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PROCESSO SUCOP N. 2167/2019  

REF.: EDITAL RDC N° 001/2020 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT,  já qualificado no 

procedimento licitatório em epígrafe, vem, por meio de seus 

advogados, apresentar tempestivas contrarrazões recursais  ao recurso 

interposto pelo CONSÓRCIO NM/FARES, com fulcro nos argumentos a 

seguir delineados. 

Fora interposto recurso no PROCESSO SUCOP N. 

2167/2019, requerendo a imediata inabilitação do consórcio 

TOP/NORCONSULT, ora recorrido, por entender que não houve 

observância de várias regras do Edital RDC N° 001/2020. Sucede que o 

referido recurso não merece prosperar, senão veja-se. 

DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

1. DOS ITENS APONTADOS PELO RECORRENTE PARA INABILITAÇÃO DO 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, ORA RECORRIDO. 

1.1 	SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA NO QUE 

TANGE a PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA C3. 

Afirma o recorrente que o Termo de Referência do 

procedimento licitatório estipula que a equipe técnica de nível 

superior apresentada deveria contar com tempo de graduação mínima de 
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10 (dez) anos, sendo que o recorrido teria apresentado profissional 

com nível de experiência de 05 (cinco) anos. 

Em virtude da inabitual exigência de comprovação de 

experiência técnico-profissional com lapso de experiência de 10 anos 

nas licitações nacionais, a licitante acabou por indicar, conforme 

documentos constantes no procedimento licitatório, profissional que 

possui 05 anos de experiência. 

Tal indicação, por si só, já atende aos requisitos 

do termo de referência da licitação em comento. 

Isso porque, nos processos licitatórios, a aferição 

da qualificação técnico-profissional da empresa participante se dá 

com o intuito de evitar que as obras sejam conduzidas por 

profissionais sem experiência. 

A referida experiência não pode ser medida por 

tempo de graduação, pois, se assim fosse, comprometeria a própria 

lógica da comprovação de qualificação técnica, que, pela própria 

categoria terminológica, remete ao acumulo de conhecimento técnico, 

de saberes, afinal o tempo passa para todos inexoravelmente da mesma 

forma, mas o que nos diferencia,- e qualifica - é o que fazemos 

durante o seu fluir. 

O Consórcio recorrido é publico e sabidamente 

qualificado, composto por duas grandes empresas que gozam de elevada 

credibilidade em todo Estado e no pais, exatamente por conta da sua 

inequívoca qualificação, testada e aprovada inúmeras vezes pela 

Administração Pública de um modo geral. Aliás, não sem razão, e 

precisamente por conta da sua alta qualificação, obteve nota bem 

superior à da ora Recorrente. 

De mais a mais, a exigência de 10 (dez) anos de 

tempo de graduação violaria expressamente previsão legal em sentido 

contrário (art. 30, § 5° da lei de licitações), in verbis: 
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previstas nesta Lei que inibam a participação na 

licitação". 

Por tal razão, pugna seja o recurso julgado 

improcedente, e, considerando a vasta experiência do profissional a 

presentado pelo recorrido, compatível com o perfil da obra licitada, 

seja considerado atendido o requisito qualificação profissional. 

Entender de forma diversa implicaria em extrapolar 

o rol taxativo de documentos estabelecido no art. 30 da Lei n° 

8.666/1993. Inclusive, o parágrafo quinto do referido artigo, 

consoante acima destacado, é claro ao estabelecer que É vedada a 

exigência de comprovação de atividade com limitações de tempo que 

inibam a participação na licitação. A bem da verdade, a questionada 

exigência restringe a competitividade do certame. 

Como não poderia ser diferente, a lei de 

licitações, veda que os agentes públicos pratiquem atos tendentes a 

restringir ou frustrar o caráter competitivo das licitações. É o que 

se extraí, inclusive, do § 1°, do art. 3°, que veda expressamente a 

restrição ao seu caráter competitivo da licitação. 

Em síntese, considerando que a empresa recorrida 

apresentou comprovação da experiência da profissional contratada, 

indubitavelmente, houve o atendimento da finalidade do edital no que 

tange ao requisito da qualificação técnico- profissional, uma vez 

que, consoante a literalidade do parágrafo 5°, do art. 30 da Lei de 

Licitações, não deve haver exigência de comprovação do tempo de 

experiência do profissional. 

DA FIRME JURISPRUDÊNCIA DO TCU 

Tal temática já foi tratada inúmeras vezes pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), que tem o entendimento pacifico 

no sentido de vedar a exigência de tempo de experiência na 

qualificação técnica, verbum ad verbum: 

ACÓRDÃO 600/2011 - PLENÁRIO: "A exigência de 

comprovação, para fim de qualificação técnica, de 

tempo de experiência dos profissionais a serem 
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diaponibilizados pela licitante para a execução do 

objeto afronta o disposto no art. 30, § 5°, da Lei 

n° 8.666/93". Também, convém explicitar o que 

dispõe esse dispositivo da Lei de Licitações e 

Contratos: "É vedada a exigência de comprovação de 

atividade ou de aptidão com limitações de'  tempo ou 

de época ou ainda em locais específicos, ou 

quaisquer outras não previstas nesta Lei, que 

inibam a participação na licitação". 

ACÓRDÃO 727/2012 - PLENÁRIO: "Portanto, a forma 

como se encontra a letra "a" do item 7.1.3 do 

edital iria de encontro à jurisprudência deste 

Tribunal, que considera inadequado exigir tempo de 

experiência dos profissionais que prestarão os 

serviços, uma vez que a empresa deve demonstrar 

aptidão técnica para executar o contrato, sem que 

isso esteja necessariamente ligado, por ocasião da 

licitação, à experiência do quadro de pessoal 

utilizado em avenças anteriores." 

