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Referência: 	 RDC Presencial n°: 001/2020 

Assunto: 	 Recurso Administrativo 

Recorrente: 	 CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG 

Licitação. RDC Presencial n2. 001/2020. Proposta Técnica. Classificação de 

Licitantes. Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão proferida 

pela COPEL. Contrarrazões. Conhecimento. 

I — PRELIMINARMENTE 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG, ora denominado 

Recorrente, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão Permanente de 

Licitação que DESCLASSIFICOU sua proposta Técnica no RDC Presencial n° 001/2020, cujo objeto consiste 

na contratação de pessoa jurídica, isolada ou em consórcio, para 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 lguatemi/Paralela — integrante do Empreendimento "Nova 

Tancredo Neves" — Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus Anexos, sob os argumentos de que há 

irregularidades na documentação da Proposta Técnica apresentada pela Recorrida. 

II— DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso administrativo 

interposto, conforme publicação no DOM n° 7.654, pág. 38, de 15/05/2020 e no Portal da SUCOP. (fls. 

2.256/2.257) 

Por fim, não houve apresentação de impugnação-contrarrazões ao recurso interposto. 

III - DOS FATOS 

Em sede de julgamento das Propostas Técnicas, primeira fase do certame, a Comissão assim decidiu: 

".cor acom anhar o entendimento lançado,chegando-se às seguintes Notas Técnicas: 

LICITANTES NOTA TÉCNICA (NT) 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 90,70 

CONSÓRCIO NM/FARES 79,38 

CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG 67,85 

A proposta técnica da licitante CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG foi desclassificado,  
pelo seguinte motivo: NÃO apresentar o Certificado de Acervo Técnico (CAT) referente 
ao NT4, item C4: Profissional Sênior, não obtendo pontuacão neste item. Assim,  
conforme disposto no Edital "a Licitante que zerar a pontuacão deste item será 
desclassificado".  As propostas técnicas das licitantes CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT e 
CONSÓRCIO NM/FARES foram CLASSIFICADAS..." 

IV — DAS RAZÕES DO RECURSO 

Alega, em sintese, a Recorrente 

que houve um grande equívoco por parte da comissão, pois foi devidamente indicado o profissional com 

acompanhamento de CAT. Porém a comissão julgou que não atende pelo fato das CATS apresentadas não, 

serem especificamente em obras de sistema viário, o que é um excesso de rigor; 
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que isso é um excesso de rigor pois o consórcio apresentou profissional com larga experiência, mas não 

pode ser exigido que um profissional de segurança do trabalho tenha experiência em serviço específico 

como se ele tivesse a mesma atribuição do responsável técnico (engenheiro civil). As atribuições do 

profissional de segurança do trabalho não dependem basicamente do tipo de obra que será executada, o 

profissional para atuar segue primeiramente as normas vigentes onde cada particularidade será discutida 

com o setor de planejamento da obra para se verificar a necessidade de adotar tal medida ou não. No geral 

primeiramente o engenheiro de segurança faz estudo de cada contrato, gera todos os programas com 

todas as condicionantes exigidas para tal, e isso é primordial em qualquer tipo de obra, e assim por diante 

seguindo as normas serão discutidas as particularidades. Ou seja, o engenheiro de segurança é responsável 

tão somente em atender as demandas de segurança do trabalho e não nada relacionado a execução 

técnica do objeto para que se exija que ele tem experiência em certo tipo de obra. Portanto a experiência 

de execução do objeto compete a equipe técnica de execução e não para a área de segurança do trabalho 

que estará empenhada em cuidar da segurança, minimizando os riscos que possam existir, e como dito 

antes, para isso existem regras e normas que norteiam os profissionais seja em qualquer tipo de serviço a 

ser executado, citando, ainda, o que prevê o CREA quanto as atribuições do Profissional de Segurança do 

Trabalho; 

considera que o motivo de sua desclassificação é insignificante que não merece prosperar, pois além de 

tudo pode ter ofertado preço mais vantajoso para o órgão, o que em caso de não corrigido pode trazer um 

prejuízo irreparável para os cofres públicos; 

Por fim, pugna para que o presente Recurso seja provido, para fins de DECLARAR CLASSIFICADA A 

RECORRIDA NO PRESENTE CERTAME. 

V — DA ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO 

A Comissão de Licitação, em Ata de Sessão Interna de Julgamento das Propostas Técnica, (fls. 1.877), bem 

como em Ata da Terceira Sessão Interna de julgamento das Propostas de Preços e dos Documentos de 

Habilitação (fls. 1.880/1.881) procedeu a análise e apreciou toda a documentação acostada pelas empresas 

concorrentes no procedimento licitatório. O resultado do julgamento do conjunto documental foi 

publicado no DOU n2  85, pág. 128, de 06/05/2020, DOM n2  7.645, pág. 8, de 07/05/2020, e no Portal da 
SUCOP. (fls. 1.882/1.884) 

Assim, consta do julgamento da fase das Propostas Técnicas, a decisão por DESCLASSIFICAR o CONSÓRCIO 

PJ/TEKTON/CETENG, pela razão de "NÃO apresentar o Certificado de Acervo Técnico (CAT) referente ao 
NT4, item C4: Profissional Sênior, não obtendo pontuação neste item. Assim, conforme disposto no Edital 
"a Licitante que zerar a pontuação deste item será desclassificada". 

Ante a decisão da Comissão, em 14/05/2020, foi apresentado Recurso Administrativo, visando reformá-la 

em seus termos. 

Uma vez interposto o Recurso Administrativo (fls.2.233/2.255), preliminarmente é preciso avaliar a 

tempestividade do Recurso e de suas Contrarrazões, se estiver tudo em conformidade com art. 45, II, 

alíneas "h" e "c", da Lei 12.462/2011 e disposto no item 13.1, 13.2, 13.4 e seguintes do Edital. 

O prazo para interpor recurso e de apresentação de Contrarrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo que se 

extinguiria o prazo recursal em 14/05/2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pela Recorrente. 
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Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n° 7.654, pág. 38, de 

15/05/2020 (fls. 2.256), não havendo apresentação de contrarrazões. 

No presente Recurso verificamos que os argumentos expostos não convencem. E não são convincentes 

exatamente porque a abrangência da habilitação do profissional de engenharia de segurança prevista nas 

regras editalícias, circunscreve a experiência em obras de infraestrutura e a assemelhadas. Resulta pacífico 

pois, nesse certame, que o profissional apresentado para preencher os requisitos deste item do edital, não 

ostenta qualquer experiência, ainda que de forma similar ao objeto da licitação. Logo, não se pode 

compadecer da argumentação de que o simples fato de o profissional de engenharia de segurança 

apresentar experiências diversas, não o autoriza a comprovar a experiência em obras de sistema viário. 

Destarte, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das 

regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 

estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o 

tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do 

edital ou instrumento congênere. 

Ressaltamos que não há excesso algum, por parte da Comissão, mas sim o respeito ao Edital. 

Ademais, o art. 41, da Lei 8.666/93 dispõe que 

"a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada". 

O Prof. Hely Lopes Meirelles, ainda, nos ensina: 

"Vinculação ao Edital - A vincula ção ao Edital significa que a Administração e os 
licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no 
instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto 
à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 
estabelecidos as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação 
durante todo o procedimento e para todos os participantes, inclusive para o órgão 
ou entidade licitadora. 
O edital é a lei interna da licitacão, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 
licitantes quanto a administração que o expediu.  É impositivo para ambas as 
partes e para todos os interessados na licitação." (Licitação e Contrato 

Administrativo, 99  edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 26/27) (grifamos). 

Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o 

instrumento convocatório, dispôs: 

" ...é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração 
pública quanto dos licitantes. Esse principio é mencionado no art. 3. P. da I ei de 
licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada"  (Curso de Direito Administrativo, 2007, p. 416) 

(grifamos) 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS I 7658). No 

RESP 1178657, o tribunal decidiu: 
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ADMININISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA 
VINCULA ÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICA ÇAO TÉCNICA NÃO 
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O tribunal 
de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do 
requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo 
princípio da vincula ção ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 
8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas 
no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 
recorrido (fl. 26.), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União do 
registro do alimento emitido pela Anvisa ", este deve ser o documento 
apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação 
técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação 
protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a 
exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que 
não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que 
feriria o princípio da igualdade entre os licitantes". 

