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Ref.: CONCORRÊNCIA N° 03/2020 

Objeto: PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO 

GERENCIAMENTO, À FISCALIZAÇÃO E ÀS ANÁLISES E APROVAÇÕES 

DE PROJETOS E AO APOIO TÉCNICO ÀS OBRAS REFERENTES ÀS 

INTERVENÇÕES "A", "C" "E" E "H", INTEGRANTES DO PROJETO NOVA 

TACREDO NEVES — SALVADOR/BA. 

O CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO, já qualificado nos autos da Concorrência 

Pública em Referência, vem, tempestivamente, pelo seu representante infra firmado, 

ofertar este RECURSO ADMINISTRATIVO contra o Julgamento das Propostas Técnicas 

pela Comissão de Licitação, nos quesitos: Experiência Especifica da Empresa, 

Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho e Equipe Técnica Principal. 

I - A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

O Resultado do Julgamento da Proposta Técnica foi publicado no DOE do dia 12/06/2020 

(sexta-feira). O prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de RECURSOS, em cuja 

contagem há de ser excluído o dia da publicação, o sábado e o domingo, teve início, 

portanto, no dia 15/06/2020 (segunda-feira) e expira, destarte, no dia 19/06/2020 (sexta-

feira). 

Apresentado hoje, inquestionável é a tempestividade do presente arrazoado. 

2696— RECURSO 



seteR SUCOP 
Sdeedetendenela de 
Obras Públicas icitT

órcio 
 ÉCNICA—GEOHIDROTN PRIMEIRA CAPITAL 

II — DAS NOTAS TÉCNICAS ATRIBUÍDAS ÀS LICITANTES E AS INCOSISTENCIAS 

VERIFICADAS 

O Edital estabelece no Anexo A-7 os Critérios de Pontuação da Proposta Técnica (pág. 

44 do TR) dos itens que serão avaliados: Experiência Específica da Empresa (NT1); 

Certificação de Qualidade da Licitante (NT2); Conhecimento do Problema (NT3); Plano de 

Trabalho (NT4); e Equipe Técnica Principal (NT5). 

A seguir apresenta-se uma análise efetuada das Propostas Técnicas das Licitantes se-

guindo esses critérios de avaliação estabelecidos no Edital, complementados pelos 

esclarecimentos emitidos pela Comissão de Licitação em resposta aos questionamentos 

feitos pelos Licitantes e os motivos que justificam a revisão das notas atribuídas pela 

Comissão. 

11.1. Experiência Específica da Empresa (NT1) 

Com relação a este item de avaliação, o Edital estabelece no Anexo A-7 do TR que a nota 

técnica se dará de acordo com as pontuações obtidas pelos atestados apresentados pelo 

Licitante. 

Os atestados deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente certificados por entidade profissional competente através de Certificado(s) 

de Acervo Técnico — CAT(s) e pontuados conforme segue: 

a) Assessoria ao Gerenciamento de Obras 

SERVIÇO 	A 	SER 	COMPROVADO 	- 
GERENCIAMENTO DE OBRAS (10 PONTOS) 

PONTUAÇÃO 
POR ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Gerenciamento de Obra de infraestrutura Viária 
Urbana 	— obras 	de arruamento(s) * 	devendo 
constar 	serviços 	de 	terraplenagem, 	de 
pavimentação e de drenagem 

1 4 

Gerenciamento de Obra de infraestrutura Viária 
Rodoviária — obras de estradas devendo constar 
serviços de terraplenagem, de pavimentação, e de 
drenagem 

0,5 2 

Gerenciamento de Obra de Ponte(s), Viaduto(s) 
ou Trincheira(s) 

1 4 

TOTAL 10 
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Assessoria Técnica à Fiscalização de Obras 

SERVIÇO 	A 	SER 	COMPROVADO 	— 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (10 PONTOS) 

PONTUAÇÃO 
POR ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Fiscalização 	dal Obra 	de 	Infraestrutura 	Viária 
Urbana — obras de arruamento(s) devendo constar 
serviços de terraplanagem, de pavimentação e de 
drenagem 

1,25 5 

Fiscalização de Obra de Ponte(s) efou Viaduto(s) 
efou Trincheira(s) 

1,25 5 

TOTAL 10 

Assessoria às Análises e Aprovações de Projetos e ao Apoio Técnico 

SERVIÇO 	A 	SER 	COMPROVADO 	— 
ELABORAÇÃO E/OU ANÁLISES DE PROJETOS 
NAS DISCIPLINAS ABAIXO RELACIONADAS (4 
PONTOS) .. 

PONTUAÇÃO 
POR ATESTADO• 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Geometria de arruamentos urbanos 0,5 1 

Drenagem de arruamentos urbanos 0,4 0,8 

Terraplanagem de arruamentos urbanos efou de 
obras rodoviárias 

0,1 04 

Pavimentação de arruamentos urbanos efou de 
obras rodoviárias 

0,2 04 

Contenções tipo cortina 0,1 0,4 

Estruturas de OAEs (viadutos efou trincheiras) 0,2 1 

TOTAL 4 

11.1.1. Consórcio Sondotécnica - Geohidro 

O consórcio concorda com a nota atribuída pela Comissão a este item da sua proposta. 

11.1.2 Concremat Engenharia e Tecnologia S/A 

a) Gerenciannento de Obra de Infraestrutura Viária Urbana 

Para atendimento ao item Gerenciamento de Obra de lnfraestrutura Viária Rodoviária 

(obras de estradas, devendo constar serviços de terraplenagem,  de pavimentação, e de 

drenagem), a comissão de licitação considerou OS seguintes Atestados (CAT) 

apresentados pela Concremat: 

SZO — 87108; 
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• 2620130012785; 

• 2620160004025; e 

• 2620150005538; 

Destes, os atestados ligados as CATs SZO — 87108 e 2620160004025 não atendem  as 

exigências do edital. Tais atestações não apresentam experiência em Gerenciamento de 

Obras de Terraplanagem. 

Assim, devido a esses atestados não atenderem ao critério de avaliação do Edital, 

requere-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o Valor de 1,0 pontos. 

Fiscalização de Obra de Infraestrutura Viária Urbana 

Para atendimento ao item Fiscalização de Obra de Infraestrutura Viária Urbana (obras de 

arruamento(s), devendo constar serviços de terraplenagem, de pavimentação e de 

drenagem), 	a 	comissão 	de 	licitação 	considerou 	os 	seguintes 	Atestados 	(CAT) 

apresentados pela Concremat: 

• 2620150005538; 

• 176210/2019; 

• 2620150007721;e 

• 2620160004025; 

Destes, os atestados ligados as CATs 2620160004025 e 2620150007721 não atendem 

as exigências do edital. Tais atestações não apresentam experiência em Fiscalização de 

Obras de Terraplanagem. 

Dessa forma, devido a esses atestados não atenderem ao critério de avaliação do Edital, 

requere-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o Valor de 2,5 pontos. 

Assessoria às Análises e Aprovações de Projetos e ao Apoio Técnico em 

Contenções Tipo Cortina 

Para atendimento ao item Assessoria às Análises e Aprovações de Projetos e ao Apoio 

Técnico em Contenções Tipo Cortina, a comissão de licitação considerou os seguintes 

Atestados (CAT) apresentados pela Concremat: 

140295/2017; 
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• 2620150005538; 

• 3809/2003; e 

• 176210/2019; 

Destes, o atestado ligado a CAT 176210/2019 não atende  as exigências do edital. As 

contenções presentes no atestado não são do Tipo Cortina. 

Assim, devido a esses atestados não atenderem ao critério de avaliação do Edital, 

requere-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o Valor de 0,3 pontos. 

d) Assessoria às Análises e Aprovações de Projetos e ao Apoio Técnico em 

Estruturas de OAEs 

Para atendimento ao item Assessoria às Análises e Aprovações de Projetos e ao Apoio 

Técnico em Estruturas de OAEs (viadutos e/ou trincheiras), a comissão de licitação 

considerou os seguintes Atestados (CAT) apresentados pela Concremat: 

2620110004432; 

195204/2019; 

1650/2007; e 

197347/2019; 

Para alcançar a pontuação máxima no item seriam necessários 5 atestados, 

considerando que cada atestado vale 0,2 pontos já que a pontuação máxima para o item 

é de 1,0 ponto. Dessa forma, devido a esses atestados não atenderem ao critério de 

avaliação do Edital, requer-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o Valor de 

0,8 pontos. 

11.1.3. Consórcio Nova Tancredo Neves Nova Engevix/RK 

a) Gerenciamento de Obra de Infraestrutura Viária Rodoviária 

Para atendimento ao item Gerenciamento de Obra de Infraestrutura Viária Rodoviária 

(obras de estradas, devendo constar serviços de terraplenagem, de pavimentação, e de 

drenagem), a comissão de licitação considerou os Atestados 

CAT'S apresentados pelo Consórcio Nova Engevix/RK: 

2620120003135 

atrelados às seguintes 
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• 2620130012549 

• OSA -03010 

• 2620140000773 

Três dos atestados apresentados não atendem às exigências estabelecidas em Edital, 

são eles: 

2620120003135 (pág 178 a 229) — não atende porque não foi executado serviço de 

GERENCIAMENTO DE OBRA. 

2620130012549 (pág. 63 A 84) — não atende porque não consta no atestado o 

serviço de terraplenagem. 

OSA - 03010 Pag.(pág. 230 a 239) — não atende por não constar no atestado 

serviço de gerenciamento de obras envolvendo terraplenagem, pavimentação e 

drenagem. 

Apenas o atestado vinculado à CAT 2620140000773 — atende ao solicitado. Dessa forma, 

devido a esses atestados não atenderem ao critério de avaliação do Edital, requer-se a 

diminuição da nota concedida ao Licitante para o Valor de 0,50 pontos. 

b) Gerenciamento de Obra de Ponte(s), Viaduto(s) ou Trincheira(s 

Para atendimento ao item Gerenciamento de Obra de Ponte(s), Viaduto(s) ou 

Trincheira(s) a comissão de licitação considerou os atestados vinculados às seguintes 

CAT'S, apresentados pelo Consórcio Nova Engevix/RK: 

• 2620190000871 

• 2620140000773 

• 2620130012549 

• 2620190003714 

Dois dos atestados apresentados não atendem às exigências estabelecidas em Edital, 

são eles: 

2620190000871 (pág. 35) — não atende porque o serviço executado foi de 

Assessoria Técnica a Obra (pág. 36 e 38) e o exigido em Edital é serviço de 

Gerenciamento. Além disso, no que se refere a obras de artes especiais (pág. 44), 

está registrado que foram Elaborados Projetos. 
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2620140000773 (pág. 240 a 267) — não atende porque no serviço executado não 

há pontes e/ou viadutos e/ou trincheiras.Trata-se de um contrato para recuperação 

de rodovias. 

Considerando que apenas dois dos atestados apresentados atendem ao requerido em 

Edital, requere-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o valor de 2,00 

pontos. 

11.2. Conhecimento do Problema 

No item de conhecimento do problema (NT3), as licitantes devem demonstrar que estão 

plenamente inteiradas sobre o objeto contratual desta licitação, considerando as 

peculiaridades das empreitadas e os serviços de Projetos e de Obras que se propõe a 

gerenciar e fiscalizar. Deverão demonstrar ainda pleno conhecimento dos projetos que 

norteiam esta concorrência e das obras e intervenções nele previstas. Assim, as licitantes 

devem comprovar que conhece o Empreendimento "NOVA TANCREDO NEVES" no seu 

todo, incluindo suas intervenções, arnbientações e peculiaridades. 