Subsidiariamente, caso se entenda de forma diversa, 

pugna seja o feito convertido em diligência. 

Isso porque, em que pese possuir profissional em 

seu catálogo de prestadores de serviço profissionais com mais de 10 

(dez) anos de experiência, considerando a inabitual exigência de 

comprovação de experiência por meio desse grande lapso de formação, 

a recorrida acabou por apresentar profissional com 05 anos de 

experiência. 

Ou seja, a apresentação do profissional com 05 anos 

de formação trata-se de simples erro material, que se sucedeu em 

virtude da inabitualidade da exigência. Portanto, por não ser uma 

exigência usual, deve ser garantida à recorrida o direito de 

corrigir o erro material, apresentando uma nova equipe técnica. 

Considerando que tal correção 	traz nenhuM 

prejuízo à licitante, ao contrário, 	Possibilita que a Administração,' 

alcance  o fim precípuo de toda e 	qualquer licitação,, que é a 

obtenção da proposta mais vantajosa, pugna seja o feito convertido 

em diligência possibilitando que a recorrida preste esclarecimentos 
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quanto à viabilidade de apresentação de profissional com dez anos de 

experiência. Isso atenderia, também, ao próprio princípio da 

juridicidade, que, conforme a doutrina contemporânea do Direito 

Administrativo, deve ser o norte de toda a Administração Pública, 

que não pode compreender a legalidade como legalidade puramente 

formal, mas sim agregando os valores da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

A licitação não pode ser considerada apenas como 

uma jornada de aferição do cumprimento das regras, cercada de 

excessivos formalismos. Mais que isso, todo e qualquer processo 

licitatório deve prezar pela proposta mais vantajosa. Destarte, o 

Tribunal de 

prestigiam a 

possibilidade 

Contas da União possui reiteradas decisões que 

adoção do princípio do formalismo moderado  e a 

de saneamento de falhas  ao longo do procedimento 

    

licitatório por meio de diligências. 

Não se trata, pois, de inobservância ao princípio 

da vinculação ao edital ou desatendimento do art. 41 da Lei 8.666/93 

- que estabelece que Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada -,mas, 

sim, de admitir que em um caso concreto, ocorrendo um conflito de 

princípios, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado  

frente a outros princípios,  conforme precedente do Acórdão 119/2016-

Plenário do TCU: 

Diante do caso concreto, e a fim de melhor 

viabilizar a concretização do interesse público, 

pode o princípio da legalidade estrita ser afastado 

frente a outros princípios. 

Todavia, reforça-se que a empresa recorrida se 

encontra apta para - caso a Administração Publica entenda necessária 

a realização de diligência - apresentar profissional com o requisito 

temporal de experiência exigido, apesar de compreender que tal 

exigência extrapola os dispositivos legais que regem as licitações. 

Ante o exposto, a empresa recorrida encontra-se 

apta para - caso a Administração Publica entenda necessária a 

realização de diligência - apresentar profissional com o requisito 

temporal de experiência exigido, apesar de compreender que tal 

exigência extrapola os dispositivos legais que rege as licitações. 
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Ainda, subsidiariamente, considerando o dever/poder 

de diligência, e, considerando que restou amplamente demonstrada sua 

experiência profissional, por se tratar da área ambiental, cujas 

responsabilidades não são diretamente impactantes na construção do 

referido objeto, mas, sim, na responsabilidade ambiental do 

empreendimento, o consórcio recorrido sugere, caso a Comissão julgue 

conveniente, seja a referida profissional avaliada de forma 

proporcional ao tempo de experiência.  

Mister destacar que a Comissão de Licitação goza de 

tal prerrogativa, conforme previsão do art. 43, parágrafo terceiro, 

da Lei de Licitações, e do EDITAL RDC 001/2020 - SUCOP: 

ITEM 17.8 (p. 26) - "É facultado à 

COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, 

desde que não seja alterada a substância 

da proposta dos Licitantes, adotar medidas 

de saneamento  destinadas a esclarecer 

informações ou corrigir erros ou vícios 

sanáveis para melhor instrução do processo 

e atingir o resultado mais vantajoso para 

o certame." 

A avaliação proporcional seria feita em função da 

relação entre a pontuação máxima a ser atingida no quesito e a 

porcentagem obtida para cada unidade do quantitativo, onde os 10 

anos requeridos (ou mais, eventualmente) corresponderiam a uma 

pontuação de 100%. Neste caso, a nota da profissional e sua 

respectiva experiência comprovada de 5 (cinco) anos corresponderia a 

50% do total obtido. 

Ressalta-se que a Comissão, ao adotar tal métrica, 

está amparada na legislação e no Edital, assim como na patente busca 

do resultado mais vantajoso para o certame, uma vez que a Proposta 

Técnica da recorrida é comprovadamente superior  à apresentada pelo 

recorrente em relação ao custo-beneficio (objetivo do tipo de 

disputa "técnica e preço"). 

1.2 DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE DA LICENÇA PRÉVIA 
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A empresa recorrente afirma que a proposta 

apresentada pela recorrida propõe redução da viga central de 

40m para 30m, o que demonstraria, in verbis, o total 

"Desconhecimento do Problema", do objeto da licitação em 

relação à travessia do rio, bem como o descumprimento da 

condicionante da Licença Ambiental Prévia que proíbe que as 

estruturas do suporte viário fiquem alocadas dentro do rio. 