Assim, é o posicionamento do TCU sobre o tema em tela: 

"Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos 
procedimentos licitatórios, especialmente o da vincula ção ao instrumento 
convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 30, 41, 44 e 45 da Lei 

n. 2 8. 666/1993. (Acórdão 4831/2005) 

Ainda, dispõe o item 8 do edital: 
8- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
8.1 - Os pedidos de esclarecimentos quanto ao conteúdo do Edital e seus Anexos 
poderão ser solicitados até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para a 
sessão de abertura da licitação, via eletrônica, no e-mail: 
copeLsucop@hotmail.com.  
8.2 - Até o 29  dia anterior à data de entrega dos envelopes serão disponibilizadas no 
portal da SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br  (modulo licitações) cópias das 
respostas, sem identificação de sua autoria, consolidadas na forma de "CADERNOS 
DE PERGUNTAS E RESPOSTAS" 
8.3 - Eventuais impugnações do Edital deverão ser dirigidas à autoridade que 
assinou o Edital e protocoladas na sede da SUCOP, sito Avenida Presidente Costa e 
Silva, s/n - Dique do Tororó, Salvador - BA, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação. 
8.4 - Caberá à COMISSÃO, auxiliada pela área técnica, manifestar-se 
motivadamente, sobre as impugnações e esclarecimentos, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas anteriores para a sessão de abertura da licitação. 
8.5 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não têm efeito 
suspensivo. 
8.6 - Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste 
edital, perante a COMISSÃO, o Licitante que não o fizer até o quinto dia útil que 
anteceder à data prevista para a sessão de abertura da licitação, observado o 
horário estabelecido de expediente do Órgão licitante, das 08:00 a 12:00 e das 

13:00 as 17:00hs. 

vk 
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Ou seja, ao participar do processo licitatório sem ter feito qualquer questionamento/consulta ou mesmo 

impugnação do Edital para alterar cláusula que supostamente o prejudicaria, ou, no seu entendimento 
estivesse irregular, a licitante concorda com seus termos, devendo, por sua vez, apresentar os documentos 

solicitados no edital. 

É clara a importância da administração pública buscar as propostas mais vantajosas, desde que estas 
respeitem as exigências do edital, garantindo assim o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 

visto que o Edital torna-se lei entre as partes, e assim sendo, as licitantes que deixarem de atender os 
requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos estarão sujeitas a não serem admitidas, declaradas 
incapazes, inabilitadas ou desclassificadas no certame. A busca da melhor proposta deve utilizar todos os 
critérios objetivos em conformidade com o Edital, estando um vinculado a outro, garantindo dessa forma a 

isonomia nas contratações da Administração Pública. 

Assim, entendemos, que os argumentos são inteiramente improcedentes, devendo o recurso interposto 

não ser acolhido pelas razões aqui expostas. 

VI —CONCLUSÃO 

Portanto, com fundamento no Principio da Legalidade,  que somente autoriza a Administração a realizar 

ato se a lei tiver autorizado a sua prática, no Principio da Vinculacão ao Instrumento Convocatório,  que 

vincula a Administração aos seus termos, e no Principio da Isonomia,  que veda a diferenciação entre os 

particulares, a Comissão decidiu conhecer o Recurso por ser tempestivo e estar nos moldes da Lei e NEGAR 

SEU PROVIMENTO,  mantendo-se o posicionamento inicial, no sentido de declarar DESCLASSIFICADA a 

licitante CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG, nos autos do RDC Presencial n2  01/2020, pelas razões esposadas 

neste julgamento. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da adjudicação 

e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o principio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o Processo à autoridade 

superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 42, da Lei 8.666/1993. 

Após deliberação, retornem-se os autos para atender ao principio da publicidade. 

Em, 15 de junho de 2020 

01-rta ce.t. LLtt do- fid 
Ana Lúcia Luz de S. e Silva 	 Adriana de Figueire Braga 

te 	 Membro 
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Referência: 	 RDC Presencial n°: 001/2020 

Assunto: 	 Recurso Administrativo 

Recorrente: 	 CONSÓRCIO NM/FARES 

Recorrente: 	 CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 

Licitação. RDC Presencial O. 001/2020. Proposta Técnica. Classificação de 

Licitantes. Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão proferida 

pela COPEL. Contrarrazões. Conhecimento. 

I — PRELIMINARMENTE 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO NM/FARES, ora denominado Recorrente, 

com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação que 

CLASSIFICOU a proposta Técnica do CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, ora denominado Recorrido, no RDC 

Presencial n° 001/2020, cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica, isolada ou em consórcio, 

para 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 

lguatemi/Paralela — integrante do Empreendimento "Nova Tancredo Neves" — Salvador/BA, de acordo com 

o Edital e seus Anexos, sob os argumentos de que há irregularidades na documentação da Proposta Técnica 

apresentada pela Recorrida. 

II— DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso administrativo 

interposto, conforme publicação no DOM n° 7.654, pág. 38, de 15/05/2020 e no Portal da SUCOP. (fls. 

2.256/2.257) 

Por fim, no prazo legal, a licitante CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT apresentou impugnação-contrarrazões 

ao recurso interposto. 

III - DOS FATOS 

Em sede de julgamento das Propostas Técnicas, primeira fase do certame, a Comissão assim decidiu: 

"...por acompanhar o entendimento lançado, chegando-se às seguintes Notas Técnicas: 

LICITANTES NOTA TÉCNICA (NT) 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 90,70 

CONSÓRCIO NM/FARES 79,38 

CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG 67,85 

A proposta técnica da licitante CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG foi desclassificado pelo 
seguinte motivo: NÃO apresentar o Certificado de Acervo Técnico (CAT) referente ao 
NT4, item C4: Profissional Sênior, não obtendo pontuação neste item. Assim, conforme 
disposto no Edital "a Licitante que zerar a pontuação deste item será desclassificado". As 
propostas técnicas das licitantes CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT e CONSÓRCIO 
NM/FARES foram CLASSIFICADAS..." 
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IV — DO RECURSO 

Das Razões:  

ITEM PARA INABILITACÃO DO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 
1.1 DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA C3. 

Alega, em suma, a Recorrente em suas razões, que o CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT não preencheu os 

requisitos elencados no Termo de Referência-TR do Edital, especificamente PARA PROFISSIONAL DA 

EQUIPE TÉCNICA C3, vez que o TR determina que a equipe técnica de nível superior deverá ter tempo de 

graduação mínima de 10 (dez) anos, consoante se verifica no item 14.1.4 (NT4: Equipe Técnica), subitem "c) 

equipe técnica de nível superior. 

Dessa forma o profissional C3: Profissional Sênior (Engenheiro Ambiental) do Consórcio TOP/NORCONSULT 

não atende ao tempo mínimo de graduação de 10 (dez) anos, portanto, a Comissão equivocou-se ao 

habilitar a referida Licitante. 

Ainda, no próprio julgamento realizado pela comissão de licitação, foi feita uma observação dizendo que a 

profissional possui apenas 5 (cinco) anos de graduada, descumprindo assim, uma exigência formal do 

Termo de Referência. 

O item acima é TAXATIVO ao afirmar que os atestados de Engenheiro só valerão pontos se for preenchido o 

requisito de tempo mínimo de graduação. Portanto, a Comissão não poderia ter aplicado qualquer 

pontuação aos atestados do referido Engenheiro, conforme o trecho acima destacado. 

No mesmo item, consta que a nota máxima para os atestados desse profissional será 2 (dois) pontos, 

deixando explícito que "A LICITANTE QUE ZERAR A PONTUAÇÃO DESTE ITEM SERÁ DESCLASSIFICADA", 

Ante o exposto, considerando que o profissional C3: Engenheiro Ambiental possui menos de 10 anos de 

tempo mínimo de graduação e que aos seus atestados não poderão ser atribuídas notas e que 

considerando zero a pontuação deste item a Licitante será automaticamente desclassificada e revista a 

decisão para determinar a desclassificação sumária da empresa. 

Ainda, se manifesta nos seguintes pontos: 

1.2 DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE DA LP 

ITEM PARA REVISÃO DE PONTOS DO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT.  
2.1 FALTA DE MENÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES E MESOESTRUTURA NO ITEM PLANO DE ATAQUE 

DA PROPOSTA TÉCNICA DO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 

2.2 DOS EQUÍVOCOS ENCONTRADOS NO "CONHECIMENTO DO PROBLEMA" APRESENTADO PELO 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT. 
2.2.1 No Item 2.3 da Proposta Técnica apresentada pelo CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT - Área de 

Implantação das Obras e suas Peculiaridades: 
2.2.2 Item 2.5 Pontos Críticos e Gerenciamento de Riscos 
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2.3 DOS EQUÍVOCOS ENCONTRADOS NO "PLANO DE TRABALHO" APRESENTADO PELO CONSÓRCIO 

TOP/NORCONSULT 

2.4 DO DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA TOP/NORCONSULT NO TERMO DE REFERÊNCIA 
QUANTO AO ITEM DE "APRESENTAÇÃO ALTERNATIVA DE TECNOLOGIA / METODOLOGIA CONSTRUTIVA 

— NTS)" 

3. ITEM PARA REVISÃO DE PONTOS DO CONSÓRCIO NM/FARES.  

3.1 ANÁLISE PROPOSTA TÉCNICA 

3.2 ESCLARECIMENTO E JUSTIFICATICA AO ITEM PLANO DE TRABALHO, SUBITEM PLANO DE ATAQUE 

3.3 ESCLARECIMENTO E JUSTIFICATICA AO ITEM PLANO DE TRABALHO, SUBITEM "PLANOS DE DESVIO DE 
TRÂNSITO E DE CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E DE COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO DA REGIÃO" 

Por fim, ante as razões expostas, requer seja dado provimento total ao presente Recurso, para que seja 

determinada a inabilitação do licitante CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT e que as notas do Consórcio 

NM/FARES sejam majoradas. 

