câpacdade minrma de
píoduÇáo de 40 toneledas hcra e ,náxrma de 80 toneladas norâ Srlo dosaclôÍ de egÍegados
cabrne de comando tolalmente automatizada e clrmalizada ccm ampic espãÇo paÍa os
opeÍadoÍes com parnel de comando e íorÇa rntegÍado á cebrqe Secaoor Conlra fluxo
Quermador pâra diferentes combust,veis. Bomba de asfallo RetrÍrcâdoÍ de lempêíâlura
combustivel. Mrsturador. Eraustoí Êlevádoí Massa quente Srsterna de frltrãgêm. FritÍo de
Mangas Srstema de controle de ttltros cÍe Mangas srstemâ de conlrole de pesagem
Sislemâ dê aquecimênto e estocagem com a Capacrdade Minrma do Tenque oe 50 CoC
htros, a ser rnstalade no Muncipro de lmperâtnz. estado do Maranl".io
1

4
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Aduz a impetrante os seguintes aÍgumentos:
'Ocorre que, as exigências estâbelecidas na descrição do objeto acima
destacado demonstram claro direcionamento para somente uma marca
conforme evidenciado no catálogo anexo (página I l).

O fato é que, filtros com mengas plissades sío bcm maiores por serem
conhccidos pmr sue ineficiência e necessidade grande área de filtragem,
chegando a perda de 30 a 4@/o da rírea útil em fihros circulares plissados,

pos isto a maioria dos fabricantes nacionais deste tipo de equipameoto
utiliza filtÍo liso. (grifos nosso)
O filtro de mangas da

LX 8000 possui

área filtrante de 270m2 com um total

de 380 mangas, s€u gÍau de eficiência dc Íiltragem atende todâs as
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ambientais, com emissâo

tórica bem abaixo de 40 mgNm3

(sendo que o

máximo exigido é de 50 mg/I.{nÉ), os filtros podem ainda ser lavados

e

reutilizados dando assim um aspecto sustentável ao produto. Outro ponto de
extrema importância é o custo de reposição dos itens ser bem menor e ter
mais facilidade de compra no mercado.

IV _ DA APRECIAÇ.ÃO
Consoante os argumentos invocados p€la Impugnante, cabe uma primeira avaliação:
Os itens 1.3 do edital e 3 do termo de Referência objeto de impugnação feita pela imp€trante não

exigem filtros de mangas plissadas conforme relata a impetÍante, a descrição do objeto estabelece que o
sistema de filtragem deve ser com filtro de mangas sem descrever o tipo de mangas, podendo portanto,
ser do tipo lisa ou plissada.

Este Setor Requisitante informa que as carâcterísticas descritas no Termo de Referência assim
como no item 1 do edital são as mínimas necessárias para atender as necessidades técnicâs deste órgão. O

Termo de Referência

foi

elaborado

aÉs

abÍangente pesquisa de mercado e consulta das principais

fúricantes/montadoras chegando as condições mínimas necessárias, porem USINAS com características
superiores serão aceitas, esse entendimento é ratificado pelo TCU conforme abaixo:

"A

descrição do objeto de forma a atender às necassidades específicas da

entidade promotora

do

certaÍne não configura direcionamento da

licitação, mormente quando não há no edital

a

indicação de marca

específica e quando se verifica no mercado a existàcia de outros modelos

que poderiam atender completamente as especificações descritas no
edital" (TCU, AcóÍdão n" 2 .829/20

I

5

-

Plenário)

O Tribunal de Contas da União, através do Enunciado de Decisão n" 351, assim se posicionou:
"A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo
da licitação não constitui óbice a que a Administração estabeleça os
requisitos mínimos para paÍicipação no certame considerados necessários
à garantia da execução

do contÍato, à segurança e perfeição da obra ou do

serviço, à regularidade do fomecimento ou ao atendimento de qualquer

l',

oúro interesse públim. (Fundamentação legal, art. 3", §

inciso

l,

Lei

8.666/ 1993).',

Este setor requisitante entende que não há direcionamento uma vez que o termo de referência
estabelece as condições minimas de produção e operação da usina, permitindo a participação de qualquer

marca que apÍesente condições iguais às minimas exigidas ou sup€riores, de acordo com pesquisas feitas

pelo setor requisitante pode-se destacar pelo menos 3 marcas, cada uma com no mínimos 2 mo{e

q

I
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atendem ao mínimo exigido no edital, conforme consta no item 8, letra b.2 e letra c, conforme citamos
abaixo:
b 2) PARAA FORTSULAÇÀO OAS PROPOSTAS OE PREÇOS IUIPRESSAS DEVERA SER