Ocorre que, apesar da proposta alternativa conter 

redução da viga central para 30 metros, o vão central passou a ter 

42,00 m, sendo maior que o indicado na licitação, que é de 41,60 m 

de eixo a eixo (vão BC), não havendo nenhum deslocamento em tais 

eixos no sentido de aproximação do rio. O fato de haver redução nas 

vigas, não representa redução no vão, pois, com o aumento do 

comprimento das travessas, garante-se a premissa ambiental da 

licitação de manter a seção hidráulica do rio livre. 

Ainda no que tange à condição executiva da obra, 

alega o recorrente que o escoramento será feito dentro do canal, o 

que descumpriria condicionante da licença prévia. Nesse ponto, impõe 

destacar que existem vários métodos executivos que não comprometem a 

seção do canal. 

Nada obstante, ainda que se suponha a ocorrência de 

algum comprometimento, a responsabilidade pelo processo de 

licenciamento ambiental deste quesito é do consórcio recorrido, e, o 

detalhamento do processo executivo só poderá ser finalizado após a 

elaboração do projeto executivo e a emissão da licença. 

Estas informações estão elucidadas de maneira 

assertiva e clara no item 4.2, figura 4, página 524, da proposta 

técnica do consórcio TOP/NORCONSULT, onde consta a cota de 

comprimento do vão BC igual a 42,00 m e no ANEXO E4 - 00.02-

ROA FORMA GERAL do edital de licitações, em que consta o projeto 

básico, Forma geral, com a indicação da cota do mesmo vão central BC 

igual a 41,60 m. 

Dessarte, resta demonstrado que o recurso não passa 

de meras ilações e conjecturas em que o recorrente apresenta 
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análises próprias, - na melhor das hipóteses - ou por desconhecer o 

edital, ou por desconhecer os próprios processos executivos, na 

tentativa de induzir a comissão de licitação a uma decisão que lhe 

seja favorável e desfavorável ao interesse público consistente na 

proposta mais qualificada e vantajosa. 

2. DOS ITENS APONTADOS PELO RECORRENTE PARA REVISÃO DE PONTOS DO 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT. 

2.1 DA SUPOSTA FALTA DE MENÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES E 

MESOESTRUTURA NO ITEM PLANO DE ATAQUE DA PROPOSTA 

TÉCNICA DO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT. 

O recorrente afirma que houve, no plano de trabalho 

apresentado pelo recorrido, inobservância ao subitem Plano de Ataque 

do item 14.1.3 - NT3: PLANO DE TRABALHO, afirmando que no referido 

plano não se fez menção ao plano de execução das fundações, 

mesoestrutura e serviços que integram o objeto, requerendo, assim, 

que a recorrida tenha pontuação reduzida para 2,45. 

Para que não restem dúvidas, seguem, abaixo, 

indicações do plano de trabalho apresentado pelo recorrido, que 

possui o condão de refutar, por completo, tais alegações, senão 

veja-se: 

a) O item do PLANO DE TRABALHO 3.1.1.10 informa em seu 

texto, na página 092, "Quanto às verificações e 

dimensionamentos para os diversos elementos 

estruturais, para infra, meso e superestrutura, 
/I. 

W O item do PLANO DE TRABALHO 3.1.2.4, alínea "a", 

dispõe sobre as escavações para as fundações da OAE 

e também sobre a cravação de estacas; 

c) O item do PLANO DE TRABALHO 3.1.2.8, alínea "b", 

dispõe sobre as equipes e equipamentos para 

cravação de estacas da fundação, inclusive com 

dimensionamento e produtividade; 
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d)0 item do PLANO DE TRABALHO, alínea "c", descreve o 

procedimento executivo da cravação de estacas; 

O O item do PLANO DE TRABALHO, alínea "d', descreve o 

procedimento executivo dos blocos de fundação; 

fiNo item do PLANO DE ATAQUE 3.3, página 132, "Na obra 

teremos 3 frentes de trabalho. A primeira, a Ponte, 

que corresponde as obras de fundação e estrutura de 

concreto armado e concreto protendido...", menciona 

a fundação e estrutura de concreto, cuja 

Mesoestrutura está inserida; 

g) No item do PLANO DE ATAQUE 3.3, página 134, 

apresenta-se um fluxograma de atividades, onde 

estão descritas as atividades de projetos e obras, 

incluindo-se as travessas e fundações. 

Ante o exposto, diferentemente do que alega o 

recorrente, não há que se falar em revisão de pontos da recorrida 

quanto ao item apontado. 

2.2 	DOS SUPOSTOS EQUÍVOCOS ENCONTRADOS NO "CONHECIMENTO DO 

PROBLEMA" APRESENTADO PELO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT. 

2.2.1Segundo o autor do recurso, "NO item 2.3 da 

Proposta Técnica apresentada pelo CONSÓRCIO 

TOP/NORCONSULT - Área de Implantação dás Obras e 

suas Peculiaridades: O subitem 2.3.4 "Premissas 

Gerais e Aspectos Locais" (Pag. 062), 

constituído de 2 parágrafos, não apresenta 

nenhuma premissa de projeto e/ou aspectos locais 

(...)." 

A empresa recorrente afirma em seu recurso que, in 

verbis: 

O subitem 2.3.4 "Premissas Gerais e Aspectos 

Locais" (Pag. 062), constituído de 2 parágrafos, 

não apresenta nenhuma premissa de projeto e/ou 

aspectos locais, se limitando a informar que: 

"Nos últimos anos, Salvador tem passado por grandes 

intervenções urbanas, como as implantações da Via 

Expressa, do Metrô e das Avenidas Orlando Gomes e 
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Pinto de Aguiar. Frente a esses eventos, a 

população local tem se adaptado aos impactos 

gerados ao passo que tem se qualificado para o 

desenvolvimento dessas intervenções, garantindo 

bons prognósticos de convivência entre os atores 

interessados no projeto e a execução da 

Intervenção". 	"Dentro 	das 	características 

metropolitanas, a cidade oferece uma rede de 

fornecedores de serviços especializados que serão 

utilizados tanto na fase de projeto, quanto de 

obras. Maiores detalhes podem ser visualizados no 

mapa de situação a seguir". 