V — DAS CONTRARRAZÕES 

Das razões:  

DOS ITENS APONTADOS PELO RECORRENTE PARA INABILITACÃO DO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, 

ORA RECORRIDO.  
1.1 SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA NO QUE TANGE a PROFISSIONAL DA 

EQUIPE TÉCNICA C3 
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. 

1.2 DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE DA LICENÇA PRÉVIA 
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. 

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 

Diferentemente do que alega o recorrente, não há que se falar em revisão de pontos da recorrida quanto 

ao item apontado. 
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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. 
Em atendimento ao que fora estabelecido no item do termo de referência, o consórcio recorrido 

desenvolveu o item 2.3 (p. 059-063), dividindo-o em quatro subitens, que compuseram um coeso racional 

quanto ao requisito do Termo de Referência. 

2.2.2 Da suposta necessidade de revisão da pontuação aplicada ao Item 2.5 - Pontos Críticos e 

Gerenciamento de Riscos 
Tal assertiva advém de uma equivocada análise do art. 12, 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. 

2.3 DOS SUPOSTOS EQUÍVOCOS ENCONTRADOS NO "PLANO DE TRABALHO" APRESENTADO PELO 

CONSÓRCIO RECORRENTE 
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. 

QUANTO AO PLANO DE DESVIO DE TRÂNSITO E DE CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO COM 

A POPULAÇÃO DA REGIÃO 
O autor do recurso, de forma muito oportuna, invoca o Termo de Referência para embasar seu 

entendimento equivocado, apresentando o correto destaque ao trecho literal do mesmo item 14.1.3 (pág. 

67 e 68). 

2.4 DO DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA TOP/NORCONSULT NO TERMO DE REFERÊNCIA 
QUANTO AO ITEM DE "APRESENTAÇÃO ALTERNATIVA DE TECNOLOGIA/METODOLOGIA CONSTRUTIVA — 

NT5)". 
A referida "travessa caixão em cristo" nada mais é que uma estrutura em concreto armado protendido, 

muito usual na 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. 

Por fim, pugna para que o presente Recurso seja improvido, para fins de DECLARAR HABILITADA A 

RECORRIDA NO PRESENTE CERTAME. 
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VI— DA ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

A Comissão de Licitação, em Ata de Sessão Interna de Julgamento das Propostas Técnica, (fls. 1.877), bem 

como em Ata da Terceira Sessão Interna de julgamento das Propostas de Preços e dos Documentos de 

Habilitação (fls. 1.880/1.881) procedeu a análise e apreciou toda a documentação acostada pelas empresas 

concorrentes no procedimento licitatório. O resultado do julgamento do conjunto documental foi 

publicado no DOU n2  85, pág. 128, de 06/05/2020, DOM n2  7.645, pág. 8, de 07/05/2020, e no Portal da 

SUCOP. (fls. 1.882/1.884) 

Assim, consta do julgamento da fase das Propostas Técnicas, a decisão por CLASSIFICAR o CONSÓRCIO 

TOP/NORCONSULT, obtendo-se Nota Técnica/NT de 90,70 pontos. 

Ante a decisão da Comissão, em 07/05/2020, foi apresentado Recurso Administrativo, visando reformá-la 

em seus termos. 

Uma vez interposto o Recurso Administrativo (fls. 2.211/2.232), preliminarmente é preciso avaliar a 

tempestividade do Recurso e de suas Contrarrazões, se estiver tudo em conformidade com art. 45, II, 

alíneas "b" e "c", da Lei 12.462/2011 e disposto no item 13.1, 13.2, 13.4 e seguintes do Edital. 

O prazo para interpor recurso e de apresentação de Contrarrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo que se 

extinguiria o prazo recursal em 14/05/2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pela Recorrente. 

Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n2  7.654, pág. 38, de 

15/05/2020 (fls. 2.256), tendo o CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT apresentado suas contrarrazões (fls. 

2.258/2.280), no dia 20/05/2020, tempestivamente, tendo em vista que o prazo se extinguiria em 

22/05/2020. 

1.1 DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA C3. 

As razões assentadas pelo CONSÓRCIO NM/FARES, fundamenta-se no argumento de que não houve, pelo 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, o comprimento do item edilício do lapso temporal de 10 anos, para o 

exercício da atividade profissional de engenharia ambiental pelo profissional indicado, alongando, para 

tanto, considerações para caracterizar a literalidade dos termos e elementos do processo licitatório. 

Traz interessantes considerações sobre os princípios que norteiam as licitações públicas, eventuais conflitos 

na simultaneidade de princípios no caso concreto, aflorando ainda a máxima aplicável ao processo 

licitatório, na qual possibilita que a Administração pública alcance o fim precípuo, em toda e qualquer 

licitação, Que é a obtenção da proposta mais vantajosa ao final;  considerando também, por importante, 

que o item, aqui, abordado se trata de exigência editalícia clara e objetiva. 

Assim, de tudo quanto consta nesse processo, e nos elementos agora trazidos pelas empresas envolvidas, 

CONSÓRCIO NM/FARES e CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, entendemos que merece ser revista a decisão 

anterior exarada por esta Comissão, tendo em vista que não foi observado pela Recorrida a exigência 

contida no item do Termo de referência, violando, assim, o item 14.1.4. NT4, alínea "c1" (in verbis), vez que 

apresentou o profissional de engenharia ambiental não alcançado •o limite de dez anos indicado no edital, 

conforme segue: 

Av» 
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14.1.4. NT4: EQUIPE TÉCNICA 
(nota máxima = 35 pontos) 
A Licitante deverá indicar a Equipe Técnica atendendo aos condicionantes em termos de currículos 

e atestados, conforme definido adiante. Os currículos somente serão avaliados se apresentados 

com declaração pessoal do profissional comprometendo-se a realizar os serviços pelo prazo total do 

contrato, caso este seja adjudicado à Licitante. A nota deste item será o resultado da fórmula a 

seguir: 
NT4 = N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato] + 	N[Consultoria] + N 

[Equipe de Técnica de Nível Superior] 
As equipes técnicas consideradas no planejamento do órgão licitante para a realização dos trabalhos 

terão constituições e qualificações dos seus integrantes conforme indicado a seguir: 

(—) 
c) N [Equipe Técnica de Nível Superior] (nota máxima = 11 pontos) 
A nota da Equipe Técnica de Nível Superior será o resultado da soma das notas dos itens Cl + C2 + 

C3 + C4 apresentadas adiante. 
Os engenheiros deverão atender às condições de tempo mínimo de graduação (tmg) associadas a 

registros obrigatórios no CREA conforme definido abaixo. 
Deverão ter também, atuações nas áreas discriminadas em seguida e serão pontuados com base na 

apresentação de atestado(s) de trabalho(s) realizado(s) emitidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrados no CREA (Certificado de Acervo Técnico — CAT) 

seguindo o critério de pontuação apresentado adiante. Os profissionais da Equipe Técnica de Nível 

Superior deverão ser Engenheiro(s) conforme qualificações descritas adiante. Deverão ter tempo 

mínimo de graduação (tmg) de 10 (dez) anos, tempo este obrigatoriamente associado a registro 

no órgão de classe CREA (engenheiros). Os currículos destes profissionais deverão comprovar 

atuação(ões) compatível(is) com as funções para as quais estarão apontados nesta Licitação. 

O profissional que não atender as condições acima terá pontuação igual a ZERO. Somente os 

profissionais que preencherem os requisitos acima citados, estarão habilitados, para efeito desta 

licitação, a ser pontuados pela apresentação de atestado(s) de trabalho(s) realizado(s), 

independentemente de tempo de atuação, na forma descrita adiante. Os atestados deverão ser 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA 

(Certificado de Acervo Técnico — CAT), conforme seja a área ou subárea técnica à qual o profissional 

esteja relacionado. 
Em seguida são relacionados os profissionais considerados na formatação deste termo de 

Referência, bem como, as qualificações exigidas e suas formas de pontuação. 

(—) 
C3. Profissional Sênior (P1)- 01 (um) 

(nota máxima = 2 pontos) 
Engenheiro Ambiental. Profissional com atuação(ões) na área de meio ambiente na execução de 

obras iguais ou similares ao objeto desta licitação. Será responsável pelo planejamento e pelo 

gerenciamento dos serviços relacionados a meio ambiente. Deverá apresentar atestados de 

trabalhos realizados em obras de sistema viário urbano de acordo com os condicionantes abaixo 

descritos e oelos auais será oontuado. . 	. 	. 
C3. 	Profissional 	Sênior 	(PI)- 	NOTA 	DA 

CONSULTORIA 	ÁREA 	TÉCNICA 	/ 	SUBÁREA 

TÉCNICA 

(nota máxima =2,00 pontos) 

PONTUAÇÃO POR ATESTAD NOTA MÁXIMA 

Ponto por atestado 0,5 2,00 

A Licitante que zerar a pontuação deste item será desclassificada 

Como se observa, a licitante CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT traz entre outras, o profissional de engenharia 

ambiental não alcançado o limite de dez anos indicado no TR do Edital, tendo em vista que o TR é parte 

legitima e subsequente ao Edital, o qual é muito claro ao invocar que: 

Qt„ 
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"A Licitante deverá indicar a Equipe Técnica atendendo aos condicionantes em termos de currículos e atestados, conforme definido 

adiante,...  Os engenheiros deverão atender às condições de tempo mínimo de graduação (tmg) associadas a registros 
obrigatórios no CREA conforme definido abaixo.. Deverão ter tempo mínimo de graduação (tmg) de 10 (dez) anos, tempo este 
obrigatoriamente associado a registro no órgão de classe CREA (engenheiros)... 