UTILIZADA A DESCRIÇÀO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÉNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificaçÕes minrmas estabelecidas na Proposta de PÍeços e Termo de
Reíetencía (Anexo
correspondenle aos ,lens a seÍenr acqiJrridos e eslar datada e
assrr-àda !,3'pessoa lurid,canrerr:Ê rab riaca íle'a e:'í:resa

l)

Esclarecemos que as usinas juntamente com seus componentes (Misturador, Secador, Silos de
agregados, elevador, Filtro de mangas e etc.) podem ser monladas sobre chassi único de dois eixos com 8
rodas ou chassi triplo de três eixos com 12 rodas com pneu auxiliar, ambos obedecem as normas

NRl2

assim como a legisla@o de trafego CONTRAN/DENATRAN, as usinas montadas em chassi maior
possibilitam o uso de mangas em Poliester de baixo custo ou Poliéster revestida com Teflon ou Nomex
para altas temperatuÍas, o que influencia no tamanho da área filtrante.

Cada manga possui área de Íiltragem de 5m'? portanto uma usina com o minimo de 72 mangas
possui área de filtragem de 360 m'?, a fabricante CIBER possui ao menos dois modelos que atendem ao

edital que são INOVA 1000 com capacidade de produção até 100
produção de 80-120

T/E ADVANCED l5Pl

T/E INOVA

1200 com capacidade de

com capacidade de produção de 40-80 T/H, a fabricante

LDA possú os modelos LDA UAQ 80 com capacidade de produção até 80 T/H e LDA UAQ
capacidade de produção de

120 com

80 120 T/H, a fabricante LINTEC-IXON LX 12000 com capacidade

produção de 100-120 T/H, a fabricante BOMAG MARINI

LATIN AMERICA possui os

de

modelos

MAGNUM 80 MAX com capacidade de produção de 80 T,4I, MANT M 120 MAX com capacidade de
produção de 120 T/FI dentre outras, conforme especificações em anexo.

V-CONCLASÃO
Delimitada a exata questão, passamos a tecer os seguintes comentririos.

e importante analisar as pÍeÍrogativas que tem a Administração diante

das

contÍataçõ€s. Tais prerrogativas se justificam em função da finalidade da Administração, que

éo

Nessa sifuação

atendimento do interesse público, dentro de um Regime Jurídico Administrativo. E é este o motivo pelo

qual as paÍes, diferentemente do que ocorre no direito privado, não se encontÍam no mesmo nivel de
igualdade

*
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Assim, nesta ordem de ideias, tendo em vista os argwnentos de fato e direito acima quanto ao

mérito, CONHECtrR

a

presente peça

por ser

tempestiva, paía,

no mérito

NEGAR-LIIE

PROVIMENTO à Impugnação ao edital do Pregão Presencial n" 02812019 impetrado pela

empresa

MGX SOLUÇÔES COMERCTAIS LTDA - ME.
Imperatriz (MA),01 de Abril de 2019

1

1

Zigom

no Filho
de InÍiaestrutura e Serviços públicos
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sina de Asfalto

OaEOt/h

Fabricada em 2 chassis (1 usina + l tancagem), alia baixa manutenção, robustez e
qualidade, lndicada para pavimentar Municípios, rodovias Estaduais e Federais.

lnformacões Técnicas

Opcionais

Silos dosadores para até 4 agregados (1 removível);