No entanto, os dois mapas (apresentados na figura 

10, pág. 063) não elucidam nada em relação à 

afirmativa acima. O primeiro é um mapa de situação 

da cidade de Salvador em relação ao estado da Bahia 

e o segundo, é o mapa da cidade de Salvador. Nenhum 

dos dois mapas acrescenta conteúdo ao subitem. 

Assim, diante do que expôs, a recorrente entendeu 

que a pontuação para o item 14.1.2.1 (conhecimento do 

empreendimento) deveria ser zerada. 

Não lhe assiste razão. 

Veja-se, ipsis litteris, o conteúdo do item 14.1.2 

(p.63) do Termo de Referência do Edital RDC 001/2020 - SUCOP: 

"Área de Implantação das Obras e suas 

Peculiaridades: a Licitante deverá demonstrar pleno 

conhecimento da área de implantação do 

empreendimento e perfeito entendimento das ações a 

serem desenvolvidas no sentido de promover a melhor 

convivência possível entre as obras e a população 

usuária local;" 

Em atendimento ao que fora estabelecido no 

epigrafado item do termo de referência, o consórcio recorrido 

desenvolveu o item 2.3 (p. 059-063), dividindo-o em quatro subitens, 

a saber: 
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Características Gerais; 

Características Específicas; 

Rio Camarajipe; e 

Premissas Gerais e Aspectos Locais. 

Juntos, esses subitens compuseram um coeso racional 

quanto ao requisito do Termo de Referência supracitado, 

estabelecendo uma visão geral do município, das características 

locais da área de influência do empreendimento (mais precisamente da 

poligonal de intervenção), da importância do corpo hídrico que a 

referida obra irá transpor e da integração de todos esses fatores 

quanto às ações de implantação, bem como do contexto socioeconômico 

e geopolítico regional. 

Fica demonstrado, portanto, o conhecimento da área 

de implantação do empreendimento e, dentre outros, sua relação com a 

população usuária local, dado o vulto do empreendimento e a 

importância deste. Este Consórcio, de forma cristalina, demonstrou o 

conhecimento requerido em espectro amplo e fundamentado, conforme 

observado da página 059 a 063 da Proposta Técnica. 

O recorrente confunde, equivocadamente, quantidade 

com qualidade, deturpa o sentido da palavra "premissa" e desvia o 

foco do requisito disposto no Termo de Referência. Tenta 

desqualificar o texto produzido e ludibriar o entendimento do 

avaliador com base em um fragmento retirado de contexto, buscando, 

mais uma vez, lograr-se vencedor da licitação, por métodos não 

condizentes com o processo licitatório. 

2.2.2 Da suposta necessidade de revisão da pontuação 

aplicada ao Item 2.5 - Pontos Críticos e 

Gerenciamento de Riscos 

Segundo o recorrente, in verbis, "O subitem "2.5.1 

Impactos Ambientais" (pág. 065) indica que 'os impactos ambientais 

associados estarão relacionados ao trânsito de veículos e 

pedestres'. Há, nesse sentido, uma avaliação claramente equivocada, 

onde se confunde Impacto Ambiental com Impacto de Vizinhança." 

55 71 2137.5531 
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Tal assertiva advém de uma equivocada análise do 

art. 101, da Resolução n. 001 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente). Sabe-se que o conceito de Impacto Ambiental não mais é 

limitado somente à obra, mas expandido a um contexto de 

sustentabilidade urbana (citado no mesmo item 2.5.1, pág. 065), que 

engloba, inclusive, o conceito de impacto de vizinhança, uma vez que 

o meio antrópico junto aos meios físico e biológico compõem o 

ambiente. 

Ora, não seria transitar, seja a pé ou com veículo 

automotor, uma atividade humana no espaço geográfico? É de 

conhecimento trivial que uma lombada, uma placa de redução de 

velocidade, um semáforo ou até mesmo um buraco, têm impactos sobre a 

emissão de CO2 (dado o aumento/diminuição de pontos de frenagem e 

retomada) e, consequentemente, sobre a qualidade de vida da 

população, direta ou indiretamente afetada. 

O entendimento exposto pelo recorrente está 

completamente equivocado quanto à busca, intenção ou obrigatoriedade 

deste consórcio recorrido pelo desenvolvimento de Estudo de Impacto 

Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança, uma vez que o 

empreendimento conta com Licença Prévia, que, por sua vez, demandou 

estudos detalhados nesse sentido. Não se trata, novamente de 

realizar Estudos de Impacto Ambiental ou Vizinhança, mas de 

desenvolver pontos de atenção e respectivas ações relacionadas ao 

contexto geral dos impactos no ambiente. 