O Edital, nas páginas 46 a 48 do TDR, estabelece os critérios de pontuação do item 

Conhecimento do Problema e define 6 (seis) subitens a serem avaliados: 

A nota técnica do Conhecimento do Problema será definida em função dos desempenhos 
dos Licitantes ao demonstrarem seus domínios sobre os tópicos acima relacionados que 

serão pontuados de acordo com a distribuição definida na tabela que se segue. 
PONTUAÇÕES DA NTs: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

Nota Máxima - 14 pontos 
CONHECIMENTO Al SER DEMONSTRADO PONTUAÇÃO NOTA 

OMITIDO (0) o 
RUIM (36%) 0,75 

Conhecimento do Empreendimento (no seu todo) Bom (70%) 	 , 1,75 

OTIMO 	(NOTA 	MAXIMA- 
100%) 

2,5 
 

OMITIDO (0) I) 

Conhecimento do 	e RUIM (3°%) 1,2 
Projeto 	das Obras  (tipologias

•  e metodologias) que o Compêem BOM (70%) 2,8 
ÓTIMO 	(NOTA 	MAXIMA- 4  
100%) 
OMITIDO (0) O 

Conhecimento das Peculiaridades e RUIM (30%) 0,9 
Complexidade da Área da Poligonal de BOM (70%) 2.1 

Implantação das Obras OTIMO 	(NOTA 	MAXIMA- 
• 100%) 3 

OMITIDO (0) o 
• 

RUIM (30%) 1,2 
Conhecimento das Interferências (cadastradas ou 

não) BOM (70%) 2,8 
OTIMO 	(NOTA 	MAXIMA- 4  
100%) 
OMITIDO (0) o 
RUIM (30%) 0,75 

Conhecimento sobre Impactos Ambientais Bom (70%) 1,75 

OTIMO 	(NOTA 	MAXIMA- 
100%) 

25 

OMITIDO (0) O 

RUIM (30%) 1,2 
Pontos Críticos de Projetos e de Obras BOM (70%) 2,8 

OTIMO 	(NOTA 	MÁXIMA- 4  
100%) 

TOTAL DE PONTOS 43  
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ITENS COMPONENTES DO CONHECIMENTO DO 
PROBLEMA 

AVALIAÇÃO/PARÂMETROS CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

- 	Quando 	quaisquer 	dos 	itens 
relacionados no quadro de 'Conhecimento 
do 	Problema" 	deixarem 	de 	ser 
apresentados ou possuírem conteúdos 
inconsistentes ou inadequados. 

Omitido O (zero) 

- 	Quando 	quaisquer 	dos 	itens 
relacionados no quadro de "Conhecimento 
do 	Problema" 	apresentarem 	relativos 
conhecimentos 	técnicos, 	mas 	não 
demonstrarem conhecimentos suficientes 
para 	as 	resoluções 	dos 	problemas 
decorrentes das características especificas 
das execuções das obras em licitação. 

Ruim 39% (trinta 
porcento) 

- 	Quando conteúdos de tópicos •do 
quadro de 'Conhecimento do Problema" 
apresentarem 	conhecimentos 	técnicos 
adequados 	para 	a 	resolução 	dos 
problemas decorrentes das características 
específicas das execuções das obras em 
licitação, 	mas 	apresentarem 
inconsistências de metodologias, ou não 
esgotarem adequadamente os assuntos ou 
outras ocorrências relacionadas ao item. 

Bom 70% (setenta 
porcento) 

- 	Quando os conteúdos dos tópicos do 
quadro de 'Conhecimento do Problema' 
demonstrarem pleno conhecimento técnico 
e contenham metodologias consolidadas, 
de 	reconhecida 	eficácia, 	evidenciando 
pleno domínio das condições técnicas 
necessárias para a condução de forma 
adequada das atividades que compõem o 
escopo da presente licitação. 

ótimo 100% (cem 
porcento) 

Observou-se no que diz respeito ao subitem Conhecimento do Empreendimento (no seu 

todo), que a licitante Concremat obteve nota máxima (2,5). Traçando uma avaliação 

comparativa entre tal proposta concorrente e a proposta apresentada pelo Consórcio 

Sondotécnica-Geohidro, verifica-se que, embora ambas tenham obtido a mesma 

pontuação, há uma discrepância na qualidade entre as propostas apresentadas. É 

cristalina a superioridade da qualidade da proposta do Consórcio Sondotécnica Geohidro 

em relação a proposta da Concremat. 
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Pode-se observar que em sua proposta a Concremat deixou de demonstrar 

conhecimentos e entendimentos relevantes do empreendimento, que justificam um 

diferencial de avaliação, tais como: 

Item 2.1, da proposta da concorrente — Não demonstrou conhecimento das 

diversas intervenções viárias já feitas na área do projeto, que guardam intrínseca 

relação com as intervenções previstas; 

Item 2.1.3.1, da proposta da concorrente, ao falar da intervenção A (pontilhão sobre 

o rio Camarajipe, na LIP), não observou, nem demonstrou conhecimento de 

diferenças conceptuais relevantes, entre o anteprojeto da TTC Engenharia de 

Tráfego e de Transportes Ltda e o anteprojeto da MB Engenharia e Projetos, nem 

das razões dessas alterações, que motivaram a elevação da cota da pista do 

pontilhão, com o consequente aumento de sua extensão, para viabilizar futura 

implantação de uma via do BRT sob o vão dos apoios C e D. Esse conhecimento 

também não restou demonstrado no item 2.2.1 da proposta da concorrente. 

Item 2.3.1.4, da proposta da concorrente, ao falar da intervenção D (viaduto Raul 

Seixas) afirma que "a intervenção propõe o alargamento para implantação de 

novas faixas...", demonstrando desconhecimento do empreendimento, vez que 

será agregada apenas uma nova faixa, sendo essa limitação de espaço, que 

inviabilizou a necessária quarta faixa, inclusive, uma das razões motivadoras da 

implantação da intervenção H, conhecimento também não demonstrado pela 

concorrente; 

De acordo com a análise, fica claro que apesar da Concorrente apresentar certos 

conhecimentos técnicos, demonstrou inconsistências de metodologias e não esgotou 

adequadamente os assuntos relacionados ao subitem, motivo pelo qual se requere a 

revisão da sua pontuação para 1,75 pontos, referente ao conceito definido como BOM 

(70%). 

No subitem, Conhecimento das Interferências (cadastradas ou não), foi atribuída pela 

Comissão a mesma nota de 2,80 pontos às propostas do Consorcio Sondotécnica-

Geohidro e da licitante Concremat. Entretanto, a abordagem do Consórcio Sondotécnica-

Geohidro é nitidamente superior, haja vista que apresenta as interferências cadastradas e 

cita as mais importantes que devem ser identificadas e relacionadas como as redes e 

tubulações de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de d enagem, bem 
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como os cursos d'água, redes elétricas, de telefonia, de gás, postes e estruturas que 

interferem na execução das obras, identificando o seu posicionamento e as dificuldades 

decorrentes dessas interferências para as obras. Já a Concremat apenas cita algumas 

redes de energia, de gás e enumera outras que devem existir, sem maiores detalhes. 

Pelo apresentado nas suas propostas e segundo os critérios de avaliação do Edital para 

o referido subitem, o Consórcio Sondotécnica-Geohidro deveria obter a nota máxima, 

4 (quatro) pontos, e a Concremat a nota 1,20 (hum virgula vinte). 

Desta forma, para o subitem de Conhecimento do Empreendimento requer-se que a nota 

da Concremat seja ajustada de 2,5 para 1,75 pontos e que no subitem Conhecimento das 

Interferências que a sua nota seja alterada de 2,80 para 1,20 pontos. 

11.3. Plano de Trabalho 

No item Plano de Trabalho (NT4) as Licitantes devem discorrer sobre a estratégia para a 

execução dos serviços relativos ao Gerenciamento, à Fiscalização das Obras, de acordo 

com os itens de avaliação definidos em Edital, conforme segue: 

ITEM DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO
MÁXIMA 

4.1-Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Gerenciamento 
(5 Pontos) 
4.11Planejamento, Programação e 'Controle 2 
4.12 Organização, Implantação e Operação do Centro de 
Documentação — CEDOC 

0,5 

4_1.3. Fiscalização 2,5 
4.2-identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Análises e 
Aprovações de Projetos e Apoio Técnico (1,5 pontos) 
42.1. Análises e Aprovações de Projetos 1 
4.2.2. Apoio Técnico 0,5 
4.3-Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de fluxograma e 
Cronograma Físico (3 pontos) 
4.3.1. Fluxograma 2 
4.3.2. Cronograma Físico 1 

4.4- Estrutura Funcional (1,5 Pontos) 
4.4.1 Organograma Funcional e Atribuições de Funções 1 

4_42 Plano de Mobilização da Ilnfraestrutura Operacional 0,5 

TOTAL 11 
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Para o item 4.3. Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Fluxograma e 

Cronograma Físico foi atribuída à Recorrente nota 2,5 pontos de um total de 3,0 pontos 

possíveis. Nota-se um evidente equívoco na atribuição da nota da Proposta do Consórcio 

Sondotécnica-Geohidro conforme explicitado a seguir: 

O Termo de Referência, mais especificamente em sua página 48, preconiza para o item 

4.3 Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Fluxogramas e Cronograma 

Físico os seguintes itens para avaliação: 

" - Plano Logístico que deve ser representado por fluxograma com as atividades 

arranjadas em sequência lógica identificando as inter-relações entre as mesmas e 

entre todos os atores participantes da empreitada; 

- Cronograma físico das atuações previstas, elaborados mês a mês, com as 

estimativas de evoluções físicas previstas;" 

O consórcio Sondotécnica-Geohidro demonstra em sua Proposta todos os elementos 

solicitados para a avaliação, além de abordagem inovadora e clara na apresentação dos 

itens, trazendo um fácil entendimento de como será a execução do escopo solicitado pelo 

Edital. 

Para facilitar a leitura e o entendimento dos Processos, o consórcio Sondotécnica-

Geohidro optou por apresentar um fluxograma geral e mais 5 (cinco) fluxogramas 

específicos que são apresentados nas páginas 634 a 639 do seu Plano de Trabalho. 

O "Fluxograma Geral das Atividades da Gerenciadora" representa detalhada e claramente 

todos os Processos participantes do escopo, onde pode-se perceber nitidamente a 

sequência de execução e a inter-relação das atividades, bem como visualizar facilmente 

qual entidade é responsável por cada atividade e suas inter-relações. 

Nos Fluxogramas Específicos: "Apoio à Programação Inicial de Execução das Obras e 

Serviços; Acompanhamento das Obras quanto ao cumprimento do Cronograma Físico-

Financeiro; Apoio à Fiscalização da Execução das Obras e Serviços; Apoio à 

Administração de Contratos; e Medições de Obras e Serviços", o consórcio Sondotécnica-

Geohidro demonstra em detalhes, o fluxo de execução dessas importantes atividades de 

forma clara e de fácil entendimento, sem esquecer das inter-relações e responsáveis 

pelas atividades. 
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Na página 641 de sua Proposta Técnica o consórcio Sondotécnica-Geohidro apresenta 

um "Cronograma Físico das Obras de Implantação das Intervenções" que demonstra de 

forma clara e prática o andamento das intervenções. 