14.1.4. NT4: EQUIPE TÉCNICA 
NT4 = N (Coordenador! Responsável Técnico / Gerente de Contrato) + N[Consultoria] + N (Equipe 
de Técnica de Nível Superior) 

N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato (nota máxima = 12 pontos) 
O Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato deverá ser Engenheiro Civil com tempo 

mínimo de graduação (tmg) de 15 (quinze) anos... - ATENDIDO PELA RECORRIDA 

N [Consultoria] (nota máxima = 12 pontos) 
Os Consultores deverão ser Engenheiro(s) Projetista(s) (áreas técnicas "a", "b" e "c" adiante 

discriminadas) ou Arquiteto(s) (área técnica "d" adiante discriminada), com tempo mínimo de 

graduação (tmg) de 15 (quinze) anos... - ATENDIDO PELA RECORRIDA 

N [Equipe Técnica de Nível Superior] (nota máxima = 11 pontos) 
Os profissionais da Equipe Técnica de Nível Superior deverão ser Engenheiro(s) conforme 

qualificações descritas adiante. Deverão ter tempo mínimo de graduação (tmg) de 10 (dez) anos, 

tempo este obrigatoriamente associado a registro no órgão de classe CREA (engenheiros... 

Cl. Profissional Sênior (P1) - ATENDIDO PELA RECORRIDA 

Profissional Sênior (P1) - ATENDIDO PELA RECORRIDA 

Profissional Sênior (P1) - FOI APRESENTADO DE 05 ANOS — NÃO ATENDIDO PELA RECORRIDA 

Profissional Sênior (P1) - ATENDIDO PELA RECORRIDA 

Veja, com exceção da alínea "C3", as demais exigências, inclusive com exigência de "tmg" 15 anos foram 

atendidas pela Recorrida. 

Note-se que a exigência é clara, quando requer que as licitantes apresentem os profissionais da Equipe 

Técnica de Nível Superior com tempo mínimo de graduação (tmg) de 10 (dez) anos, bem como, caso a 

licitante não apresente será motivo de sua desclassificação, visto que tal pontuação será zerada. 

Destarte, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das 

regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 

estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o 

tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do 

edital ou instrumento congênere. 

Ressaltamos que não há excesso algum, por parte da Comissão, mas sim o respeito ao Edital. 

Ademais, o art. 41, da Lei 8.666/93 dispõe que 

"a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada". 
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O Prof. Hely Lopes Meirelles, ainda, nos ensina: 
"Vinculação ao Edital - A vincula ção ao Edital significa que a Administração e os 
licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no 
instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto 
à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 
estabelecidos as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação 
durante todo o procedimento e para todos os participantes, inclusive para o órgão 
ou entidade licitadora. 
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 
licitantes quanto a administração que o expediu.  É impositivo para ambas as 
partes e para todos os interessados na licitação." (Licitação e Contrato 
Administrativo, 92  edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 26/27) (grifamos). 

Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o 
instrumento convocatório, dispôs: 

" ... é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração 
pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3. 2  da lei de 
licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada"  (Curso de Direito Administrativo, 2007, p. 416) 
(grifa mos) 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS I 7658). No 
RESP 1178657, o tribunal decidiu: 

ADMININISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA 
VINCULA ÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICA ÇAO TÉCNICA NÃO 
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O tribunal 
de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do 
requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo 
princípio da vincula ção ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 
8.666193. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas 
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no 
acórdão recorrido (fl. 26.), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da 
União do registro do alimento emitido pela Anvisa ", este deve ser o documento 
apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação 
técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação 
protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a 
exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que 
não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que 
feriria o princípio da igualdade entre os licitantes". 

Assim, é o posicionamento do TCU sobre o tema em tela: 

"Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos 
procedimentos licitatórios, especialmente o da vincula ção ao instrumento 
convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3 0, 41, 44 e 45 da Lei 

n. 2 8. 666/1993. (Acórdão 4831/2005) 

0)- 
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Ainda, dispõe o item 8 do edital: 
8- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
8.1 - Os pedidos de esclarecimentos quanto ao conteúdo do Edital e seus Anexos 
poderão ser solicitados até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para a 
sessão de abertura da licitação, via eletrônica, no e-mail: 
copel.sucop@hotmaiLcom.  
8.2 - Até o 2 2  dia anterior à data de entrega dos envelopes serão disponibilizadas no 
portal da SUCOP: www.sucop.salvador.ba.gov.br  (modulo licitações) cópias das 
respostas, sem identificação de sua autoria, consolidadas na forma de "CADERNOS 
DE PERGUNTAS E RESPOSTAS" 
8.3 - Eventuais impugnações do Edital deverão ser dirigidas à autoridade que 
assinou o Edital e protocoladas na sede da SUCOP, sito Avenida Presidente Costa e 
Silva, s/n - Dique do Tororó, Salvador - BA, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação. 
8.4 - Caberá à COMISSÃO, auxiliada pela área técnica, manifestar-se 
motivadamente, sobre as impugnações e esclarecimentos, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas anteriores para a sessão de abertura da licitação. 
8.5 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não têm efeito 
suspensivo. 
8.6 - Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste 
edital, perante a COMISSÃO, o Licitante que não o fizer até o quinto dia útil que 
anteceder à data prevista para a sessão de abertura da licitação, observado o 
horário estabelecido de expediente do órgão licitante, das 08:00 a 12:00 e das 
13:00 as 17:00hs. 

Ou seja, ao participar do processo licitatório sem ter feito qualquer questionamento/consulta ou mesmo 
impugnação do Edital para alterar cláusula que supostamente o prejudicaria, ou, no seu entendimento 
estivesse irregular, a licitante concorda e aceita com todas as suas disposições, devendo, por sua vez, 
apresentar os documentos solicitados no edital, que só agora reclama do mesmo, quando seu Atestado 
Técnico não fora apresentado de forma correta, como exige o item NT3- "C3". 

Neste diapasão, é de suma importância salientar que o Edital traz em seu bojo regras que devem ser 
cumpridas, e assim, o item NT3 - C3 deveria ser respeitado, o que não fez a RECORRIDA. Se esta não 
cumpriu o que o Edital dispôs, não pode prosseguir no certame, sob pena de desrespeitar a vinculação ao 
instrumento vinculatório. 

A Recorrida até mesmo quando admite o erro, sugere que o feito seja convertido em diligência, alegando 
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, acabando por apresentar profissional com 05 anos de experiência. 

O ocorre que esta Comissão não pode se pautar em subjetividades para tomar suas decisões. Tal 
profissional deveria estar apresentado em documento hábil (Atestado de Capacidade Técnica), que foi 
exigido no Edital. O argumento de que a Comissão pode fazer diligências para maiores esclarecimentos e 
saneamento de dúvidas também não procede, haja vista que quando da análise da documentação 
apresentada, não pairou qualquer dúvida sobre a o Atestado/Certificado apresentado. Ora, se já possuía 
tais profissionais qual a razão de não ter apresentado na proposta original??? 
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A promoção da diligência encontra-se respaldada na Lei. 8.666/93, art. 43, §32, berri como veda a inclusão 

posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta, o que nos leva ao impedimento 

legal de promover a diligência visando substituir o profissional apresentado de 05 anos, por um outro de 10 

anos. 

A apresentação do profissional com 05 anos de formação não se trata de um simples erro material, 

conforme assevera a Recorrida, mais sim de um descumprimento de exigência ao Edital, o que não se 

possibilita a apresentação de uma nova equipe técnica, quando esta deveria constar da proposta original, 

vez que afrontaria o princípio da lsonomia, que veda a diferenciação entre os particulares. 

Ainda, adiante, a Recorrida sugere que seja realizada uma avaliação proporcional, sendo 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 anos 

corresponderia a 50% do total obtido. Contudo como sê vê no Edital não há cláusula permissiva para 

proceder da forma aqui levantada. Fato é que a Recorrida admitiu que apresentou profissional com 05 

(cinco) anos e o Edital exige 10 anos. 

Com efeito, as Contrarrazões não pretende apenas uma reanalise, correção singela ou o cumprimento de 

uma diligência saneadora, mas, em suma, tenta utilizar-se para requerer modificação, pretendendo que 

seja concedida alteração no Edital, para que a administração adegue o Edital às necessidades da 

Recorrente, não sendo possível tal alteração. 