O que se observa no item objeto de análise é, tão 

somente, uma listagem de possíveis ocorrências relacionadas ao 

empreendimento e as respectivas ações de mitigação. Vejamos o que 

requer, literalmente, o Termo de Referência do Edital RDC 001/2020 - 

SUCOP, em seu item 14.1.2 (p. 63): 

"Impactos Ambientais: a Licitante deverá 

demonstrar pleno conhecimento sobre o 

1 
Impactos Ambientais são alterações no meio ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades 

humanas no espaço geográfico. 
55 71 2137.5531 
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assunto devendo elaborar sobre ações de 

mitigação de possíveis ocorrências;" 

Edital rege um empreendimento e, não, apenas uma 

obra. A objetividade do RDC via Contratação Integrada, nesse caso, 

visa as fases de Projetos Básico e Executivo de Engenharia e 

Execução das Obras, e é justamente essa a abrangência que se busca 

avaliar. Novamente, o recorrente demonstra completo desconhecimento 

do instrumento convocatório e do seu regime jurídico ao afirmar que 

o recorrido pretendeu realizar Estudo de Impacto Ambiental e Estudo 

de Impacto de Vizinhança. 

recorrido trouxe à proposta técnica os seguintes 

tópicos: 

Impactos no tráfego de veículos e acessos de 

pedestres; 

Impactos na rotina do entorno da poligonal de 

intervenção; 

Impactos socioeconõmicos na dinâmica local; 

Impactos na qualidade do ar local e emissão de 

ruídos; 

Impactos de geração de resíduos sólidos em vias 

e passeios; 

Impactos de acidentes com colaboradores ou 

usuários; 

Impactos de supressão da vegetação; 

Impactos relacionados a problemas de drenagem; 

Impactos quanto à geração e despejo de 

efluentes; 

Impactos associados à utilização de redes e vias 

públicas 

Indubitavelmente os pontos citados são ocorrências 

passíveis de causar impacto ambiental e estão relacionados à 

implantação do empreendimento, conforme requer o Termo de 

Referência, como será tratado a seguir, a título de exemplo. 

tráfego é um ponto de atenção quanto às emissões 

de CO2 e à segurança dos pedestres (saoúde pública, no contexto de 

sustentabilidade urbana, também é um componente ambiental). 

55 71 2137.5531 
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que a sua própria Proposta 

foi avaliada com Kna26,a) `WAYIUF 
nos itens 14.1.2.1 e 14.1.2.5, 

Assim, considerando que o 

Técnica, 

AYRES CATEUNO PIMENTEL 

ADVOGADOS 

A rotina e a dinâmica socioeconômica do entorno são 

pontos de atenção, dentre outros, no tocante à quantidade e o tipo 

de resíduo sólido gerado em função das alterações habituais do 

comportamento humano e as relações deste com o perímetro 

residencial, comercial e de passeio. 

A qualidade do ar, emissão de ruídos, acidentes com 

colaboradores, supressão da vegetação, drenagem e geração/despejo de 

efluentes dispensam comentários. 

Os impactos associados à utilização de redes e vias 

públicas dizem respeito aos pontos de atenção quanto às 

interferências com redes de abastecimento. Nesse caso, afluem as 

possibilidades de desperdício de água proveniente de tubulações 

rompidas ou cabos energizados seccionados oferecendo risco a 

transeuntes como potenciais impactos ambientais. 

Como visto, tal questão trazida pelo recurso ora 

contrarrazoado não passa de descontextualização do projeto 

apresentado pelo recorrido na tentativa de desqualifica-lo, sendo 

A c 

 

A 

    

Consórcio TOP/Norconsult entregou a Proposta Técnica em nível 

condizente com a magnitude do processo licitatório, não há que se 

falar em qualquer revisão da pontuação atribuída ao recorrido. 

2.3 	DOS SUPOSTOS EQUÍVOCOS ENCONTRADOS NO "PLANO DE TRABALHO" 

APRESENTADO PELO CONSÓRCIO RECORRENTE. 

O recorrente afirma que "o item '3.1. IDENTIFICAÇÃO 

E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E SUAS METODOLOGIAS, REFERENTES A PROJETOS 

E OBRAS' (Pág. 073) não atende ao previsto no item 8.4.2. Projetos 

Básicos e Executivos do Termo de Referência". 

Alega ainda que os textos do subitem 3.1.1 da 

Proposta Técnica "também não atendem ao solicitado no Termo de 

Referência (item 8.4.2. Projetos Básicos e Executivos)" e que o 

55 71 2137.5531 
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subitem 3.1.2 OBRAS (pág. 102) não atende ao escopo básico do Edital 

em questão. 

Diante das alegações, o recorrente requer à 

comissão de licitação que atribua, ao Consórcio recorrido, pontuação 

que sequer existe no rol de Pontuações da NT3, constante na página 

66 do Termo de Referência, evidenciando completo desconhecimento do 

documento e de suas possibilidades. 

fundamentar a suposta inobservância do ora 

A c 
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Para 

edital, recorrida ao 

Referência que 

pág. 9), e não 

item: 

ao escopo da contratação (item 8, 

técnica. Veja-se o que prescreve o 

o recorrente cita dispositivos do Termo de 

são relacionados 

sobre a proposta 

"0 escopo desta contratação  consiste na 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE 

ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA 

IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO %A" - PONTE SOBRE 

O 	RIO CAMARAJIPE, NA LIGAÇÃO IGUA TEMI- 

PARALELA - INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO 

"NOVA TANCREDO NEVES" - Salvador-Bahia e 

obras de adequação da intervenção com o 

sistema viário existente. 

No que se refere a projetos e obras, as 

ações incluem, mas não se /imitam,  aos 

tópicos relacionados em seguida: 

Elaboração de Projetos Básicos e 

Executivos da Intervenção "A; 

Construção da ponte sobre o Rio 

Camarajipe; 

Adequações do sistema viário incluindo 

todas as ações pertinentes às obras do tipo 

"infraestrutura viária" como terráplenagem 

(corte e aterro), pavimentação, drenagem, 

sinalização, 	urbanismo, 	paisagismo, 

iluminação pública, etc.; 

Remoção de interferências de quaisquer 

naturezas. 