Além do Cronograma citado acima, o consórcio Sondotécnica-Geohidro na página 642 do 

seu Plano de Trabalho, ainda apresenta um "Cronograma Físico das Atividades da 

Gerenciadora" onde demonstra em detalhes o cronograma de cada atividade do escopo a 

ser executada, bem como as entregas de cada produto/relatório solicitado. 

Outro motivo que causou estranheza quanto à nota atribuída ao consórcio Sondotécnica-

Geohidro foi o fato de que o Consórcio Nova Engevix - RK obteve a mesma pontuação 

(2,5 pontos) no item 4.3 Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de 

Fluxogramas e Cronograma Físico. Fazendo uma simples comparação entre as propostas 

dos dois Consórcios fica nítida a superioridade na qualidade da abordagem apresentada 

pelo consórcio Sondotécnica-Geohidro. 

O Consórcio Nova Engevix — RK apresenta na página 92 de sua Proposta Técnica um 

quadro confuso, onde são elencadas as atividades propostas referenciadas com vários 

números e círculos, tornando difícil o entendimento da sequência lógica na execução das 

atividades. 

Na página 93 de sua Proposta Técnica apresenta um fluxograma genérico, demonstrando 

apenas as atividades básicas, sem detalhamento do fluxo de execução de todas as 

atividades do escopo. Algumas atividades do escopo não são sequer citadas, como por 

exemplo: "Análises e aprovações de Projetos" e "Implantação e Operação do CEDOC". 

Face ao exposto fica evidente que o consórcio Sondotécnica-Geohidro atendeu 

plenamente ao item 4.3 Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de 

Fluxogramas e Cronograma Físico, apresentando o conteúdo com abordagens, demons-

trações e ilustrações consistentes, conteúdo além do solicitado, com capacidade de 

análise e síntese do escopo, razão pela qual vem requerer a revisão da nota atribuída, 

passando a mesma ao valor justo e adequado ao conteúdo da Proposta apresentada, de 

2,5 pontos para 3,0 pontos. Consequentemente, requere-se a redução da nota atribuída 

ao Consórcio Nova Engevix—RK para 1,5 pontos, pois fica claro, diante do exposto, que a 

igualdade entre as notas atribuídas para as duas concorrentes não está de acordo com os 

critérios de avaliação definidos no Edital e nem faz jus a qualidade apresentada na 

proposta do Consórcio Sondotécnica-Geohidro. 
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11.4. Equipe Técnica Principal 

Com relação a este item de avaliação da equipe técnica principal (NT5) a nota técnica se 

dará por meio de currículos e atestados que comprovem as exigências contidas no TR do 

Edital, conforme segue: 

Coordenador 

PONTUAÇÃO DO COORDENADOR/ RESPONSAVEL 
T CNIC01 GERENTE DE CONTRATO 

(pontuação máxima --... 12 
pontos) 

ÁREA TÉCNICA 1SUBÁREA TÉCNICA 
PONTUAÇAO 

POR 
ATESTADO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA  

Coordenação ou Responsabilidade Técnica ou 
Gerência de Contrato em contrato(s) de Gerenciamento 
e/ou de Fiscalização de Obras de Infraestrutura Viária 
Urbana que incluam arruamentos e obras de arte 
especiais (obrigatória a apresentação de pelo menos 01 
atestado). Nota: as duas situações poderão ser 
comprovadas em atestados distintos. 

, , 
1 
1 

4 
1 

, 

8 

Coordenação ou Responsabilidade Técnica ou 
Gerência de Contrato em contrato(s) Gerenciamento 
alou Fiscalização de Obra de Infraestrutura Rodoviária 

2 4 

TOTAL 12 

O Licitante que não atender ao atestado obrigatório mínimo será desclassificado. 

Consultores 

Para os Consultores, as exigências iniciais foram revisadas por meio do 1° Caderno 

Perguntas/Respostas-Concorrência N° 003/2020, que em resposta ao questionamento 9 

definiu: 

PONTUAÇÃO DA CONSULTORIA (pontuação máxima 15 pontos) 

ÁREA TÉCNICA / SUBÁREA TÉCNICA 
PONTUAÇÃO POR 

ATESTADO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

a) Infraestrutura Viária Urbana (6 pontos) 

Geometria de arruamentos urbanos 1 3 

Pavimentação de arruamentos urbanos e/ou de obras 

rodoviárias 
1 3 

b) Geotecnia (3 pontos) 

Fundações de viadutos e/ou trincheiras 1 2 

Contenções tipo cortina 0,5 1 

c) Drenagem de arruamentos urbanos (2 pontos) 

Drenagem de arruamentos urbanos (2 pontos) 1 2 

d) Estruturas de Obras de Arte Especiais (4 pontos) 

Viadutos 1 2 

Trincheiras 1 2 

TOTAL 	 I,, 
15 
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11.4.1. Consórcio Sondotécnica - Geohidro 

Quanto ao Quadro de Avaliação de Nota Técnica do Consórcio Sondotécnica - Geohidro, 

houve alguns equívocos quanto à digitação/identificação do número das Certidões de 

Acervo Técnico avaliadas pela Comissão para os profissionais a seguir: 

a) Consultor de Infraestrutura Viária Urbana — Geometria (Edgard Neto) 

Para esse profissional consta a relação de 8 CAT's na coluna de Registros de 

Comprovações do Quadro de Avaliação. Entretanto, as CAT's relacionadas pela 

Comissão não correspondem às apresentadas para esse profissional na proposta técnica 

do referido Consórcio. As CAT's 29508/2019 (pág. 963); 19930 (pág. 959); 36532 (pág. 

955); 20120000118 (pág. 953) estão associadas aos atestados da profissional Manha 

Bruno (Consultora de OAE — Trincheiras e Viadutos). Já as CAT's 62918/2015 (pág. 865); 

65133/2015 (pág. 861); 62714/2015 (pág. 856); 65177/2015 (pág. 851) estão associadas 

aos atestados de José Ferreira (Consultor de Infraestrutura Viária — Especialidade de 

Pavimentação). 

Em sua Proposta Técnica, o Consórcio Sondotécnica-Geohidro apresentou para Edgard 

Neto conforme o Quadro da pág (XXX) 4 atestados e CAT's, que atendem aos requisitos 

de Projeto de Geometria de Arruamentos Urbanos. Em todos esses serviços o referido 

profissional foi o responsável pela elaboração dos Projetos de Geometria de Arruamentos, 

sendo destacadas a seguir as características desses serviços: 

CAT 1324/2003 (pág. 775) — Elaboração do projeto de geometria das ruas e de 

drenagem pluvial da segunda etapa das obras de Coroa Vermelha em Santa Cruz 

Cabrália /BA — contemplou mais de 4,5Km de ruas. 

CAT 1324/2003 (pág. 775) — Elaboração do projeto do sistema viário e de drenagem 

pluvial do bairro Baianão em Porto Seguro /BA — contemplou mais de 29Km de ruas. 

CAT 2278/2003 (pág. 780) — Elaboração de projeto de geometria das ruas e projeto 

hidráulico dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e de 

drenagem pluvial da localidade denominada "Zé Martins", caracterizada como área 

subnormal, em Coroa Vermelha em Santa Cruz Cabrália/BA — contemplou mais de 

3,3km de ruas. 
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CAT 1103/2004 (pág. 791) — Elaboração de projeto de sistema viário e de drenagem 

pluvial para a localidade de Trancoso — 2a  etapa, no município de Porto Seguro/BA — 

contemplou mais de 8,7km de ruas. 

b) Consultor de Infraestrutura Viária Urbana — Pavimentação (José Ferreira) 

Para esse profissional consta a relação de 4 CAT's na coluna de Registros de 

Comprovações do Quadro de Avaliação. Entretanto, as CAT's relacionadas pela 

Comissão não correspondem às apresentadas para esse profissional na proposta técnica 

do referido Consórcio. As CAT's 2620130009890 (pág. 922); 2620180002909 (pág. 920); 

2620120006811 (pág. 902); 2620110010614 (pág. 893) estão associadas aos atestados 

de Maurício Abramento (Consultor de Geotecnia/Fundações). 

Em sua Proposta Técnica, o Consórcio Sondotécnica/Geohidro apresentou para o 

profissional José Ferreira, conforme o Quadro da pág., 8 atestados e CAT's, que atendem 

aos requisitos de Projeto de Pavimentação de Arruamentos Urbanos e/ou Rodoviários. 

Em todos esses serviços o referido profissional foi o responsável pela elaboração dos 

Projetos de Pavimentação, sendo destacadas a seguir as características desses serviços: 

Pavimentação de Arruamentos Urbanos: 

CAT 26884/2016 (pág. 815) — Elaboração de estudos e projeto básico de Engenharia 

para o Lote 2 da Via Light, no segmento entre a avenida Brasil em Honório Gurgel e 

Madureira, em uma extensão total de 5.201km — contemplou o projeto básico de 

pavimentação desse trecho da Via Light 

CAT 30908/2016 (pág. 825) — Elaboração de projeto básico e estudo de viabilidade 

técnica para implantação do corredor exclusivo para ônibus entre a Barra da Tijuca e 

Penha — Corredor T5, na cidade do Rio de Janeiro — contemplou o projeto básico de 

pavimentação. 

Pavimentação de Arruamentos Rodoviários: 

CAT 26884/2016 (pág. 815) — Elaboração de estudos e projeto básico de Engenharia 

para o Lote 2 da Via Light, no segmento entre a avenida Brasil em Honório Gurgel e 

Madureira, em uma extensão total de 5.201km — contemplou o projeto básico de 

pavimentação desse trecho da Via Light 
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CAT 30908/2016 (pág. 825) — Elaboração de projeto básico e estudo de viabilidade 

técnica para implantação do corredor exclusivo para ônibus entre a Barra da Tijuca e 

Penha — Corredor T5, na cidade do Rio de Janeiro —contemplou o projeto básico de 

pavimentação. 

c) Consultor de Geotecnia/Fundações (Maurício Abramento) 

Para esse profissional consta a relação de 8 CAT's na coluna de Registros de 

Comprovações do Quadro de Avaliação. Entretanto, as CAT's relacionadas pela 

Comissão não correspondem às apresentadas para esse profissional na proposta técnica 

do referido Consórcio. As CAT's 1128/2007 (pág. 947); 20120000053 (pág. 951); 

701/2003 (pág. 937); 20110001435 (pág. 935) estão associadas aos atestados de Marília 

Bruno (Consultora de OAE — Trincheiras e Viadutos). As CAT's 65144/2015 (pág. 839); 

13161/2016 (pág. 835); 30908/2016 (pág. 825); 29884/2016 (pág. 815) estão associadas 

aos atestados de José Ferreira (Consultor de Infraestrutura Viária — Especialidade de 

Pavimentação). 