Então, ao menos no entendimento desta Comissão a Nota Técnica da alínea C3, deverá ser zerada, 

culminado na DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta Técnica da licitante CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT. 

É clara a importância da administração pública buscar as propostas mais vantajosas, desde que estas 

respeitem as exigências do edital, garantindo assim o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 

visto que o Edital torna-se lei entre as partes, e assim sendo, as licitantes que deixarem de atender os 

requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos estarão sujeitas a não serem admitidas, declaradas 

incapazes, inabilitadas ou desclassificadas no certame. A busca da melhor proposta deve utilizar todos os 

critérios objetivos em conformidade com o Edital, estando um vinculado a outro, garantindo dessa forma a 

isonom ia nas contratações da Administração Pública. 

Portanto, nesse ponto merece ser reformada a decisão. 

RESPOSTA AO ITEM 1.2 
Na avaliação foi levado em consideração as características indicadas no TR: 
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O anteprojeto proposto como solução base partiu de duas premissas, a maior economicidade e o 

menor impacto possíveis, desta forma seguiu o traçado da ponte existente na LIP. 

O trajeto do canal sob a projeção da ponte da LIP cria um angulo obtuso, de modo que os apoios 

nas margens não são perpendiculares ao eixo da via, o que torna o vão entre os apoios maior do 

que seria usual em uma ponte perpendicular ao curso d'água. 

Para a solução base, visando diminuir este vão, foi adotada a locação dos apoios nas paredes do 

canal, mesma solução da ponte da LIP e situação encontrada em outras OAE ao longo do canal do 

Rio Camaragibe como será visto a seguir 

 

Quanto a solução técnica da licitante, observamos que apoios se encontram igualmente nas 

margens do canal, o vão entre os apoios B-C é igual (aproximadamente 42m) e a suposta perda 

de vazão não foi mitigada, houve apenas uma mudança na metodologia construtiva 
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Quanto ao trecho do recurso que trata das OAE's da TendTudo, da Tok&Stok e do trecho de canal 

que segue paralelo à Avenida Magalhães Neto, verificamos as seguintes inconsistências: 

Ponto 01_ Ponte Tend Tudo 
No trecho do canal onde foi implantada esta ponte a seção trapezoidal foi modificada para uma 

seção retangular. Esta mudança criou um corpo de aterro diminuindo a seção do canal conforme 

pode ser observado a seguir: 



Linha de tendéncia do 

canal trapexoidal 

Ajuste da conformado 

do canal no trezhn da 

OAE —Ponte Tend Tudo 
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Ponto 02 _ Ponte Tok&Stok 
No local de implantação desta OAE, o canal sofre uma leve modificação na sua largura, entretanto 

a ponte tem 4 apoios situados na margem do canal, todos os elementos do apoio (pilar, bloco e 

estacas), estão situados na parede do canal 
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Ponto 03 Trecho Magalhães Neto 
No trecho observa-se modificações na conformação do canal, com a mudança da seção trapezoidal 

em seção retangular. 
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Viaduto ^CNA sentido Rótula ao Aboco 

Além desta pode-se destacar outras situações de similaridade ao destacado anteriormente: 

Ligação Iguatemi-Paralela — LIP 

Viaduto do anda= Via Eacctu~a 

RESPOSTA AO ITEM 2.1 Seguem as informações apresentadas pela licitante TOP/ NORCONSULT 
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RESPOSTA AO ITEM 2.2 

RESPOSTA AO ITEM 2.2.1 
A análise da Comissão de Licitação considerou a apresentação do citado Consórcio e a pontuou 

abaixo do máximo possível em função do contexto geral da mesma. 

RESPOSTA AO ITEM 2.2.2 
A análise da Comissão de Licitação considerou a apresentação do citado Consórcio e a pontuou abaixo do 

máximo possível em função do contexto geral da mesma. 

RESPOSTA AO ITEM 2.3 

Segue o documento disponibilizado (pag.145 e 158). 
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RESPOSTA AO ITEM 2.4 
Entendemos que a Travessa Caixão é um elemento estrutural, que nada mais é do que uma Viga em 

balanço podendo ser armada ou protendida, desta forma sua execução nada difere da execução dos outros 

elementos típicos de uma OAE convencional. 

RESPOSTA AO ITEM 3 

RESPOSTA AO ITEM 3.1 

ITEM CONHECIMENTO DO PROBLEMA: NT2 
Conhecimento do Empreendimento O Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES foi desenvolvido como 

uma série de intervenções ("A", "6", "C", etc) integradas que, conjuntamente trarão novas condições de 

mobilidade para a população residente e usuária de toda a poligonal que engloba o conjunto de ações a 

serem implantadas. Pelo fato das intervenções terem sido desenvolvidas de forma integrada, suas 

interrelações são de grande importância e portanto fundamentais para a determinação do "Conhecimento 

do Empreendimento" 
Ao discorrer sobre a natureza do Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES, o postulante aborda 

unicamente a intervenção "A", que é uma única parte constituinte do Empreendimento. Como agravante, 

erra ao identificar a ligação Av. Juracy Magalhães Neto - Av. Tancredo Neves como objetivo do 

Empreendimento (item 2.2:- pg. 8) 
Não foram abordadas as demais intervenções previstas no Não abordado (EMPREENDIMENTO = NOVA 

TANCREDO NEVES). 

t 
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Pontos Críticos de Projetos e das Obras 

As empresas postulantes à licitação RDC no.001-2020 candidatam-se ao Desenvolvimento de Projetos 

Básicos e Executivos e à Execução das Obras previstas nos mesmos. Como pontos críticos entende-se tudo 

que pode de alguma forma prejudicar o andamento destas atividades. A postulante não atendeu a aspectos 

considerados importantes dentro deste contexto, dentre os quais, destacam-se: 

1 - Não reconheceu que atrasos nas análises e aprovações de projetos podem criar situações críticas ao seu 

planejamento para a execução dos serviços; 

2 - Não reconheceu que atrasos na obtenção de licenças podem impactar na evolução da implantação das 

obras; 

3 - Abordou superficialmente o fato de que por se tratar de ambiente urbano, são previstas interferências 

de naturezas diversas: redes de água e esgoto - EMBASA, redes de energia - COELBA, redes de 

teles/informática, redes de gás, drenagem, etc. E, que estas, aliadas a desatualizações de dados cadastrais 

de instalações de serviços podem gerar revisões de projetos que podem afetar a evolução dos mesmos 

bem como das obras. E, ainda que, a velocidade de ações das concessionárias de serviços públicos e/ou 

órgãos públicos diversos, cujas respostas seguem cronogramas próprios, poderão ter efeitos negativos em 

planejamentos e programações pré-definidas das obras; • 

4 - Não reconheceu que períodos chuvosos intensos e/ou prolongados, podem ter influência negativa na 

evolução das obras. 

A análise da Comissão de Licitação considerou a apresentação do Consórcio para atendimento ao item 

Conhecimento do Problema e o pontuou de acordo com o nível de consistência constatado. 

RESPOSTA AO ITEM3.2 
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A licitante não faz menção a execução das fundações e mesoestrutura no talude do canal, nem à sequência 

de execução e necessidade de recomposição do revestimento existente. 

A metodologia adotada para produção das vigas protendidas foi baseada em aplicar 50% da protensão e 

finalizar os 50% restantes da protensão antes da concretagem da laje, acreditamos haver um equívoco na 

construção da frase, uma vez que antes da concretagem da laje, realiza-se a execução das transversinas e 



Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas Superintendência de 
Obras Públicas PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

lançamento/montagem da pré-lajes; e a protensão das vigas devem estar concluídas antes desta etapa. 
Não obstante a esse equívoco, ao nosso entender, a realização dos 50% restante da protensão após o 
lançamento/montagem pode trazer alguns inconvenientes de ordem executiva: 

obrigatoriedade de manter in loco uma equipe destinada a operação de protensão e injeção de nata até 
que todas as vigas sejam montadas, uma vez que a montagem não é feita de uma só vez. 

para que seja operacionalmente viável a protensão dos 50% restante in loco, a montagem deve ocorrer 
pelas vigas do vão central e por último dos vãos laterais, isso porque fatalmente as vigas do vão BC 
precisarão de uma sequência de protensão em ambas as cabeceiras por ter vão de 40m, enquanto as vigas 
menores dos vãos AB e CD tem sequência de protensão por uma cabeceira somente. Se as vigas menores 
forem montadas primeiro, em função da proximidade longitudinal das vigas, não vai haver espeço para 
colocação do macaco de protensão. 