55 71 2137.5531 
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A CONTRATADA será responsável por dar 

solução a toda e qualquer necessidade  de 

intervenção 	em 	infraestruturas 	de 

concessionárias de serviços como energia, 

água, esgoto, gás, telefonia, internet, 

etc." (grifo nosso) 

Dai o referido documento se subdivide em seções, 

uma das quais (8.4, pág. 12) se refere ao escopo dos Projetos de 

Engenharia, cujo fragmento encontra-se abaixo transcrito: 

"Deverão seguir as instruções contidas neste 

Termo de Referência e no que couber, as 

normas da ABNT e do DNIT (Escopos 

Básicos/Instruções de Serviço), onde constam 

todas as Especificações e Instruções de 

Serviço necessários." (grifo nosso) 

Essa seção, por sua vez, se subdivide em outras 

seções conforme as fases de desenvolvimento do empreendimento, sendo 

uma delas a de Projetos Básicos e Executivos (item 8.4.2, pág. 17), 

justamente o item citado pelo autor do recurso, que diz o seguinte: 

"Caberá à CONTRATADA a elaboração dos 

Projetos Básico e Executivo, necessários e 

satisfatórios à execução do empreendimento, 

com nível máximo de detalhamento possível de 

todas as suas etapas. Para tanto, deverá ser 

tomada como referência a Solução Base 

apresentada neste Termo de Referência." 

(grifo nosso) 

Ora, o item invocado pelo recorrente para embasar 

TODO o seu questionamento trata-se de um texto injuntivo, que elenca 

instruções sobre o escopo da contratação.  Em nenhum momento, essa 

parte do Termo de Referência trata de Proposta Técnica, cuja 

diretrizes de elaboração estão elencadas no item 14 do Termo de 

Referência, senão veja-se fragmentos do índice do termo de 

referência: 

FRAGMENTO 1 

55 71 2137.5531 
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. 	ESCOPO DA CONTRATAÇÃO 	  	  9 

	

8.1. 	Poligonal de Intervenção 	  

	

8.2. 	Programa de Necessidades - Concepção do Empreendimento 	  

10 

10 

8.2.1. 	Elementos Conceituais de Projeto 	  10 

8.2.2. 	Elementos de Concepção de Projeto 	  11 

8.3. 	Solução Base 	  12 

8.4. 	Projetos de Engenharia 	  12 

8.4.1. 	Estudos Preliminares 	  14 

8.4.2. 	Projetos Básicos e Executivos 	  17 ‘ 

8.4.3. 	T3Parâmetros e Diretrizes Técnicas de Projeto 	  27 

FRAGMENTO 2 

14. 	DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 	  60 

14.1. 	Critérios de Pontuação da Proposta Técnica 	  60 

14.1.1. 	NT1: EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA 	  61 

14.1.2. 	NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 	  62 

14.1.3. 	NT3: PLANO DE TRABALHO 	  65 

14.1.4. 	NT4: EQUIPE TÉCNICA 	  69 

14.1,5. 	NT5: ALTERNATIVA DE TECNOLOGIA / METODOLOGIA CONSTRUTIVA 
(nota máxima = 5,00 pontos) 	  74 

_ 

Feitos tais esclarecimentos, impende destaque 

quanto ao projeto de iluminação questionado as linhas abaixo 

delineadas. 

Faz parte integrante do Projeto básico e executivo, 

o detalhamento do projeto de Iluminação Pública, que é apresentado 

de maneira clara e objetiva na Proposta técnica do CONSORCIO TOP / 

NORCONSULT, conforme referências abaixo indicadas: 

Página 145 - Organograma funcional de Projeto.  

De maneira explicita e inequívoca, a Coordenação de 

Projeto, conforme indicado graficamente é responsável, 

dentre os outros projetos e levantamentos, pela 

elaboração de PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA e PROJETO DE 

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO. 

55 71 2137.5531 
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Página 158 - Anexo I: Fluxograma de Atividades de Projeto  

Ainda mais detalhado, é apresentado no Fluxograma de 

atividades de projeto, TODOS os projetos básicos e 

executivos a serem desenvolvidos pelo CONSÓRCIO TOP / 

NORCONSULT, dentre eles PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA e 

PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, com apresentação um 

Orçamento e Relatório preliminar para a etapa de Projeto 

Básico, e um Orçamento/Plano de execução da obra e um 

relatório Final para a etapa de Projeto Executivo. 

Página 160 - Anexo II: Fluxograma de Atividades da Obra  

De modo a corroborar com as informações já apresentadas 

anteriormente, observa-se no referido dispositivo gráfico 

apresentado que o CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT demonstra que 

a serviços referentes à ILUMINAÇÃO PUBLICA e 

URBAMIZAÇÃO/PAISAGISMO são serviços inerentes ao escopo 

das atividades da obra e decorrentes, unicamente da 

elaboração de Projeto Básico e Executivo. 

Página 162 - Cronograma Físico - Elaboração de Projeto (linha 

02) 

O cronograma físico das atuações previstas, elaborados 

mês a mês, identifica os produtos/relatórios a serem 

desenvolvidos para fins de mensuração de trabalhos e 

medições de serviços. 

Observa-se na linha 11 e na linha 12 do referido 

cronograma anexo da Proposta técnica apresentada pelo 

Consórcio TOP/NORCONSULT, a elaboração de PROJETO DE 

ILUMINAÇÃO PUBLICA e PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, 

respectivamente, inclusive com prazo definidos para 

execução dos serviços. 