Em sua Proposta Técnica, o Consórcio Sondotécnica/Geohidro apresentou para o 

profissional Maurício Abramento, conforme o Quadro da pág., 5 atestados e CAT's, que 

atendem aos requisitos de Projeto de Fundações de Viadutos e/ou Trincheiras e de 

contenções do tipo cortina. Em todos esses serviços o referido profissional foi o 

responsável pela elaboração dos Projetos nas referidas especialidades, sendo 

destacadas a seguir as características desses serviços: 

Fundações de Viadutos e/ou Trincheiras: 

CAT 26201110614 (pág. 893) — Elaboração do projeto de duplicação do segmento da 

rodovia BR-116, compreendido entre o km 433+000 ao km 495+200, (entroncamento 

com a BR242) localizado no Estado da Bahia — contemplou os estudos geotécnicos 

para fundação de OAE's, dentre elas um viaduto do Km 463+220. 

CAT 2620120006811 (pág. 902) — Consolidação do projeto funcional e a elaboração 

do projeto executivo de Vias Marginais da SP065 do Km 129,15 e Km 145,25 e 

Retorno Sousas no Km 125+800, do Corredor Dom Pedro I, parte do Programa de 

Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo — contemplou o projeto de 24 OAE's 

(incluindo pontes e viadutos) e de suas fundações. 
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Contenções Tipo Cortina: 

CAT 2620180000526 (pág. 888) — Elaboração de todos os estudos de viabilidade, 

controle de qualidade de projeto, consultoria, projetos básico e projetos executivos do 

sistema rodoviário Corredor Dom Pedro I/SP — contemplou projeto de recuperação de 

500 m2  de cortina atirantada 

CAT 2620120006811 (pág. 902) — Consolidação do projeto funcional e a elaboração 

do projeto executivo de Vias Marginais da SP065 do Km 129,15 e Km 145,25 e 

Retorno Sousas no Km 125+800, do Corredor Dom Pedro I, parte do Programa de 

Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo — contemplou projeto de contenções 

de vários tipos, inclusive de cortina atirantada. 

CAT 2620180002909 (pág. 920) — Projetos e consultoria especializada em geotecnia 

para as seguintes obras do empreendimento Galpões Marabraz, localizado em 

Cajamar, SP — contemplou a cortina atirantada de acesso ao Condomínio Scorpions. 

CAT 2620130009890 (pág. 922) — Elaboração de estudos de viabilidade, elaboração 

de projetos básico e executivos e consultoria especializada em Geotecnia para as 

obras da Arena Fonte Nova — contemplou uma cortina atirantada com 18m de 

extensão, altura média de 6m e 108m2  

11.4.2. Concremat Engenharia e Tecnologia S/A 

a) Coordenador 

Para atendimento às exigências de Coordenação, a Concremat apresentou o Eng. 

Antônio Bosco A. Camilo. Como comprovação da Experiência em Coordenação ou 

Responsabilidade Técnica ou Gerência de Contrato de Gerenciamento ou Fiscalização de 

Obras de Infraestrutura Rodoviária,  a comissão de licitação considerou os seguintes 

Atestados/CAT's apresentados pela Concremat: 

• 176210/2019; 

• 197347/2019; 

• 205050/2020; e 

• 140295/2017; 
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Destes, nenhum refere-se à Obra de Infraestrutura RODOVIÀRIA, sendo: 

176210/2019 — atestado referente à obra viária urbana; 

197347/2019 — atestado referente às obras ferroviárias (VLT) e viárias urbanas; 

205050/2020 — atestado referente à obra viária urbana; e 

140295/2017— atestado referente à obra viária urbana; 

Assim, por nenhum dos atestados comprovar a experiência em Gerenciamento ou 

Fiscalização de Obras de Infraestrutura Rodoviária, requere-se a diminuição da nota 

concedida ao Licitante para o Valor de 0,0 pontos. 

b) Consultor em lnfraestrutura Viária Urbana - Geometria de Arruamentos Urbanos e 

Pavimentação de Arruamentos Urbanos e/ou Rodoviários 

Em relação à experiência dos Consultores em Infraestrutura Viária Urbana, ratificamos 

que as exigências iniciais foram revisadas por meio do 1° Caderno de 

Perguntas/Respostas da Concorrência N° 003/2020. Em resposta ao questionamento 9, 

nesse referido documento, foi definido que para o(s) Consultor(es) de Infraestrutura Viária 

Urbana seria atribuída a pontuação da seguinte forma: 

Consultor de Infraestrutura Viária Urbana: 

Geometria (1,0 ponto por atestado/Pontuação Máxima 3,0 pontos); e 

Pavimentação de Arruamentos urbanos ou de obras Rodoviárias (1,0 ponto por 

atestado/Pontuação Máxima 3,0 pontos). 

Para atendimento as exigências da função de Consultor em Infraestrutura Viária Urbana, 

a Concremat apresentou o Eng. Marcos Aurélio Araújo. Para comprovação da Experiência 

exigida na subárea Geometria de Arruamentos Urbanos, a Comissão de Licitação 

considerou os seguintes Atestados/CAT's apresentados pela Concremat: 

• 0102043/96; 

• 20140001514; 

• 20130002306;e 

• 1050/2004; 
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Dos quatro atestados avaliados, três não comprovam a experiência do consultor 

Marcos .Aurélio Araújo em Geometria. São eles os atestados referentes às CATs 

20140001514, 20130002306 e 1050/2004, onde o Engenheiro em epígrafe é responsável 

tão somente por projetos de pavimentação, estando outro profissional responsável pelos 

projetos de Geometria. 

Assim, por apenas um dos atestados comprovar experiência em Projetos de Geometria, 

requere-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o Valor de 1,0 ponto. 

Já na subárea de Pavimentação de Arruamentos Urbanos ou de Obras Rodoviárias, os 

atestados avaliados pela comissão de licitação não estão em nome do Eng. Marcos 

Aurélio Araújo. Assim, por não comprovar experiência em Projetos de Pavimentação de 

Arruamentos Urbanos ou de Obras Rodoviários, requer-se a diminuição da nota 

concedida ao Licitante para 0,0 pontos. 

c) Consultor de Geotecnia - Fundações de Viadutos ou Trincheiras e Contenção tipo 

Cortina 

Para atendimento das exigências de Consultor de Geotecnia, a Concremat apresentou o 

Eng. Arthur de Oliveira C. Souza. 

Para comprovação da Experiência exigida na subárea Fundações de Viadutos ou 

Trincheiras, a Comissão de Licitação considerou os seguintes Atestados/CAT's 

apresentados pela Concremat: 

• 1650/2007; 

• 01061/2014; 

• 2620130012785;e 

• 20140001514; 

Dos quatro atestados avaliados, três não possuem CAT em nome do consultor Arthur 

de Oliveira C. Souza. São os atestados referentes às CATs 01061/2014; 

2620130012785; e 20140001514. Assim, por apenas um dos atestados comprovar a 

experiência em Geotecnia - Fundações de Viadutos ou Trincheiras requere-se a 

diminuição da nota concedida ao Licitante para o valor de 1,0 ponto. 
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Já para a subárea de Contenções do Tipo Cortina, a Comissão de Licitação considerou os 

seguintes Atestados/CAT's apresentados pela Concremat: 

• 140027/2017; 

• 199228/2019; 

• 17626/2019;e 

• 139581/2017. 

Destes, apenas o atestado ligado a CAT 140027/2017  atende as exigências do edital. Os 

demais atestados não comprovam a experiência específica do profissional em projeto de 

contenções do Tipo Cortina. Nos atestados associados às CAT's (199228/2019; 

17626/2019; e 139581/2017), tem-se a apresentação da equipe de forma genérica, não 

permitindo a aferição da real atuação do profissional, bem como não comprovam a 

experiência específica requerida em Contenções do Tipo Cortina. 

Pelo exposto, requere-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o valor de 0,5 

ponto. 

d) Consultor Estruturas de Obras de Arte Especiais — Viadutos e Trincheiras 

Para atendimento das exigências de Consultor de Estruturas de Obras de Arte Especiais, 

item (d) do Quadro de Pontuação, página 52 do TR do Edital, subárea Trincheiras, a 

Concremat apresentou a Eng. Cristiana Maria Bixofis. 

Para comprovação da Experiência exigida, a Comissão de Licitação considerou os 

seguintes Atestados/CAt's apresentados pela Concremat: 

2620130006624;e 

2620140007026; 

Destes, o atestado ligado a CAT 2620130006624, não comprova a experiência 

específica da profissional em projetos de trincheiras. O referido atestado apresenta em 

sua equipe técnica de profissionais outros responsáveis pelos projetos de OAE. 

Não obstante, tal atestado refere-se a serviços de elaboração de projeto de engenharia, 

detalhamento exebutivo especializados de apoio e acompanhamento técnico às obras 

(ATO) de adequação viária da AV. Papa João XXIII, situada no município de Mauá, para 

as obras da ligação viária AV. Jacu Pêssego Sul, trecho entre a Av. Pap 	ão XXIII e a 
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divisa dos municípios de Mauá e São Paulo, para as obras de interligação da Av. Jacu 

Pêssego à Av. dos Estados, nos municípios de Mauá e Santo André — Lote 1. DERSA — 

Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

Nesse atestado apresentado nas folhas 2620 a 2632, verifica-se que a OAE 101 — 

Passagem inferior 1 na Av. Papa João XXIII e OAE 102 - Passagem inferior 2 na Av. 

Papa João XXIII não são trincheiras e sim passagens de nível. 

O atestado referente a CAT 2620140007026 não se refere a trincheira,  logo, também 

não atende as exigências do Edital. O atestado refere-se a Serviços de Elaboração de 

projeto executivo de 3 (três) obras de arte especiais na duplicação da SP-225: passagem 

inferior no km 126, passagem superior no km 129 e passagem superior no km 138 — 

Tranenge Construções. Nesse atestado apresentado nas folhas 2633 a 2636 da proposta 

da Concremat, a OAE trata-se de uma passagem inferior no km 126 da SP-225 e não 

uma trincheira. 

Ressaltamos que, segundo o Manual de Projetos Geométricos de Travessias Urbanas do 

DNIT, Publicação IPR-740, pág 31: "O Cruzamento em níveis diferentes, consiste 

interseção em que não há trocas de fluxos de tráfego entre as vias que se interceptam, ou 

seja, o cruzamento em desnível não tem ramos de conexão. Denomina-se Passagem 

Superior, quando a via principal passa sobre a via secundária, e Passagem Inferior, 

quando passa sob a via secundária". 

Desta forma, resta claro que as características das estruturas apresentadas nos atestados 

têm como objetivo apenas de eliminar os cruzamentos em nível, apresentando 

característica de passagem inferior sobre via existente. 

Para não restar dúvidas, apresenta-se a seguir, fotos das obras indicadas nos atestados 

elencados pela Concremat para a Eng. Cristiana Maria Bixofis, as quais não deixam 

dúvidas de não se tratar de trincheira. 

	 /

z.--- 

Imagem: elaboração de projeto de engenharia, detalhamento executivo especializados de apoio e acompanhamento 
técnico às obras (ATO) de adequação viária da AV. Papa João XXIII, situada no município de Mauá, para as obras da 
ligação viária AV. Jacu Pêssego Sul, trecho entre a Av. Papa João XXIII e a divisa dos municípios de Mauá e São 
Paulo, para as obras de interligação da Av. Jacu Pêssego à Av. dos Estados, nos municípios de Mauá e Santo André 
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Lote 1 (CAT 2620130006624). 