A avaliação se deu em função ao que estava escrito: 

3,4.8 —Projeto e Ccntniço da Ponte sobre o Rio Caramelipe 

$,44),/..1 %Mo dos Fornidcer$ da Pont do ConerWoo  
Para os Encontroe o For4000 ser Uberada em 20 dias e a fundação dos 

centrais em até 45 dias (1 mes e melo). 
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1- Lançamento com guindaste 

Para o lançamento com guindaste 
para seu posicionamento, além da reMstènels no tsneno 
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RESPOSTA AO ITEM 3.3 
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Portanto, nesses pontos não merece ser reformada a decisão, ou seja, as notas atribuídas à Recorrida. 
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VII— CONCLUSÃO 

Portanto, com fundamento no Princípio da Legalidade,  que somente autoriza a Administração a realizar 

ato se a lei tiver autorizado a sua prática, no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório,  que 

vincula a Administração aos seus termos, e no Princípio da Isonomia,  que veda a diferenciação entre os 

particulares, a Comissão decidiu conhecer o Recurso por ser tempestivo e estar nos moldes da Lei e 

CONCEDER, PARCIALMENTE, SEU PROVIMENTO,  reformando-se o posicionamento inicial, no sentido de 

declarar DESCLASSIFICADA a licitante CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, nos autos do RDC Presencial n2  

01/2020, pelas razões esposadas neste julgamento. 

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão Superior acerca da adjudicação 

e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o princípio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o Processo à autoridade 

superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 42, da Lei 8.666/1993. 

Após deliberação, retornem-se os autos para atender ao princípio da publicidade. 

Em, 15 de junho de 2020 



SUCOP 
Superintendência d 
Obras Públicas 

Secretaria de 
infraestrutura 

e Obras Públicas 

xr:-Vt , SALVADOR 
 	PREFEITURA 

PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

INFORMAÇÕES 

Documento:  -Pe - Oco('- 	4  fio 2a Requerente: 

5,t.t.x.. 	 w"2".4,-  c‘l 	cuitsirl Otd 	 tnfli  

V\r. t43,C. 	e 	ote-C  
G 	dx.. 	rxt..o GLL to k) 

 

51-4 
Ana Lucia Luz Silva 

pieskionte / COPEL  
Matr. 3013639 

   

  

	

nn 	 

Rec bid Por 	 1A‘."Al".  
E; 	1010  , às  1,01  h 

 

   

    

 

onsaj O, 

 

  

  

6k„ 

 

ô‘-‘2040 

   

    

Clariss Flores- 
Chefe de Gabinete 

Av. Marechal Costa e Silva, s/n - Dique do Tororó 

Tel: 71 3202- 4300 -Salvador - Bahia 



Secretaria da 
Infraestrutura e 

Defesa Civil 
Clã 0 

511 SALVADO
R 

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

S U C 
Superintendência de 
Conservação e 
Obras Públicas de Salvador 

PARECER N2  163/2020 

Licitação. RDC Presencial n2  001/2020. Recursos 

Administrativos. Contrarrazões. Analise. Julgamento. 
Indeferimento. 

Trata-se de recursos administrativos interpostos pelos CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG e o 
CONSÓRCIO NM/FARES contra a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação — COPEL, 
com pedido de reconsideração, tendo em vista que DESCLASSIFICOU sua proposta Técnica e 

CLASSIFICOU a proposta Técnica do CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, no RDC Presencial n2  001/2020. 

Insta esclarecer que a RDC Presencial em referência consiste no objeto de contratação de pessoa jurídica, 
isolada ou em consórcio, para ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

"A" — PONTE SOBRE O RIO CAMARAJIPE, NA LIGAÇÃO IGUATEMI/PARALELA — INTEGRANTE DO 

EMPREENDIMENTO "NOVA TANCREDO NEES" — SALVADOR/BA. 

Cumpre informar que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso 

administrativo interposto, conforme publicação no DOM n2  7.654, pág. 38, de 15/05/2020 e no Portal da 

SUCOP (fls. 2.256 e 2.257). 

Contudo, no prazo legal, não houve apresentação de impugnação- CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG ao 

recurso interposto, e a licitante CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, apresentou impugnação - contra rrazões 

ao recurso interposto. 

DAS ALEGAÇOES DAS RECORENTES (CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG/CONSÓRCIO NM/FARES) 

Alega, a CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG, em síntese: 

"Após a análise da Comissão, equivocadamente foi publicado a desclassificação do consórcio pelo seguinte motivo: 

"A proposta técnica da licitante CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG foi desclassificada, pelo seguinte motivo: NÃO 

apresentar o Certificado de Acervo Técnico (CAT) referente ao NT4, item C4: Profissional Sênior, não obtendo pontuação 

neste item. Assim, conforme disposto no Edital "a Licitante que zerar a pontuação deste item será desclassificada". 

Ocorre que houve um grande equívoco por parte da comissão, pois foi devidamente indicado o profissional com 

acompanhamento de CAT. Porém, a comissão julgou que não atende pelo fato das CATS apresentadas não, serem 

especificamente em obras de sistema viário, o que é um excesso de rigor. 

C4. Profissional Sênior (P1) -01 (um) 

(nota máxima = 2 pontos) 

"Engenheiro com formação complementar em Segurança do Trabalho com atuação em obras similares ao objeto desta 

licitação. Será responsável pelo planejamento e pelo gerenciamento dos serviços relacionados a Segurança do Trabalho. 

Deverá apresentar atestados de trabalhos realizados em obras de sistema viário urbano de acordo com os condicionantes 

abaixo descritos e pelos quais será pontuado. 

Ocorre que isso é um excesso de rigor pois o consórcio apresentou profissional com larga experiência, mas não pode ser 

exigido que um profissional de segurança do trabalho tenha experiência em serviço específico como se ele tivesse a 

mesma atribuição do responsável técnico (engenheiro civil). As atribuições do profissional de segurança do trabalho não 

dependem basicamente do tipo de obra que será executada, o profissional pata atuar segue primeiramente as normas 

vigentes onde cada particularidade será discutida com o setor de planejamento da obra para se verificar a necessidade 

de adotar tal medida ou não. No geral primeiramente o engenheiro de segurança faz estudo de cada contrato, gera todos 
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os programas com todas as condicionantes exigidas para tal, e isso é primordial em qualquer tipo de obra, e assim por 

diante seguindo as normas serão discutidas as particularidades. 

Ou seja, o engenheiro de seguranca é responsável tão somente em atender as demandas de seguranca do trabalho e 

não nada relacionado a execução técnica do objeto para que se exija que ele tem experiência em certo tio de obra. 

Portanto a experiência de execução do objeto compete a equipe técnica de execução e não para a área de segurança 

do trabalho que estará empenhada em cuidar da segurança, minimizando os riscos que possam existir, e como dito 

antes, para isso existem regras e normas que norteiam os profissionais seja em qualquer tipo de servico a ser 

executado". 

Da mesma forma, alega o CONSÓRCIO NM/FARES, em síntese: 

ITEM PARA INABILITACÃO DO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT.  

1.1 DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROFISSIONAL 

DA EQUIPE TÉCNICA C3. 

"O Termo de Referência determina que a equipe técnica de nível superior deverá ter tempo de graduação mínima de 10 

(dez) anos, consoante se verifica no item 14.1.4 (NT4: Equipe Técnica), subitem "c) equipe técnica de nível superior" 

O profissional C3: Profissional Sênior (Engenheiro Ambiental) do Consórcio TOP/NORCONSULT não atende ao tempo 

mínimo de graduação de 10 (dez) anos, portanto, a Comissão equivocou-se ao habilitar a referida Licitante. No próprio 

julgamento realizado pela comissão de licitação, foi feita uma observação dizendo que a profissional possui apenas 5 

(cinco) anos de graduada, descumprindo assim unia exigência formal do Termo de Referência. 

1.2 DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE DA LP. 

O CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT apresentou a Alternativa Tecnológica/Metodologia Construtiva em relação ao 

Anteprojeto do Edital, cujos itens mais relevantes são transcritos da Proposta Técnica do referido Consórcio, 

comparativamente a proposta inicial, a solução alternativa propõe redução da viga central de 40m para 30m, o que 

demonstra o total "Desconhecimento do Problema" do objeto da licitação em relação a travessia do Rio, bem como o 

descumprimento da condicionante da Licença Ambiental Prévia que proíbe que as estruturas do suporte viário fiquem 

a locadas dentro do Rio". 

ITEM PARA REVISÃO DE PONTOS DO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT.  

2.1 FALTA DE MENÇÃO DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES E MESOESTRUTURA NO ITEM PLANO DE ATAQUE DA 

PROPOSTA TÉCNICA DO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 

2.2 DOS EQUÍVOCOS ENCONTRADOS NO "CONHECIMENTO DO PROBLEMA" APRESENTADO PELO CONSÓRCIO 

TOP/NORCONSULT. 

2.2.1 No Item 2.3 da Proposta Técnica apresentada pelo CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT - Área de Implantação 

das Obras e suas Peculiaridades: 

2.2.2 Item 2.5 Pontos Críticos e Gerenciamento de Riscos 

2.3 DOS EQUÍVOCOS ENCONTRADOS NO "PLANO DE TRABALHO" APRESENTADO PELO CONSÓRCIO 

TOP/NORCONSULT 

2.4 DO DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA TOP/NORCONSULT NO TERMO DE REFERÊNCIA QUANTO 

AO ITEM DE "APRESENTAÇÃO ALTERNATIVA DE TECNOLOGIA! METODOLOGIA CONSTRUTIVA — NT5)" 

ITEM PARA REVISÃO DE PONTOS DO CONSÓRCIO NM/FARES. 