Página 165 - Cronograma Físico 	Serviços Finais nas Vias 

(linha 104)  

Uma vez apresentado no cronograma físico os itens de 

elaboração de projeto básico e executivo de PROJETO DE 

ILUMINAÇÃO PUBLICA e PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, 

identifica-se nas linhas 105, 106 e 107 do referido 

55 71 2137.5531 
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cronograma, os serviços de execução dos mesmos. Execução 

de 	Passeios, 	Paisagismo 	e 	Iluminação 	Pública 

respectivamente, inclusive com exposição de prazos 

executivos que formalizam o compromisso já anteriormente 

e manifestamente demonstrado do CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 

de realização de serviços propostos. 

Quanto ao item 3.5 PLANO DE DESVIO DE TRÂNSITO E DE 

CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO DA REGIÃO 

(pág. 146), tece-se os seguintes esclarecimentos. 

Segundo o recorrente, o ora recorrida "apresenta, 

de forma genérica, as soluções propostas, sendo que o Termo de 

Referência é claro, ao discorrer sobre Planos de desvios de trânsito 

e de condições de acessibilidade e de comunicações". 

E conclui: "A figura apresentada no Plano de 

Trabalho não elucida as premissas do Edital, elencadas acima, 

devendo ser reduzida a pontuação do Consórcio TOP/NORCONSULT para 1, 

pois não atendeu ao item 14.1.2.2." 

O autor do recurso, de forma muito oportuna, invoca 

o Termo de Referência para embasar seu entendimento equivocado. 

Vamos revisitar e apresentar o correto destaque ao trecho literal do 

mesmo item 14.1.3 (pág. 67 e 68), conforme segue: 

    

A c 
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"Os Licitantes devem apresentar Estudos de Desvios no 

Trânsito e de Acessibilidade para o período de 

execução das obras, contendo no mínimo os seguintes 

elementos: 

níveis satisfatórios a 

Plano de controle de 	 visando manter em tráfego 

fluidez do trânsito e a 

segurança dos pedestres no local das obras; 

Plano de informação aos usuários (motoristas e 

transeuntes) sobre as alterações a serem efetuadas 

nas circulações de veículos e pedestres, indicações 

de rotas alternativas, assim como, as alterações no 

sistema de transporte coletivo; 

55 71 2137.5531 
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Definição das rotas de circulação de veículos da 

obra, com indicação das entradas e saídas do 

canteiro; 

Definição das rotas e acessos dos veículos 

prestadores de serviços públicos (limpeza urbana, 

iluminação, abastecimento de água, gás, etc.); 

Descrição do sistema de sinalização vertical e 

horizontal temporária, com indicação dos elementos de 

sinalização que serão utilizados. 

Este item deve ser apresentado de forma gráfica, 

utilizando sempre que possível, base cartográfica do 

trecho estudado e em escala de fácil leitura. Sempre 

que for necessário, deverá ser utilizado texto 

complementar para esclarecimentos quanto à solução , 
proposta." (grifo nosso) 

Como pode ser observado entre as páginas 146 e 155 

da Proposta Técnica, o recorrido apresentou no item 3.5 o "PLANO DE 

DESVIO DE TRÂNSITO E DE CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO 

COM A POPULAÇÃO DA REGIÃO". Ele é composto por um texto subdividido 

em 5 (cinco) seções e, ao final, na página 155, há o esquema do 

plano, demonstrando os elementos solicitados. 

Vale salientar que, segundo o próprio trecho 

supracitado do Termo de Referência, a apresentação gráfica do Plano 

é condição suficiente e não necessária, uma vez que permite a adoção 

de texto complementar para esclarecimentos quanto à solução 

proposta. Desta forma, o item 3.5, elaborado por este Consórcio, e 

composto por parte gráfica e textual, atende ao disposto no Termo de 

Referência e foi coerentemente avaliado como um todo. 

Ao contrário do que alega o autor do recurso, tanto 

na figura quanto no texto são indicados de forma clara e 

satisfatória todos os pontos questionados, senão veja-se: 

Definição das rotas de circulação de veículos da obra, 

com indicação das entradas e saídas do canteiro; 

7  A figura com o esquemático disposto na página 155 

da Proposta Técnica contém indicação da área, 

55 71 2137.5531 
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fluxo de entrada e saída, bem como trechos de 

aceleração/desaceleração; 

Tanto a seção 3.5.1.1 (págs. 148 e 149) quanto a 

seção 3.5.3 (págs. 152 e 153) versam sobre este 

item e o define de forma objetiva e clara, 

complementando a figura. 

Definição das rotas e acessos dos veículos prestadores de 

serviços 	públicos 	(limpeza 	urbana, 	iluminação, 

abastecimento de água, gás, etc.); 

A figura com o esquemático disposto na página 155 

da Proposta Técnica contém clara indicação dos 

desvios que serão adotados de forma a oferecer o 

mínimo impacto ao fluxo normal, incluindo os 

veículos prestadores de serviços públicos; 

Tanto a seção 3.5.1 (págs. 146 a 151) quanto a 

seção 3.5.4 (pág. 153) oferecem subsídios à 

complementação da figura. 

Descrição do sistema de sinalização vertical e horizontal 

temporária, com indicação dos elementos de sinalização que 

serão utilizados; 

'7 A figura com o esquemático disposto na página 155 

da Proposta Técnica contém clara indicação de onde 

estarão todos os elementos relacionados à 

implantação do empreendimento (canteiro, obra, 

desvios.), inclusive com subdivisões para 

facilitação do entendimento do ataque e as regiões 

onde será necessária a adoção dos diversos tipos 

de sinalização; 

Ao longo de todo o texto e, mais especificamente, 

na seção 3.5.5, são descritos e definidos os tipos 

de sinalização a serem adotados e todo o arcabouço 

normativo de embasamento para dimensionamento e 

disposição. O autor do recurso, quando demonstra 

seu entendimento equivocado sobre o requisito do 

Termo de Referência, confunde a palavra "que" com 

"quando" e "onde", apesar deste recorrente ter 
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oferecido respostas a qualquer que seja a pergunta 

neste quesito. 