Imagem 2: Serviços de Elaboração de projeto executivo de 3 (três) obras de arte especiais na duplicação da SP-225: 
passagem inferior no km 126, passagem superior no km 129 e passagem superior no km 138 — Tranenge Construções 
(CAT 2620140007026). 

Esclarecemos que a Trincheira pressupõe a escavação de vala, ficando a via abaixo da 

superfície do terreno natural.  O mesmo Manual de Projetos Geométricos de Travessias 

Urbanas do DNIT, Publicação IPR-740, na sua pág. 367, equipara as trincheiras a túneis 

construidos a céu aberto a partir da superfice. Segue transcrição: 

"...A segunda categoria consiste dos túneis que são construídos a partir da superfície. Em 

trechos subaquáticos, seções pré-fabricadas em estaleiros ou diques secos, são 

transportadas flutuando para o local adequado da trincheira, onde são afundadas e 

conectadas às anteriores. A trincheira é então aterrada. Em trechos urbanos, na 

construção de túneis pouco profundos, o método chamado de "cutand-cover" é o mais 

utilizado, tendo em vista que o custo e a velocidade de avanço dos trabalhos são bastante 

competitivos. Como o nome sugere, esse método consiste em escavar uma vala aberta, 

construir o túnel dentro da vala e aterrar a estrutura concluída." 

Concluindo, trincheira é uma Passagem Inferior onde a metodologia que a caracteriza é 

uma escavação no solo, contenção lateral e construção da Via que se situará abaixo do 

terreno natural, conforme fotos a seguir. 

Imagem 3: Fotos da trincheira constante do atestado apresentado pelo consórcio Sondotécnica/Geohidro para 
Engenheira Manha Bruno — Consultora de Estrutura de Obras de Arte Especiais — Obra da Trincheira no entorno do 
Aeroporto de Salvador. 
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Conforme demonstrado, resta claro que os referidos atestados de passagem de nível não 

podem ser aceitos como válidos para trincheiras. Assim, por nenhum dos atestados 

comprovar a experiência em Estruturas de Obras de Arte Especiais — Trincheiras, 

requere-se a revisão da pontuação atribuída ao Licitante para o valor de 0,0 pontos 

sendo, por este motivo, passível de ser desclassificada do certame 

e) Engenheiro Sênior de Planejamento 

Para a função de Engenheiro Sênior de Planejamento, a Concremat apresentou o Eng. 

Antonio Cosme D'elia. 

Para comprovação da Experiência exigida, a Comissão de Licitação considerou os 

seguintes Atestados/CAT's apresentados pela Concremat: 

1650/2007; 

01061/2014; 

2620130012785;e 

20140001514. 

Destes, nenhum atestado atende as exigências do edital, conforme segue: 

1650/2007 — CAT ligada ao atestado não é do profissional. Atestado não se refere 

a planejamento e controle de obras; 

01061/2014 - CAT e Atestado não comprovam experiência específica do 

profissional em planejamento e controle de obras. O referido atestado apresenta 

em sua equipe técnica de profissionais outros responsáveis por esse serviço 

específico, não estando o Eng Antônio Cosme D'elia indicado para tal função. 

2620130012785 - CAT ligada ao atestado não é do profissional. O referido atestado 

apresenta em sua equipe técnica de profissionais outros responsáveis por esse 

serviço específico, não estando o Eng. Antônio Cosme D'elia indicado para tal 

função. 

20140001514 - CAT ligada ao atestado não é do profissional. Atestado não se 

refere a planejamento e controle de obras, estando o Eng. Antônio Cosme D'elia 

responsável pela elaboração de Projeto de Drenagem e OAC. 
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Assim, por nenhum dos atestados comprovar a experiência em Planejamento e Controle 

de Obras, requere-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o valor de 0,0 

pontos, por este motivo, passível de ser desclassificada do certame. 

11.4.3. Consórcio Nova Tancredo Neves Nova Engevix/RK 

Coordenador 

Para a função de Coordenação, o Consórcio Nova Tancredo Neves Nova Engevix/RK 

apresentou o Eng. Edmar Monteiro Filho. 

Como comprovação da Experiência em Coordenação ou Responsabilidade Técnica ou 

Gerência de Contrato em Gerenciamento ou Fiscalização de Obras de Infraestrutura 

Rodoviária  a Comissão de Licitação considerou os seguintes Atestados/CAT's 

apresentados pelo Consórcio: 

• 20140000891; 

• 2620130012561; 

• 20140003895; e 

• 2620190033714; 

Dos documentos registrados pela Comissão, apenas a CAT 2620130012561 pertence ao 

engenheiro Edmar, comprovando-se a experiência em Gerenciamento e/ou Fiscalização 

de Obras de Infraestrutura Viária Urbana que incluam arruamentos e OAE e Obras de 

Infraestrutura Rodoviária. Assim, requere-se a diminuição da nota concedida ao 

Coordenador para o Valor de 6,0 pontos. 

Consultor em Infraestrutura Viária Urbana 

Em relação a experiência dos Consultores, ratificamos que as exigências iniciais foram 

revisadas por meio do 1° Caderno de Perguntas/Respostas da Concorrência N° 003/2020. 

Em resposta ao questionamento 9 foi definido que a pontuação atribuída ao(s) 

Consultor(es) de lnfraestrutura Viária Urbana seria da seguinte forma: 

Consultor de Infraestrutura Viária Urbana: 

Geometria (1,0 ponto por atestado/Pontuação Máxima 3,0 pontos); e 

Pavimentação de Arruamentos urbanos ou de obras Rodoviárias (1,0 ponto por 

atestado/Pontuação Máxima 3,0 pontos). 

2696— RECURSO 
	 24 



.4t  SALVADOR 
iIIII 	PREFEITURA SUCOP 

Superintendendo de 
PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 00113 PótálCall 

Consórcio 
lilâTÉCNICA—GEOHIDROTN 

Para atendimento as exigências da função de Consultor em Infraestrutura Viária Urbana, 

o consórcio Nova Tancredo Neves Nova Engevix/RK apresentou o Eng. Jorge Alberto 

Barbosa Gomes. Para comprovação da Experiência exigida na subárea Geometria de 

Arruamentos Urbanos, a Comissão de Licitação considerou os seguintes Atestados/CAT's 

apresentados pelo consórcio Nova Tancredo Neves Nova Engevix/RK: 

• 2620190000871 

• 2620140003780 

• 000690/2019 

• 2620120009235 

Analisando os documentos apontados pela Comissão verificamos que os mesmos não 

pertencem ao Engenheiro Jorge Gomes. Assim requer-se a diminuição da nota concedida 

a este profissional para o valor de 0,0 pontos. 

Já na subárea de Pavimentação de Arruamentos Urbanos e/ou de Obras Rodoviárias, dos 

documentos apresentados, apenas as CAT's 20140002437 e 317472/2015 pertencem ao 

profissional Jorge Gomes. Assim, requer-se a diminuição da nota concedida a este 

profissional para o valor de 2,0 pontos. 

c) Consultor de Geotecnia - Fundações de Viadutos ou Trincheiras e Contenções 

Tipo Cortina 

Para a função de Consultor De Geotecnia, subárea Fundações de Viadutos ou Trincheiras 

e Contenções Tipo Cortina, o Consórcio apresentou o Eng. Carlos Roberto Viana. 

Para comprovação da Experiência exigida, a Comissão de Licitação considerou os 

seguintes Atestados/CAT's apresentados pelo Consórcio: 

• 252020114138 

• 252020114136 

• 941240/2017 

• 2220478487/2018 

As quatro CAT's apresentadas não estão em nome do Eng. Carlos Roberto Viana. 

Assim, requer-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o valor de 0,0 ponto 

para as duas subáreas. 
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d) Consultor de Drenagem de Arruamentos Urbanos 

Para a função de Consultor de Drenagem de Arruamentos Urbanos, o consórcio Nova 

Tancredo Neves Nova Engevix/RK apresentou o Eng. Olímpio Antônio da Silva Neto. 

Para comprovação da Experiência exigida, a Comissão de Licitação apresentou os 

seguintes Atestados/CAT's no Quadro de Julgamento: 

2620190011746; 

2620130012694 

As CAT's apresentadas não estão em nome do Eng. Olímpio Antônio da Silva Neto. 

Assim, requer-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o valor de 0,0 ponto. 

Consultor de Estruturas de Obras de Arte Especiais - Viadutos e Trincheiras 

Para atendimento as exigências para função de Consultor de Estruturas de Obras de Arte 

Especiais, subáreas Viadutos e Trincheiras o consórcio Nova Tancredo Neves Nova 

Engevix/RK apresentou o Eng. Carlos Roberto Viana. 

Para comprovação da Experiência exigida, a Comissão de Licitação considerou os 

seguintes Atestados/CAT's apresentados pelo Consórcio: 

• 2620190011746 

• 2620130012694 

• OSA -04111 

O que ficou constatado é que nenhuma das CAT's acima relacionadas está em nome do 

Eng. Carlos Roberto Viana. Dessa forma, os atestados vinculados às CAT's 

supramencionadas não comprovam a experiência em Viadutos e também em Trincheiras. 

Assim, requer-se a diminuição da nota concedida ao Licitante para o valor de 0,0 ponto, 

tanto para a subárea Viadutos, como também para a subárea de Trincheiras. 

Engenheiro Sênior Planejamento 

Para a função de Engenheiro Sênior de Planejamento, a concorrente Consórcio Nova 

Tancredo Neves Nova Engevix/RK apresentou o Eng. Fernando da Silva Schmidt. 
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Para comprovação da Experiência exigida, a Comissão de Licitação considerou os 

seguintes Atestados/CAT's apresentados pelo referido Consórcio: 

• 252020114138; 

• 252020114136;e 

• 941240/2017. 

Destes, nenhum atestado atende as exigências do edital, conforme segue: 

252020114138 — CAT e Atestado não comprovam experiência específica do 

profissional em planejamento e controle de obras; 

252020114136 — CAT e Atestado não comprovam experiência específica do 

profissional em planejamento e controle de obras; 

941240/2017 — No atestado vinculado a CAT apresentada, a atividade de 

Planejamento e Controle é desempenhada por uma especialista setorial (Jandira 

Virgínia Fernandes e Silva). Portanto, não pode ser atribuído esta experiência ao 

profissional Fernando Schmidt. 

Assim, por nenhum dos atestados comprovar experiência em Planejamento e Controle de 

Obras, requere-se a diminuição da nota concedida ao Consórcio Nova Tancredo Neves 

Nova Engevix/RK para o valor de 0,0 ponto. 
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III — CONCLUSÃO 

Pelo anteriormente exposto, solicitamos que a Comissão de Licitação revise a avaliação 

das Propostas Técnicas, observando os critérios estabelecidos no edital, a fim de rever as 

pontuações atribuídas às Licitantes que passariam a ser as apresentadas no quadro a 

seguir. 