3.1 ANÁLISE PROPOSTA TÉCNICA 

3.2 ESCLARECIMENTO E JUSTIFICATICA AO ITEM PLANO DE TRABALHO, SUBITEM PLANO DE ATAQUE 

3.3 ESCLARECIMENTO E JUSTIFICATICA AO ITEM PLANO DE TRABALHO, SUBITEM "PLANOS DE DESVIO DE 

TRÂNSITO E DE CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E DE COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO DA REGIÃO" 
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DAS CONTRARRAZÕES 

Da CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 

1.1- SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA NO QUE TANGE a PROFISSIONAL DA 

EQUIPE TÉCNICA C3. 

Aduz a recorrida que em virtude da inabitual exigência de comprovação de experiência técnico-
profissional com lapso de experiência de 10 (dez) anos nas licitações nacionais, a licitante acabou por 

indicar, conforme documentos constantes no procedimento licitatório, profissional que possui 05 (cinco) 

anos de experiência. 

Aduz ainda que 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. 

Por tal razão, pugna seja o recurso julgado improcedente, e, considerando a vasta experiência do 

profissional apresentado pelo recorrido, compatível com o perfil da obra licitada, seja considerado 

atendido o requisito qualificação profissional. 

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, REvez que, consoante a literalidade do parágrafo 50, do 

art. 30 da Lei de Licitações, não deve haver exigência de comprovação do tempo de experiência do 

profissional. 

1.2- DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE DA LICENÇA PRÉVIA 

Registra a recorrida que a recorrente defende 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. 

E conclui, que 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 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 - 00.02ROA_ 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. 

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 

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 
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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. 

O consórcio recorrido desenvolveu o item 2.3 (p. 059-063), dividindo-o em quatro subitens, a saber: 

Características Gerais; 

Características Específicas; 

Rio Camarajipe; e 

Premissas Gerais e Aspectos Locais. 

2.2.2 Da suposta necessidade de revisão da pontuação aplicada ao Item 2.5 - Pontos Críticos e 

Gerenciamento de Riscos 

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. Assim, considerando que o 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 

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. 

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. 

Quanto ao item 3.5 PLANO DE DESVIO DE TRÂNSITO E DE CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO 

COM A POPULAÇÃO DA REGIÃO 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. 

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 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. 

Esclarece que a referida "travessa caixão em cristo" nada mais é que uma estrutura em concreto armado protendido, 

muito usual na 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 
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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". 

DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS  

O prazo para interpor o recurso e de apresentação de Contrarrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo que se 

extinguiria o prazo recursal em 14 de maio de 2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pelas 

recorrentes CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG e CONSÓRCIO NM/FARES. 

A COPEL, em Ata de Sessão Interna de Julgamento das Propostas Técnica, assim como em Ata da Terceira 

Sessão Interna de julgamento das Propostas de Preços e dos Documentos de Habilitação ocorreu a 

análise e apreciou toda a documentação acostada pelas empresas concorrentes no procedimento 

licitatório. O resultado do julgamento do conjunto documental foi publicado no DOU n2  85, pág. 128, de 

06 de maio de 2020, DOM n2  7.645, pág. 8, de 07 de maio de 2020, e no Portal da SUCOP. 

Assim, consta do julgamento da fase das Propostas Técnicas, a decisão por DESCLASSIFICAR o CONSÓRCIO 

PJ/TEKTON/CETENG, pela razão de "NÃO apresentar o Certificado de Acervo Técnico (CAT) referente ao 

NT4, item C4: Profissional Sênior, não obtendo pontuação neste item. Assim, conforme disposto no Edital 

"a Licitante que zerar a pontuação deste item será desclassificada". Ainda assim, a decisão por 

CLASSIFICAR o CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, apresentando Nota Técnica/ NT de 90,70 pontos. 

Em seguida, procedeu-se as publicações das interposições dos recursos no DOM n° 7.654, pág. 38 de 15 

de maio de 2020, tendo o CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG, não existindo interposição de 

contrarrazões, sendo assim, o CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, apresentou suas contrarrazões, 

tempestividade, no dia 20 de maio de 2020, tendo em vista que o prazo se extinguiria em 22 de maio de 

2020. 

Em relação a DESCLASSIFICAÇÃO do CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG: 

Contudo, no presente Recurso verificamos que os argumentos expostos. E não são convincentes 

exatamente porque a abrangência da habilitação do profissional de engenharia de segurança 

prevista nas regras editalícias, circunscreve a experiência em obras de infraestrutura e a 

assemelhadas. Resulta pacífico pois, nesse certame, que o profissional apresentado para preencher 
os requisitos deste item do edital, não ostenta qualquer experiência, ainda que de forma similar ao 

objeto da licitação. Logo, não se pode compadecer da argumentação de que o simples fato de o 

profissional de engenharia de segurança apresentar experiências diversas, não o autoriza a 

comprovar a experiência em obras de sistema viário. 

Salientamos que não há excesso algum, por parte da COPEL, e sim a respeito do Edital. 

O art. 41, da Lei 8.666/93, dispõe que: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

O Prof. Hely Lopes Meirelles, ainda, nos ensina: 

"Vinculação ao Edital - A vinculação ao Edital significa que a Administração e os licitantes 

ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório 

da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao 
julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidos as regras do certame, 
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tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os 
participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora. 
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes 
quanto a administracão que o expediu.  É impositivo para ambas as partes e para todos os 

interessados na licitação." (Licitação e Contrato Administrativo, 99 edição, Ed. Revista dos 
Tribunais, pág. 26/27) (grifamos). 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS I 7658). 

No RESP 1178657, o tribunal decidiu: 

ADMININISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO. PREGÃO. PRINCIPIO DA 
VINCULA ÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICA ÇAO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O tribunal de origem entendeu 
de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o 
procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vincula ção ao edital; esta 
exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o 
descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme 
explicitado no acórdão recorrido (fl. 26.), "a cópia autenticada da publicação no Diário 
Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa ", este deve ser o documento 
apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. 
Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação protocolo de pedido 
de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar 
documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um 
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os 

licitantes". 

Assim, é o posicionamento do TCU sobre o tema em tela: 

"Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos procedimentos 
licitatórios, especialmente o da vincula ção ao instrumento convocatório e o do julgamento 
objetivo, previstos nos artigos 3°, 41, 44 e 45 da Lei n. 28. 666/1993. (Acórdão 4831/2005) 

Em relação a DESCLASSIFICAÇÃO da CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT: 

1.1 DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROFISSIONAL DA EQUIPE TÉCNICA 

C3. 

Conforme entendimento da COPEL, as razões assentadas pelo CONSÓRCIO NM/FARES, 

fundamenta-se no argumento de que não houve, pelo CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, o 

comprimento do item edilício do lapso temporal de 10 anos, para o exercício da atividade 

profissional de engenharia ambiental pelo profissional indicado, alongando, para tanto, 

considerações para caracterizar a literalidade dos termos e elementos do processo licitatório. 

Por isso, de tudo quanto consta nesse processo, e nos elementos agora trazidos pelas empresas 
envolvidas, CONSÓRCIO NM/FARES e CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, entendemos que foi 

acertada a decisão da Comissão em rever a decisão anterior exarada por esta Comissão, tendo em 

vista que não foi observado pela Recorrida a exigência contida no item do Termo de referência, 

violando, assim, o item 14.1.4. NT4, alínea "c1" (in verbis), vez que apresentou o profissional de 

engenharia ambiental não alcançado o limite de dez anos indicado no edital, conforme segue: 

Assim, de tudo quanto consta nesse processo, e nos elementos agora trazidos pelas empresas 

envolvidas, CONSÓRCIO NM/FARES e CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, entendemos que merece ser 

revista a decisão anterior exarada por esta Comissão, tendo em vista que não foi observado pela 
Recorrida a exigência contida no item do Termo de referência, violando, assim, o item 14.1.4. NT4, 
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alínea "cl" (in verbis), vez que apresentou o profissional de engenharia ambiental não alcançado o 

limite de dez anos indicado no edital, conforme segue: 

14.1.4. NT4: EQUIPE TÉCNICA 
(nota máxima = 35 pontos) 

A Licitante deverá indicar a Equipe Técnica atendendo aos condicionantes em termos de 

currículos e atestados, conforme definido adiante. Os currículos somente serão avaliados 

se apresentados com declaração pessoal do profissional comprometendo-se a realizar os 

serviços pelo prazo total do contrato, caso este seja adjudicado à Licitante. A nota deste 

item será o resultado da fórmula a seguir: 

NT4 = N [Coordenador / Responsável Técnico / Gerente de Contrato] + N[Consultoria] 

+ N [Equipe de Técnica de Nível Superior] 
As equipes técnicas consideradas no planejamento do órgão licitante para a realização dos 

trabalhos terão constituições e qualificações dos seus integrantes conforme indicado a 

seguir: 

(—) 
c) N [Equipe Técnica de Nível Superior] (nota máxima = 11 pontos) 
A nota da Equipe Técnica de Nível Superior será o resultado da soma das notas dos itens 

Cl + C2 + C3 + C4 apresentadas adiante. 