De forma geral, mais uma vez, observa-se uma 

tentativa desesperada do autor do recurso para ludibriar o 

entendimento do avaliador e lograr-se vencedor da licitação por 

métodos não condizentes com o processo licitatório, pois deturpa o 

significado de palavras e títulos, distorce intenções e conceitos, 

pinça trechos de estrutura coesa colocando-os fora de contexto e 

demonstra completo desconhecimento do Termo de Referência do Edital 

001/2020 - SUCOP e seu objeto, bem como do empreendimento como um 

todo. 

A notável falta de entendimento do recorrente deste 

item resta comprovada pelo resultado da sua avaliação, uma vez que 

sua Nota Técnica nesse quesito sofreu corte de 0,75 ponto uma vez 

que, segundo os avaliadores, "não apresentar plano de comunicação 

com a população da região" e "não descrever as sinalizações 

noturnas". 

2.4 	DO DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA TOP/NORCONSULT NO 

TERMO DE REFERÊNCIA QUANTO AO ITEM DE "APRESENTAÇÃO 

ALTERNATIVA DE TECNOLOGIA/METODOLOGIA CONSTRUTIVA — 

NT5)". 

Afirmou o recorrente que, apesar do edital prever a 

necessidade de apresentar atestações equivalentes caso seja 

empregada alternativa de tecnologia e/ou Metodologia construtiva, o 

recorrido não teria assim procedido e que, por tal razão, deveria 

ter a pontuação deste item zerada, por descumprimento ao item NT-5. 

Isso porque, afirmou que "nos atestados fornecidos 

pelo consórcio não foram apresentados serviços equivalentes à 

'travessas caixão em cristo', que foi a metodologia utilizada na sua 

proposta técnica, portanto, a pontuação do Consórcio deveria ser 

zerada." Contudo, tais razões não merecem prosperar, senão veja-se. 

A referida "travessa caixão em cristo" nada mais é 

que uma estrutura em concreto armado protendido, muito usual na 
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O LEAL AYRES 
AB/DF 57.673 
OAB/BA 22.219 
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AYRES CATELINO PIMENTEL 

A DVOG A DOS 

construção de pontes e viadutos. Não se trata de parcela relevante 

dos serviços, visto que o edital apresenta anteprojeto (ANEXO E4 - 

00.02-ROA FORMA GERAL, 	do 	Edital) 	em 	estrutura 	pré-moldada 

protendida e não faz nenhuma exigência neste sentido, apenas exige 

atestação para "Serviços de construção de ponte e/ou viadutos"; 

Apesar de não ser parcela relevante do objeto do 

edital, na proposta técnica do consórcio recorrido, constam nas 

páginas 036 a 041, 171 a 178, 198 a 204, 205 a 247 e 342 a 356, 

CAT's e respectivos atestados técnicos com tais serviços descritos. 

Mais uma vez, fica comprovada a tentativa do 

recorrente de desfigurar o conteúdo da proposta técnica do 

recorrido, tentando criar uma solicitação editalicia de atestação 

inexistente. 

3. CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS 

Em assim sendo, pugna para que o presente Recurso 

seja improvido, para fins de DECLARAR HABILITADA A RECORRIDA NO 

PRESENTE CERTAME, tendo em vista que referida empresa atende os 

requisitos exigidos no Edital. 

Termos em que, 

pede deferimento. 

Salvador, Bahia, 19 de maio de 2020. 

FRANCISCO DE ASSIS BORGES CATELINO 
OAB/BA 21.843 

WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL 
JÚNIOR 

OAB/BA 32.788 
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ENGENHARIA PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de mandato, TOP ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.448.260/0001-39, sediada na 
Estrada Velha de Ipitanga, Krn 01, Pirajá, Salvador, Bahia, CEP 41.230-060, neste ato 
representada por seu sócio ALEXANDRE DA CUNHA GUEDES FILHO, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade sob n.° 1.001.239-70 SSP-
BA, inscrito no CPF/MF sob o n.° 064.484.105-20, residente e domiciliado nesta 
capital, constitui e nomeia seus procuradores TIAGO LEAL AYRES, brasileiro, 
divorciado, advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 22.219 e na OAB/DF sob o n. 
57.673, FRANCISCO DE ASSIS BORGES CATELINO, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/BA sob o n° 21.843, e WASHINGTON LUIZ DIAS 
PIMENTEL JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/BA sob o n° 
32.788, todos integrantes do AYRES, CATELINO & PIMENTEL ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, sociedade de advogados registrada na Ordem dos Advogados do Brasil 
— Seccional da Bahia sob o n. 2081/2012, com escritório na Avenida Tancredo Neves, n° 
290, Edf. Boulevard Side Empresarial, 12° andar, sala 1203, Caminho das Árvores, 
CEP: 41.820-022 - Salvador/BA, com o fito específico de defender os seus interesses 
nos autos do processo administrativo SUCOP n°2167/2019, tendo como referência o 
Edital RDC n° 001/2020, em trâmite na Comissão de Licitação da Superintendência de 
Obras Públicas de Salvador — Bahia, podendo para tanto praticar os atos decorrentes da 
cláusula ad judicia, bem assim todo e qualquer ato imprescindível ao bom desempenho 
do presente mandato, firme e valioso, até execução do seu objeto, sendo vedado o 
substabelecimento da presente. 

Salvador, 19 de maio de MO 
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