NOTAS 
ELEMENTOS PARA 

PONTUAÇÃO 

LICITANTES 

CONSÓRCIO 
SONDOTÉCNICA - 

GEOHIDRO TN 
CONCREMAT 

CONSÓRCIO NOVA 
TANCREDO NEVES 
NOVA ENGEVIX/RK 

Nota Técnica 
Publicada 

Experiência especifica da 
empresa 

24 24 23,7 

Certificação de qualidade 
da licitante 

5 5 5 

Conhecimento do 
problema 

18,8 16,7 6,55 

Plano de trabalho 10,43 9,76 9,05 

Equipe técnica (et) 39,0 40 40,0 

TOTAL NP 97,23 95,46 84,3 

Revisada 
segundo 
critérios 
avaliação do 
Edital 

Experiência especifica da 
empresa 

24 20,2 21,7 , 

Certificação de qualidade 
da licitante 

5 5 5 

Conhecimento do 
problema 

20 14,35 6,55 

Plano de trabalho 10,93 9,76 8,05 

Equipe técnica (et) 39 21,5 15 

TOTAL NR 98,93 70,81 56,3 

Na hipótese de não provimento deste recurso, o que, devida vênia, não se cogita, requer, 

de logo, seja o presente encaminhado para o conhecimento e decisão por parte da 

Autoridade hierarquicamente superior, na forma do art. 109, § 4°, da Lei n°8.666/1993. 

Pede deferimento. 

Salvador/BA, 19 de junho de 2020 
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SUCOP-SUPERINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E.OBRAS 
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Doc NO CA -SUCOP/Entorno-426/20u 
Nome CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 5/A - 
Externo 
Astunto 1 ARSiffitativrilY0 • INFORNIAÇO05 
bate eitradá i- f9/08/100 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP. 

Concorrência n° 003/2020. 

Processo Administrativo n° 310/2020 

A CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. (CONCREMAT), pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.146.648/0001-20, com sede 

na Rua Joaquim Palhares, n° 40, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, vem, por seu 

representante credenciado, infra-assinado, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea "h" 

da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto no item 58 do 

edital, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

com pedido de RECONSIDERAÇÃO, em face da decisão proferida pela Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, quanto ao julgamento das Propostas Técnicas do 

CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN e da própria recorrente, 

CONCREMAT, requerendo, desde logo, a reconsideração da decisão recorrida, 

conforme será demonstrado adiante, pedindo, ainda, na remota hipótese de 

manutenção da decisão, seja dado seguimento ao presente recurso, a fim de que este 

seja provido pelo Ilmo. Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas do município de 

Salvador, com base nos fatos e fundamentos anexos. 

Nesses termos, pede provimento. 

Salvador, 19 de junho de 2020. 

C
27011: 
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NCREMAT ENGENHARIA E TECNOla S/A 

Rodrigo Farias Russo 
Representante Legal Credenciado 

PROTOCOLO SUCOP 

RECEBIDO POR: 

19/0017  EM 
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP. 

I. 	DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, antes do enfrentamento do mérito do presente recurso, cumpre 

registrar a tempestividade deste apelo. Considerando que o Resultado da Nota Técnica 

foi publicada no dia 12 de junho de 2020 (sexta-feira) e que as licitantes possuem o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentarem suas razões recursais, o termo final 

para interposição de recursos é o dia 19 de junho de 2020, sendo, portanto, tempestiva 

a presente manifestação. 

II. 	DA LICITAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA 

A Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do município de Salvador, por 

meio da Comissão Permanente de Licitação da SUCOP, promove a Concorrência n° 

003/2020, do tipo técnica e preço, por regime de empreitada por preço unitário, para 

"Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio ao 

gerenciamento, à fiscalização e às análises e aprovações de projetos e ao apoio 

técnico às obras - referentes às Intervenções "A", "C" "E" e "H", integrantes do 

Projeto Nova Tancredo Neves - Salvador/BA." 

Após a entrega dos envelopes das Propostas Técnicas, foi publicado, no Diário 

Oficial de Salvador de 12 de junho de 2020, o resultado do julgamento da fase de 

Propostas Técnicas — Notas Técnicas, do qual se extraí a seguinte tabela de 

classificação em ordem decrescente das Notas Técnicas (NT): 

LICITANTES NOTA TÈENICA (NT) 

CONSORCIO SONDOTÉCNICAAGEONIORO TN 97,23 
CONCREMAT ENGENHARIA1E TECOLOGIA 5/A 96,46 

h CONSORCIO NOVA TANCREI:10 NEVES KIVA ENGEVIXIRK 84,30 

Ao ser analisado o relatório de julgamento, a empresa CONCREMAT 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A verificou que a sua proposta foi, 

equivocadamente, apenada nos quesitos referentes ao Conhecimento do Problema 
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(NT3) e Plano de Trabalho (NT4). Além disso, houve equivoco no julgamento do 

Conhecimento do Problema da Proposta Técnica do CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — 

GEOHIDRO TN, tendo sido atribuída pontuação incompatível com o conteúdo 

apresentado para os quesitos "CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS OBRAS 

(TIPOLOGIAS E METODOLOGIAS) QUE AS COMPÕEM" e "CONHECIMENTO DAS 

PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA POLIGONAL DE 

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS". Assim, conforme será demonstrado adiante, verifica-se 

a necessidade de reconsideração ou, em última análise, de reforma do julgamento das 

propostas técnicas nos termos abaixo delineados. 

III. 	DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 

Inicialmente, é importante esclarecer que serão reproduzidas abaixo as regras 

do edital que deveriam ter sido observadas pelas licitantes, para que, em seguida, 

possam ser devidamente abordados os fundamentos recursais voltados a demonstrar a 

necessidade de (I) redução da pontuação do CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — 

GEOHIDRO TN e de (II) majoração da nota atribuída à CONCREMAT. 

No Anexo A7 — CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA, que 

integra o Anexo I — Termo de Referência, especificamente no Item NT3 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA, consta a seguinte disposição: 

Neste item, a Licitante deverá demonstrar que está plenamente inteirada 

sobre o objeto contratual desta licitação, englobando as peculiaridades 

das empreitadas e os serviços de Projetos e de Obras que se propõe a 

gerenciar e fiscalizar. Deverá demonstrar pleno conhecimento dos 

projetos (Anteprojetos) que norteiam esta concorrência e das obras e 

intervenções nele previstas. Deverá também comprovar que conhece o 

Empreendimento "NOVA TANCREDO NEVES" no seu todo, do qual as 

Intervenções "A", "C", "E" e "H" fazem parle, incluindo suas ambientações 

e peculiaridades. 

As Licitantes deverão apresentar "Relatório de Conhecimento do 

Problema", elaborado em texto claro e objetivo, utilizando papel tamanho 

A4, fonte Anal tamanho 12, espaçamento 1,5, com um máximo de 30 

páginas, e versando no mínimo, sobre os seguintes tópicos: 
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Empreendimento vs. Justificativas: a Licitante deverá demonstrar pleno 

conhecimento dos Empreendimentos, das suas justificativas motivadoras 

e da importância destes para a Cidade. 

Projetos e Obras: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento dos 

Anteprojetos de Engenharia apresentados como Solução Base para cada 

Intervenção, bem como das obras que compõem o mesmo, incluindo 

suas caracterizações; 

Área de Implantação das Obras e suas Peculiaridades: a Licitante deverá 

demonstrar pleno conhecimento das áreas de implantação dos 

empreendimentós e perfeito entendimento das ações a serem 

desenvolvidas no sentido de promover a melhor convivência possível 

entre as obras e a população usuária local; 

Interferências: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento das 

interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os trabalhos no 

decorrer da implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre 

soluções aplicáveis em qualquer dos casos; 

Impactos Ambientais: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento 

sobre o assunto devendo elaborar sobre ações de mitigação de possíveis 

ocorrências; 

Pontos Críticos: a Licitante deverá elencar os principais pontos críticos 

identificados no seu entendimento, no que se refere aos projetos e às 

obras a serem conduzidos pela mesma, caso se sagrem vencedoras da 

licitação. Deverá elaborar sobre possíveis ações a serem envidadas no 

sentido de evitar ou mitigar efeitos negativos para o desenvolvimento dos 

trabalhos. 
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A nota técnica do Conhecimento do Problema será definida em função dos desempenhos 
que dos Licitantes ao demonstrarem seus domínios sobre os tápioos acima relacionados 

definida na tabela que se segue. 
DO PROBLEMA 

serão pontuados de _acordo com a distribuição 
PONTUAÇÕES 	DA NT,: CONHECIMENTO 

Nota Máxima =14 pontos 
CONHECIMENTO A SER DEMONSTRADO PONTUAÇÃO NOTA 

Conhecimento do Empreendimento (no seu todo) 

• 

OMMDO (0) O 
RUIM (30%) 035 
BOM (70%) 1.75 
OTIMO 	(NOTA 	MA)UMA, 
100%) 

2.5  

Conhecimento do Projeto (tipologias e das Obras (tipologas 
e metodologias) que o Compõem 

• 

OMMDO (0) O 
RUIM (30%) 12 
BOM (70%) 2.8 
O11MO 	(NOTA 	MAXIMA, 
100%) 

4  

Conhecimento das Peculiaridades e 
Complexidade da Area da Poligonal de 

Implantação das Obras 

OMMDO (0) O 
RUIM (30%) 0,9 
BOM (70%) 2,1 
anmo 	(NOTA 	MAXIMA- 
100%) 

3  

OMITIDO (0) O 
RUIM (30%) 1,2 

Conhecimento das Interferências (cadastradas ou 
não) BOM (70%) 2.8 

OTTMO 	(NOTA 	MAXIMA- 
100%) 

4  

Conhecimento sobre Impactos Ambientais 

OMMDO (0) O 
RUIM (30%) 0,75 
Bom (70%) 1,75 
OTIMO 	(NOTA 	MAMA- 
100%) 

2.5  

Pontos Críticos de Projetos e de Obras 

OMMDO (0) O 
RUIM (30%) 1,2 
BOM (70%) 2,8 
OTIMO 	(NOTA 	MAXIMA- 
100%) 

4  

TOTAL DE PONTOS 20 

Para determinação das notas dos itens componentes do Conhecimento 

do Problema, serão utilizados os critérios definidos no quadro que se 

segue. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ITENS COMPONENTES DO CONHECIMENTO DO 
PROBLEMA 

AVAUAÇÃO/PARÃMETROS CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

- 	Quando 	quaisquer 	dos 	itens , 

Omitido 0(zero) 
relacionados no quadro de Conheciti,ejitu  
do 	Problema 	deixarem 	de 	ser 
apresentados ou possuírem conteúdos 
inconsistentes ou inadequados. 

- 	Quando 	quaisquer 	dos 	itens 
relacionados no quadro de "Conhecimento 
do 	Problema" 	apresentarem 	relativos 
conhecimentos 	técnicos, 	mas 	não Ruim 30%(' 

porcento) deirrunbarem conhecimentos suficientes 
para 	as 	resoluções 	dos 	problemas ' 

' decorrentes das caraderisticas especificas 
das execuções das obras em ficitação. 	r 

- 	Quando conteúdos de tópicos do 

Bo m  70% (setenta 
porcento) 

'Conher.inrento quadro de 	 do Problema' 
apresentarem 	conhecimentos 	técnicos 
adequados 	para 	a 	resolução 	dos 
problemas decorrentes das características 
especificas das execuções das obras em 
licitação, 	mas 	apresentarem 
inconsistências de metodologias, ou não 
esgotarem adequadamente os assuntos ou 
outras ocorrências relacionadas ao item. 

- 	Quando os conteúdos dos tópicos do 
quadro de "Conhecimento do Problema" 
demonstrarem pleno conhecimento técnico 
e contenham metodologias consolidadas, 
de 	reconhecida 	eficácia, 	evidenciando 
pleno domínio das condições técnicas 
necessárias para a condução de forma 
adequada das atividades que compõem o 
escopo da presente licitação. 