Os engenheiros deverão atender às condições de tempo mínimo de graduação (tmg) 

associadas a registros obrigatórios no CREA conforme definido abaixo. 

Deverão ter também, atuações nas áreas discriminadas em seguida e serão pontuados com 

base na apresentação de atestado(s) de trabalho(s) realizado(s) emitidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA (Certificado de 

Acervo Técnico — CAT) seguindo o critério de pontuação apresentado adiante. Os 

profissionais da Equipe Técnica de Nível Superior deverão ser Engenheiro(s) conforme 

qualificações descritas adiante. Deverão ter tempo mínimo de graduação (tmg) de 10 

(dez) anos, tempo este obrigatoriamente associado a registro no órgão de classe CREA 

(engenheiros). Os currículos destes profissionais deverão comprovar atuação(ões) 

compatível(is) com as funções para as quais estarão apontados nesta Licitação. 

O profissional que não atender as condições acima terá pontuação igual a ZERO. Somente 

os profissionais que preencherem os requisitos acima citados, estarão habilitados, para 

efeito desta licitação, a ser pontuados pela apresentação de atestado(s) de trabalho(s) 

realizado(s), independentemente de tempo de atuação, na forma descrita adiante. Os 

atestados deverão ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrados no CREA (Certificado de Acervo Técnico — CAT), conforme seja a 

área ou subárea técnica à qual o profissional esteja relacionado. 

Em seguida são relacionados os profissionais considerados na formatação deste termo de 

Referência, bem como, as qualificações exigidas e suas formas de pontuação. 

(—) 
C3. Profissional Sênior (P1)- 01 (um) 

(nota máxima = 2 pontos) 
Engenheiro Ambiental. Profissional com atuação(ões) na área de meio ambiente na 

execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação. Será responsável pelo 

planejamento e pelo gerenciamento dos serviços relacionados a meio ambiente. Deverá 

apresentar atestados de trabalhos realizados em obras de sistema viário urbano de acordo 

c 

A Licitante que zerar a pontuação deste item será desclassificada 

Da forma que observa, a licitante CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT traz entre outras, o profissional 
de engenharia ambiental não alcançado o limite de dez anos indicado no TR do Edital, tendo em 

vista que o TR é parte legitima e subsequente ao Edital, o qual é muito claro ao invocar que: 

"A Licitante deverá indicar a Equipe Técnica atendendo aos condicionantes em termos 

de currículos e atestados, conforme definido adiante,... Os engenheiros deverão 

C3. 	Profissional 	Sênior 	(PI)- 	NOTA 	DA 

CONSULTORIA 	ÁREA 	TÉCNICA 	/ 	SUBÁREA 

TÉCNICA 

(nota máxima =2,00 pontos) 

PONTUAÇÃO POR ATESTAD NOTA MÁXIMA 

Ponto por atestado 0,5 2,00 
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atender às condições de tempo mínimo de graduação (tmg) associadas a registros 
obrigatórios no CREA conforme definido abaixo.. Deverão ter tempo mínimo de 
graduação (tmg) de 10 (dez) anos, tempo este obrigatoriamente associado a registro 
no órgão de classe CREA (engenheiros)... 

Salientamos que não há excesso algum, por parte da Comissão, e sim ao respeito ao Edital. 

Desta feita, não se tratando de exigência para apresentação de um documento fiscal, é bastante claro que 

a decisão fosse de não permitir que o licitante regularizasse a situação do documento guerreado. 

Para que não paire nenhuma dúvida quanto ao tema, devemos registrar que a doutrina e a jurisprudência 

consolidaram a interpretação de que a Comissão de Licitação, podem realizar diligências, na forma do 

art., 43, §3°, da Lei de Licitações, porém veda a apresentação de documentos que deveriam constar 

originariamente nos envelopes. 

Acerca do tema, Edgar Guimarães esclarece que: 

"De modo algum poderá ser admitida a realização de diligências com a  
extrapolação dos limites conferidos pela Lei n°8.666/93, nos moldes indicados 
em suas normas pertinentes e que possam restringir ou frustrar a participação  
de qualquer licitante no certame licitatório. A propósito destes limites e da 
extensão das diligências, a lei federal das licitações, na parte final do 
parágrafo 3° do artigo 43, estabelece vedação à apresentação de documentos 
ou informação que deveriam constar originariamente dos envelopes. Tal 
dispositivo, conforme determina a boa hermenêutica, deve ser interpretado de 
forma sistêmica. É obvio que não está vedada a juntada de qualquer  
documento, até mesmo porque, se a diligência é procedimento administrativo 
investigatório com finalidade elucidativa, não raro haverá a necessidade de se 
produzir, apresentar e juntar aos autos novos documentos"! (grifarnos) 

Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, 

o instrumento convocatório, dispôs: 

" ... é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto 
dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3. g da I ei de licitações, e enfatizado pelo 
art. 41 da mesma lei que dispõe que a Administração não pode descumprir as normas e 
condicões do edital, ao qual se acha estritamente vinculada"  (Curso de Direito 

Administrativo, 2007, p. 416) (grifamos) 

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS I 7658). 

No RESP 1178657, o tribunal decidiu: 

"ADMININISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA 
VINCULA ÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICA ÇAO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O tribunal de origem entendeu 

de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o 
procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vincula ção ao edital; esta 
exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666193. Tal artigo veda à Administração o 
descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme 
explicitado no acórdão recorrido (fl. 26.), "a cópia autenticada da publicação no Diário 
Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa ", este deve ser o documento 
apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. 
Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação protocolo de pedido 
de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar 
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documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um 
concorrente em detrimento de outros, o que feriria o principio da igualdade entre os 
licitantes". 

Sabe-se que a Comissão não pode se pautar em subjetividades para tomar suas decisões. Tal 
profissional deveria estar apresentado em documento hábil (Atestado de Capacidade Técnica), que 

foi exigido no Edital. O argumento de que a Comissão pode fazer diligências para maiores 

esclarecimentos e saneamento de dúvidas também não procede, haja vista que quando da análise 
da documentação apresentada, não pairou qualquer dúvida sobre a o Atestado/Certificado 

apresentado. 

A promoção da diligência encontra-se respaldada na Lei. 8.666/93, art. 43, §32, bem como veda a 

inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta, o que esbarra 

no impedimento legal de promover a diligência visando substituir o profissional apresentado de 05 

anos, por um outro de 10 anos. 

A apresentação do profissional com 05 anos de formação não se trata de um simples erro material, 
conforme assevera a Recorrida, mas sim de um descumprimento de exigência ao Edital, o que não 

se possibilita a apresentação de uma nova equipe técnica, quando esta deveria constar da proposta 

original, vez que afrontaria o principio da lsonomia, que veda a diferenciação entre os particulares. 

Assim, acompanhando o entendimento da Comissão, a Nota Técnica da alínea C3 deverá ser zerada, 

culminando na DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta Técnica da licitante CONSÓRCIO 

TOP/NORCONSULT. 

RESPOSTA AOS ITENS 1.2 A 3.3 
Na avaliação foi levado em consideração as características indicadas no TR 

CONCLUSÃO 

Por todo exposto, opinamos em acompanhar a decisão proferida pela COPEL, conhecendo os 

recursos e, NEGAR-LHES PROVIMENTO,  mantendo o posicionamento inicial de DECLARAR: 

DESCLASSIFICADAS  as. licitantes CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG e o CONSÓRCIO 

TOP/NORCONSULT, nos autos do RDC Presencial n2  001/2020. 

É o parecer, s.m.j. 
Salvador, 17 de junho de 2020. 

Jaqueline'1Vt B. de Barros 	 ma a 

Assessora Jurídica — 17.173 OAB/BA 	 Bacharelada em Direito/ASJUR 
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INFORMAÇÕES 

REQUERENTE: OF - SEMOB/SUB - 993/2019.  

PROC. N2 2167/2019 

Sr. Superintendente, 

Segue Parecer ASJUR n2 163/2020, para conhecimento e deliberação. 

Em, 17/06/2020. 

Jaqueline'1M. B. de Barros 

Assessora Jurídica/ ASJUR 
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Licitação. RDC-Presencial n2. 001/2020. Processo Administrativo n°: 

2167/2019. Recursos Administrativos. Pedidos de Reconsiderações. 

Decisão Hierárquica. Provimentos Parciais. 

Considerando os fatos circunstanciados no julgamento da Comissão 

Permanente de Licitação (fls. 2.281/2.307) e no Parecer ASJUR n° 

163/2020 (fls. 2.309/2.317), homologo a decisão: 

Recorrente: CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG, IMPROCEDENTE, 

mantendo a decisão proferida anteriormente. 

Recorrente: 	CONSÓRCIO 	NM/FARES, 	PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, DESCLASSIFICANDO a Proposta Técnica da licitante 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, reformando a decisão proferida 

anteriormente. 

Publique-se. 

À 

Comissão Permanente de Licitação, 

Para adoção das devidas providências, visando prosseguir com o 

procedimento licitatório. 
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