Filtro de Mangas com reaproveitamento de finos;
Tanque para CAP de 40,000 litros + BPF de 20.000 litros com Aquecedor de Óleo
Térmico. Permite uso de polímero/asfalto modificado;
Misturador externo Pug-mill de braços e palhetas;
Secador de agregados contra-fluxo;
Cabine climatizada e automatizada;
Elevador de arraste tipo Readler.;

fomponentes de USINAS DE ASFALTO
Tanques

)tl

;,"1"L

(imagens/componentes/Tanque-f undo-

transp.png)
Fabricados com capacidade de 10.000 a 50,000 litros de (AP/BPF, em Aço Sae 1020
de elevada resistência, com isolamento térmico e chapa de revestimento de elevado

acabamento,

I

Misturadores

maígui.coír|.br/pítt3ina§_a8fidb.Ép?H|ad

4t

. o1/04/2{ií9

Íragui.corn.bí/pl,fuBinae_asltâtto.php?linha=5

(i ma

gens/componentes/Misturador,png)

I

I

Fabricados em Aço SAE 1020, do tipo pug-mill de braços e palhetas de elevada
resistência, em 2 eixos sincronizados acionados por conjunto motor redutor, com
injeção direta de CAP no seu interior, possuindo ainda controlador de temperatura da
massa asfáltica.

Filtros de Mangas e Exaustores

*l

(i

maqens/componentes/Fi ltro-brava j pg)

Fabricados em Aço SAE 1020 de elevada resistência, do tipojato pulsante,
dimensionados para usinas de Z0 até 120 ton/h e de acordo com o equipamento do
cliente, lndicado para clientes que possuem demandas para controle da emissão de

particulados sólidos em suspensão.

Secadores Rotativos

J --I

-

ü

(i

maqens/componentes/U ntitled-1.i pq)

{8..

Fabricados em Aço SAE 1020 do tipo contra fluxo, revestido em Aço lnox, e montados
sobre anéis em aco de alta dureza e tenacidade. Montado sob chassi, acionados por
conjunto motor redutor que garantem elevado desempenho na secagem, Projetados
para permitir rendimento na secagem aliado ao baixo consumo de combustível,

Elevadores de Massa Asfáltica

rnaÍgui.com.b./puusinas_asfalto.php?linha=s
517

.TIIT KANGUROO MASTER
usrNA DE ASFALTO, CONCRETO

E SOLOS aO/1OO TON./HORA
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Usina fixa com capacidade de 80 a 100 ton./hora, montada em um único
chassi tubular 80 X 80mm espessu.a 31L6, dotada de esteira transportadora
de correia com moto redutor independente de 10 cv, misturador constituído
por eixo com braços e palhetas reguláveis, substituíveis.
Silo duplo em chapa 3/16, motor elétrico central de 30 cv, bomba de

I

3

emulsão de 2 th , encanamento quadrado de 70 x 70 mm, com válvulas
flangeadas, dispositivo de alivio e segurànça, escada e plataforma de acesso
ao silo.
Processa todos os tipos de mistura asÍáltica fria, concreto e solos.
Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo, e terceiro silo para usinagem de
concreto e solos,

.TI!I TIGER
usrNA

DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS 4Ol8O TON,/HORA
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Usina fixa com capacidâde de 40 a 80 ton,/hora (de acordo com a calibragem),
montada sobre- chassi metálico monobloco com vigas de 6' reforcadas, dotada

de esteira (correia) transportadora acionada por moto redutor de 7,5 cv,

05

r

. --1

a

misturador construído em chapa de ya com eixo duplo e braços com palhetas
reguláveis e substituíveis de ferro fundido.
Silo confecciônado de acordo com a necessidade do cliente simples ou duplo
em chapa 3/16 com capacidade de até 5m3 cada, motor elétrico principal de
30 cv, bomba de emulsão de 2", encanamento de emulsão quadrado, com
válvulas flangeadas, dispositivo de alivio e segurança, escada eplataforma de
acesso ao silo.
Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria. concreto e solos.
Acessórios opcionais: Terceiro silo para usinagem de concreto e solos e moto
redutor individual de 15 cv para cada eixo misturador,
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Dados Técnicos Usina Magnum 80
g0i*)

Produçao (Vh)