ótimo 100% (cem 
porcento) 

Ainda no Anexo A7 — CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA, 

integrante do Anexo I — Termo de Referência, conta, no Item NT4 PLANO DE 

TRABALHO, a seguinte exigência: 

Neste item a LICITANTE deverá discorrer sobre sua estratégia para a 

execução dos serviços relativos ao Gerenciamento, à Fiscalização das 

Obras, às Análises/Aprovações de Projetos e ao Apoio Técnico. Isto 

envolve: 

Identificação e descrição das atividades a serem desenvolvidas, 

associadas às metodologias a serem empregadas em cada uma 

delas; 

Plano Logístico que deve ser representado por fluxograma com 

as atividades arranjadas em sequência lógica identificando as 

7? 
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inter-relações entre as mesmas e entre todos os atores 

participantes da empreitada; 

Cronograma físico das atuações previstas, elaborados mês a 

mês, com as estimativas de evoluções físicas previstas; 

Organograma Funcional proposto com a identificação das 

atribuições de cada função; 

Plano de Mobilização da estrutura Operacional (mão-de-obra, 

equipamentos, acessórios, sistemas e softwares, etc.). 

A nota técnica do Plano de Trabalho será a soma dos dois itens: o PLANO 

DE ATAQUE E METODOLOGIA e a ESTRUTURA FUNCIONAL e 

seguirá os critérios definidos em seguida: 

ITEM DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO
MÁXIMA 

4.1-klentificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Gerenciamento 
(5 Pontos) 
4.1.1Planejamento, Programação e Controle 2 
4.12 Organização, Implantação e Operação do Centro de 
Documentação — CEDOC 

05 

4.t3. Fiscalização 2,5 
42-Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Análises e 
Aprovações de Projetos e Apoio Técnico (1,5 pontos) 
42.1. Análises e Aprovações de Projetos 
42.2. Apoio Técnico 0,5 
4.3-Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Fluxograma e 
Cronograma Físico (3 pontos) 	 , 
4.3.1. Fluxograma 2 
4.32. Cronograma Físico 	 1 1 
4.4- Estrutura Funcional (1,5 Pontos) 
4.4.1 Organograma Funcional e Atribuições de Funções 1 

4.42 Plano de Mobilização da InItaesttutura Operacional 0,5 
TOTAL 11 

Uma vez relembradas exigências previstas no instrumento convocatório em 

relação ao julgamento das propostas técnicas, é possível, então, abordar os equívocos 

constantes da decisão recorrida, iniciando pelo CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — 

GEOHIDRO TN e, em seguida, a CONCREMAT. 



CONCREMAT 
engenharia e tecnologia 

111.1. DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA AO 

CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN 

III.1.a. CONHECIMENTO DO PROBLEMA (NT3) — (Nota Máx. = 20,0) 1  

III.1.a.i — Do flagrante equívoco da pontuação atribuída ao quesito 
CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS OBRAS (tipologias e metodologias) QUE AS 

COMPÕEM (Nota Máx. = 4,0) 

Na Avaliação da Proposta Técnica em questão, foi atribuído o conceito ÓTIMO, 

correspondente à nota máxima de 4,0 (quatro vírgula zero). Entretanto, conforme será 

fundamentado a seguir, o CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN não 

atendeu às condições e exigências do Termo de Referência para obter tal nota, mais 

especificamente a exigência constante da página 46 do Termo de Referência destacada 

em negrito abaixo: 

"Projetos e Obras: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento dos 

Anteprojetos de Engenharia apresentados como Solução Base para cada 

Intervenção, bem como das obras que compõem o mesmo, incluindo 

suas caracterizações" (destaque em negrito nosso) 

Com efeito, após análise da proposta técnica apresentada pelo CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN, fica evidente que, apesar de ter demostrado o 

conhecimento dos anteprojetos de engenharia, em momento algum a referida Licitante 

disserta sobre a tipologia das obras e suas caracterizações, deixando, assim, de 

demostrar seu conhecimento sobre o assunto, o que caracteriza descumprimento da 

exigência em questão. 

1  A composição dos 20 pontos relativos ao Conhecimento do Problema é distribuída da 
seguinte forma: Conhecimento do Empreendimento (no seu todo) — 2,5 pontos; 
Conhecimento do Projeto e das Obras (tipologias e metodologias) que o compõem —4,0 
pontos; Conhecimento das Peculiaridades e Complexidade da Área da Poligonal de 
Implantação das Obras — 3,0 pontos; Conhecimento das Interferências (cadastradas ou 
não) — 4,0 pontos; Conhecimento sobre Impactos Ambientais — 2,5 pontos; e Pontos 
Críticos de Projetos e de Obras — 4,0 pontos. Para efeito de avaliação foi criado pela 
comissão um critério de pontuação e correlacionadas notas atribuídas aos intervalos de 
pontuação de cada item. Em efeitos práticos este recurso se destina à correção das 
notas. 

12 
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Nem se diga que se trata de exigência de reduzida importância, pois é 

substancialmente necessário demostrar aptidão técnica com serviços compatíveis com 

aqueles que compõem o objeto da licitação, conforme foi feito pela CONCREMAT 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A no subitem 2.2.5, entre as páginas 24 e 28 do Vol. 

2 de sua Proposta Técnica, onde indica as principais tipologias de obra e demostra o 

conhecimento acerca de suas caracterizações, elencando diretrizes técnicas a serem 

observadas e analisando-as em relação ao empreendimento em questão e suas 

particularidades. 

Diante da comprovada falha cometida pelo CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — 

GEOHIDRO TN no atendimento da exigência constante da página 46 do Termo de 

Referência, verifica-se que o conteúdo apresentado pelo referido consórcio condiz 

com conceito RUIM (30%), de acordo com o critério de avaliação do Conhecimento do 

Problema expresso no quadro da página 48 do Termo de Referência: 

"Quando quaisquer dos itens relacionados no quadro de "Conhecimento 

do Problema" apresentarem relativos conhecimentos técnicos, mas não 

demonstrarem conhecimentos suficientes para as resoluções dos 

problemas decorrentes das características específicas das 

execuções das obras em licitação." 

Nesse sentido, com base nos princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório, da impessoalidade e do julgamento objetivo, que demandam que a 

Administração se atenha às regras estabelecidas no edital, avaliando os licitantes de 

acordo com o conteúdo de suas propostas técnicas, de forma impessoal, verifica-se a 

necessidade de reforma da decisão recorrida, para que seja atribuída pontuação 

compatível com o conteúdo da proposta apresentada pelo CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN. 

Diante disso, merece ser reconsiderada ou, em última análise, reformada a 

decisão recorrida no que diz respeito ao item "CONHECIMENTO DO PROJETO E DAS 

OBRAS (tipologias e metodologias) QUE AS COMPÕEM" do CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN, a fim de que sua conceituação seja reduzida de 

ÓTIMO para RUIM e, consequentemente, sua nota devidamente reduzida de 4,0 

(quatro) para 1,2 (um virgula dois). 

77 
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111.1.a.ii — Do flagrante equivoco da pontuação atribuída ao quesito 
CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA 

POLIGONAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS (Nota Máx. = 3,0) 

Na avaliação da Proposta Técnica do CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — 

GEOHIDRO TN, foi atribuído o conceito ÓTIMO, correspondente à nota máxima de 3,0. 

Entretanto, conforme determina o Termo de Referência (Página 46), para o pleno 

atendimento ao quesito, é necessário que as proponentes atendam aos seguintes 

critérios: 

"Área de Implantação das Obras e suas Peculiaridades: a Licitante 

deverá demonstrar pleno conhecimento das áreas de implantação dos 

empreendimentos e perfeito entendimento das ações a serem 

desenvolvidas no sentido de promover a melhor convivência 

possível entre as obras e a população usuária local" 

Ocorre que 0 CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN, 

apresentou apenas uma simples contextualização da região e do seu histórico, 

sem demostrar o entendimento de ABSOLUTAMENTE NENHUMA ação no 

sentido de promover a melhor convivência possível entre as obras e a população, 

como rege o edital no trecho supracitado. 

Por outro lado, a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, 

especialmente no subitem 2.3.4, entre as páginas 37 e 40 do Vol. 2 de sua 

Proposta Técnica, apresentou os impactos específicos de cada intervenção e as 

ações correlacionadas que visam promover a melhor convivência das obras com 

a população usuária local. 

Diante da comprovada falha cometida pelo CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — 

GEOHIDRO TN no atendimento da exigência constante da página 46 do Termo de 

Referência, verifica-se que o conteúdo apresentado pelo referido consórcio condiz 

com conceito RUIM (30%), de acordo com o critério de avaliação do Conhecimento do 

Problema expresso no quadro da página 48 do Termo de Referência: 

"Quando quaisquer dos itens relacionados no quadro de "Conhecimento 

do Problema" apresentarem relativos conhecimentos técnicos, mas não 
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demonstrarem conhecimentos suficientes para as resoluções dos 

problemas decorrentes das características especificas das 

execuções das obras em licitação." (destaque em negrito nosso) 

Nesse sentido, por força dos já mencionados princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, da impessoalidade e do julgamento objetivo, merece ser 

reconsiderada ou, eventualmente, reformada a decisão recorrida no que tange à 

avaliação do item "CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA 

ÁREA DA POLIGONAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS" do CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN, reduzindo sua conceituação de ÓTIMO para RUIM 

e, consequentemente, sua nota de 3,0 (três) para 0,9 (zero vírgula nove). 

Em consequência, após reduzidas as pontuações dos subitens do 

Conhecimento do Problema na forma acima requerida, a  nota atribuída ao 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA do CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO 

TN deverá ser reduzida de 18,8 (dezoito vírgula oito) para 13,9 (treze vírgula nove).  

111.2. DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA À 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

III.2.a. CONHECIMENTO DO PROBLEMA (NT3) — (Nota Máx. = 20,0) 2  

III.2.a.i — Do flagrante equívoco da pontuação atribuída ao quesito 
CONHECIMENTO DAS PECULIARIDADES E COMPLEXIDADE DA ÁREA DA 

POLIGONAL DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS (Nota Máx. = 3,0) 

Na avaliação da Proposta Técnica da CONCREMAT, foi atribuído o conceito 

BOM e aplicado o coeficiente de redução de 70,00%, resultando na pontuação 2,1 (dois 

vírgula um) e nota de 2,1 (dois vírgula um). Para fundamentar o equívoco da decisão 

2  A composição dos 20 pontos relativos ao Conhecimento do Problema é distribuída da 
seguinte forma: Conhecimento do Empreendimento (no seu todo) — 2,5 pontos; 
Conhecimento do Projeto e das Obras (tipologias e metodologias) que o compõem —4,0 
pontos; Conhecimento das Peculiaridades e Complexidade da Área da Poligonal de 
Implantação das Obras — 3,0 pontos; Conhecimento das Interferências (cadastradas ou 
não) — 4,0 pontos; Conhecimento sobre Impactos Ambientais — 2,5 pontos; e Pontos 
Críticos de Projetos e de Obras — 4,0 pontos. Para efeito de avaliação foi criado pela 
comissão um critério de pontuação e correlacionadas notas atribuídas aos intervalos de 
pontuação de cada item. Em efeitos práticos este recurso se destina à correção das 
notas. 
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recorrida nesse particular, cabe, primeiramente, recordar que o Termo de Referência 

(Página 46) determina que as licitantes atendam as seguintes exigências: 

"Área de Implantação das Obras e suas Peculiaridades: a Licitante 

deverá demonstrar pleno conhecimento das áreas de implantação dos 

empreendimentos e perfeito entendimento das ações a serem 

desenvolvidas no sentido de promover a melhor convivência possível 

entre as obras e a população usuária local" 

Já no quadro de critérios de avaliação dos itens componentes do Conhecimento 

do Problema, expressos no quadro da página 48 do Termo de Referência, são 

determinados os seguintes requisitos para obtenção do conceito ÓTIMO (100%): 

"Quando os conteúdos dos tópicos do quadro de "Conhecimento do 

Problema" demonstrarem pleno conhecimento técnico e contenham 

metodologias consolidadas, de reconhecida eficácia, evidenciando pleno 

domínio das condições técnicas necessárias para a condução de forma 

adequada das atividades que compõem o escopo da presente licitação." 