I

Número de chassis

dxos/

3

Número de eixos/pneus

12 pneus

3(stÔ/a(opcional)

Silos dosadores

Capaddade (m')

7 (opçao até

l0)

Pesaçm indiúdual por rneio de célula de carga centralizadô

Siíema de dosagem

Tipo contraÍluxo

Secador

I,80 m na s€ção maior
1,50 m na s€ção menor

Dimensóes

6 m de omprimento

G{4/10

Queimarior

r0.m0.000

Potênc.ia térmica (k(al,/h)

Miíurador

Extemo rolativo
Filtro de mangas:288 unidades

siíema de filtragem

Polye(er lisas-corwenoonais (§d)

Efriência

'

Nomex (opoonal)

SuperioÍ a 99,99b
EmissoB de partlculadm iní«iores a 50 n6lNnÉ
Tipo "Drag

ElevadoÍ

I

Silo de nrassa pronta

Mixeí com

aletas dentadas antissegregação

Ínr (dd) ' Opçôes paÍa 10, 25 ou 50 mJ

Anel para entrada de material reciclado
6'

A pÍoduçâo da üsind ê

podí r?loÍfi(o

vaíá/d

e dep€nde do6

do comh,sthíd e pt9o

egetfi.o

8á§co

seSuintõ fatoÍes: umdàde

d6

à8íegador, dtjbde do

lod

de iníalaçáo do

eqrp.m6

o.

peÍcenfd de fnos

&

m!ÀrÍà,

têíptrdfÍa &

mrstrÍa,

dos agreSados.
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Largurd:
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m

Peso: 42.000 kg
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BOrutG I|ARINI LANN AüERICA
Rua Comendador oemente Cjfali, 530 | Distrito lndr.strial
Fone: +55 (51) 2125 66n I Fdr +55 (51) 3470 6220
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USINAS DE ASFALTO LINTEC.IXON - LINHA MOVEL
LX 8000
Usina de asfalto contínua móvel com capacidade de 40 a 80 Vh.

Capacidade 4.0 a 80 t/h.
Usina em chassi único homohgado pdo Denatran.

O.3

Silos de âgregados corn 6 rn3, Opcional quarto dlo.

Corlda dosadora indMdud poí silo com ponte de p€sageÍnSecâdoÍ contrafluxo coÍn detas aparafusadâs inteÍnas e sistsna de fixação anêUcoÍpo exclusivo UNTEGXON.
Queimador com acionamento automático,
Misturador àYteíno tipo RE-MiI.
Eevador de aÍraste tipo Redler.
Ststêrna dê fhrageín pubante com mangas lisas e grande áêa filtrante (alta durabÉdade e baixo custo de repodçao).
Silo de massa pronta de 1 ín3.

Sistema de controle autornático totâl úa sup€rvisóÍio ôu rnanud.
Sistema de tâncâgem móvd padráo 60.000 litros (40-000 liros CAP + 2O.000 litsos Combusltuel).
Cabine dê comando cürnatizâda.
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LX 12000
Usina de asfalto contínua móvel com capacidadede 100 a 120 Yh.

Capacidade

1

0O

a 120 t4t.

Chassi móvel para a usina homologado pelo Denâtran
03 silos de ôm3. Opcional quaÍto

§b.

Coneia dosadora indiüdual por silo com ponte de pesageÍn
Secador contrafluxo Çorn e etas iiparafusadas internas e §steJna de fixação and,/r:orpo exclusivo LINTEC{XON.
Que mador com acionameoto automático.

Nlislurador externo tipo Pug-Mill.

Elevador de arraste tipo Fedler.

Silo de massa pronta de 1m3.

Sistema dê filtragem pulsante com mangas lisas e grande iáÍeá fltrante (alta duratílidade e báxo custo de reposiÇao)
Sistema dê controle automático total via supervisório ou rnanual.
Sistema de tancagem móvd padrão dê 60.000 litros (40.000 litros CAP + 20.0OO lilÍos CombustÍvel).
Cabine de comando climatizada.

Opcionalmente a LINTEC-IXON Íornece silo de massa píonta de 25 ou 50 t.
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