Assim, para o pleno atendimento relativo ao conceito de "Ótimo" transcrito acima, 

a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A demostrou seu pleno 

conhecimento sobre as peculiaridades e complexidade da área das intervenções 

dissertando sobre os seguintes aspectos: 

Histórico de Ocupação e Desenvolvimento Urbano (Subitem 2.3.1 — 

Páginas 29 a 31 do Vol. 2) — demostrando conhecimento do histórico da 

ocupação destacando as contribuições do desenfreado desenvolvimento urbano 

da região para a sua complexidade e relevância relativos ao ambiente em que 

se insere; 

Características Operacionais de Mobilidade (Subitem 2.3.2 — Páginas 32 e 

33 do Vol. 2) — onde identificou e mapeou os principais elementos de Mobilidade 

Urbana que caracterizam de forma notoriamente relevante a área da poligonal 

de intervenções; 

Características Arquitetônicas e Urbanísticas da Região (Subitem 2.3.3 — 

Páginas 34 a 36 do Vol. 2) — destacando os aspectos característicos da região 

relevantes e de necessária observação para o desenvolvimento das atividades, 
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principalmente no que tange a congruência dos projetos a serem analisados e 

aprovados; e 

Características das Áreas de implantação das Obras e Principais Impactos 

(Subitem 2.3.4 — Páginas 37 a 40 do Vol. 2) — onde procedeu com uma análise 

minuciosa e focada na área de implantação de cada obra, destacando 

características específicas e atendendo a exigência de demostrar o 

entendimento das ações a serem desenvolvidas para promover a melhor 

convivência possível das obras com a população, dessa forma aprofundando o 

grau de abordagem deste quesito e criando um preâmbulo para contextualização 

do item subsequente. 

Em uma inevitável avaliação comparativa, nota-se que o CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN, mesmo apresentando uma simples 

contextualização da região e do seu histórico, sem demostrar o entendimento de 

NENHUMA ação no sentido de promover a boa convivência entre as obras e a 

população, em um conteúdo sucinto de apenas 2 páginas, obteve, injustificavelmente, 

um conceito ÓTIMO e, consequentemente, a nota máxima, superior àquela atribuída à 

recorrente. Não que a extensão do trabalho determine sua qualidade, mas é flagrante 

que existe uma diferença relevante no grau de abordagem e no atendimento às 

exigências editalícias, que notoriamente são favoráveis ao conteúdo da proposta 

apresentada pela CONCREMAT, o que, entretanto, não restou refletido na decisão 

recorrida, que conferiu pontuação inversa com esta lógica. 

Dessa forma, deverá ser reconsiderada ou, em último caso, reformada a decisão 

recorrida, a fim de que seja majorada sua conceituação de BOM para ÓTIMO e, 

consequentemente, seja a pontuação atribuída à CONCREMAT majorada de 2,10 (dois 

vírgula dez) pontos para 3,0 (três) pontos. 

III.2.a.ii — Do flagrante equívoco da pontuação atribuída ao quesito 

CONHECIMENTO DAS INTERFERÊNCIAS (cadastradas ou não) (Nota Máx. = 4,0) 

Na avaliação da Proposta Técnica, foi atribuído o conceito BOM e aplicado o 

coeficiente de redução de 73,50%, resultando na pontuação de 2,94 (dois vírgula 

noventa e quatro) pontos e uma nota de 2,8 (dois vírgula oito). Antes de expor as razões 

técnicas que sustentam o pedido de revisão desta nota, é importante recordar a 

exigência específica do edital para o atendimento deste quesito: 
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"Interferências: a Licitante deverá demonstrar pleno conhecimento das 

interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os trabalhos no 

decorrer da implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre 

soluções aplicáveis em qualquer dos casos" 

Diante da referida exigência, a recorrente discorreu em sua proposta 

técnica (Subitem 2.4.1 — Páginas 41 a 44 do Vol. 2) sobre todas as interferências 

cadastradas, contidas nos anteprojetos das intervenções e analisadas in loco, conforme 

fotos apresentadas, além de abordar de forma técnica e analítica as soluções apontadas 

para mitigação dos impactos. Além disso, para pleno atendimento às exigências do 

Edital, a CONCREMAT, adicionalmente, elencou as interferências não cadastradas, 

conhecidas através das visitas à área das obras no Subitenn 2.4.2 (Páginas 44 e 45 do 

Vol.2) e propôs, em uma abordagem aprofundada, uma metodologia eficiente para 

solucionar os impactos possíveis inerentes às obras atendendo plenamente as 

exigências supracitadas. 

Em mais uma inevitável comparação, nota-se que o CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN, no item 3.5 de sua proposta, apesar de também 

ter apresentado uma identificação das interferências, não discorreu sobre nenhuma 

solução mitigadora, embora isso tenha sido exigido no Termo de Referência. Mesmo 

assim, o referido Consórcio recebeu uma nota superior àquela atribuída à 

CONCREMAT, que atendeu à diretriz em sua plenitude, demostrando objetivamente 

sua competência e conhecimento aprofundado. Tal fato torna evidente que a proposta 

da CONCREMAT não foi avaliada de acordo com o princípio do julgamento objetivo e 

conforme os critérios estabelecidos no instrumento convocatório, já que o conteúdo da 

proposta da recorrente atende ao conceito ÓTIMO. 

Dessa forma, merece ser acolhido o presente recurso para majoração da 

conceituação do item em tela de BOM para ÓTIMO e, consequentemente, para aumento 

de sua nota de 2,8 (dois vírgula oito) para 4,00 (quatro). 

III.2.a.ffi — Do flagrante equívoco da pontuação atribuída ao quesito 
PONTOS CRÍTICOS DOS PROJETOS E DAS OBRAS (Nota Máx. = 4,0) 

Na Avaliação da Proposta Técnica da CONCREMAT, foi atribuído o 

conceito BOM e aplicado o coeficiente de redução de 71,25%, resultando na pontuação 

de 2,85 (dois vírgula oitenta e cinco) pontos e uma nota de 2,8 (dois vírgula oito). Antes 

de apresentar as razões recursais referentes a este item, cabe rememorar que, para o 
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tópico em questão, o Termo de Referência (Página 46) exige que as licitantes atendam 

as seguintes diretrizes: 

"Pontos Críticos: a Licitante deverá elencar os principais pontos críticos 

identificados no seu entendimento, no que se refere aos projetos e às 

obras a serem conduzidos pela mesma, caso se sagrem vencedoras da 

licitação. Deverá elaborar sobre possíveis ações a serem envidadas no 

sentido de evitar ou mitigar efeitos negativos para o desenvolvimento dos 

trabalhos." 

Para pleno atendimento dessas exigências de modo a obter o conceito ÓTIMO, 

a CONCREMAT discorreu entre as páginas 52 a 56 do Vol. 2 de sua Proposta sobre 15 

Pontos Críticos, identificados como mais relevantes, propondo de forma clara, direta, 

objetiva e didática a descrição, os possíveis impactos e as ações propostas para 

mitigação dos seus efeitos negativos. Desta forma, fica evidente que atendeu todas as 

exigências necessárias para obtenção da nota máxima do quesito, pois demostrou pleno 

domínio e conhecimento sem falhas ou inconsistências. Cabe ressaltar que a exigência 

do Termo de Referência se refere aos pontos críticos relativos aos Projetos e às Obras, 

não aos seus recursos próprios e planejamento do contrato, cujo dimensionamento e 

metodologia proposta foram detalhados no Plano de Trabalho. 

Sendo assim, verifica-se a necessidade de majoração da conceituação 

do item em questão de BOM para ÓTIMO e, consequentemente, a majoração de sua 

nota de 2,85 (dois vírgula oitenta e cinco) pontos para 4,00 (quatro vírgula zero) pontos 

e sua nota majorada para 4,0 (quatro vírgula zero). 

Por fim, considerando todos requerimentos formulados acima em relação 

ao Conhecimento do Problema, a CONCREMAT requer o aumento da nota atribuída ao 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA de 16,7 (dezesseis vírgula sete) para 20,0 (vinte 

vírgula zero).  
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III.2.b. PLANO DE TRABALHO (NT4) — Nota Máx. = 11,03  

III.2.b.i — Do flagrante equívoco da pontuação atribuída ao quesito 
IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO E METODOLOGIA DAS ATIVIDADES DE 

GERENCIAMENTO (Nota Máx. = 5,0) 

Na Avaliação da Proposta Técnica da CONCREMAT, foi atribuída a nota 4,85 

(quatro vírgula oitenta e cinco) pontos. Para o mesmo item, a avaliação da Proposta 

Técnica do CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO TN obteve nota 5,00 (cinco). 

Para demonstrar a inadequação da pontuação atribuída à CONCREMAT, é 

necessário, antes, reproduzir os itens de avaliação previstos na página 49 do Termo de 

Referência: 

"4.1. Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de 

Gerenciamento (5 Pontos) 

4.1.1. Planejamento, Programação e Controle (2 Pontos) 

4.1.2. Organização, Implantação e Operação do Centro de 

Documentação — CEDOC (0,5 Pontos) 

4.1.3. Fiscalização (2,5 Pontos)" 

Analisando as propostas de ambas as licitantes, constata-se que as duas 

propostas técnicas contemplaram os itens de avaliação deste quesito, em condições 

similares de conteúdo e aprofundamento. Entretanto, cabe apontar um diferencial 

relevante da proposta da CONCREMAT que deveria ter sido levado em consideração 

para fins de pontuação: 

No item 4.1 de sua Proposta Técnica, o CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — 

GEOHIDRO TN, na listagem de atividades, associou a cada atividade, tarefa e 

produto o item do Termo de Referência a que corresponde. No item 3.1.2.1 de 

sua Proposta Técnica, a CONCREMAT também apresentou esta associação, 

porém, propôs atividades, tarefas e produtos adicionais em relação ao Termo 

3  A composição dos 11 pontos relativos ao Plano de Trabalho é distribuída da seguinte 
forma: Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Gerenciamento — 5,0 
pontos; Identificação, Descrição e Metodologia das Atividades de Análises e 
Aprovações de Projetos e Apoio Técnico — 1,5 pontos; Identificação, Descrição e 
Metodologia das Atividades de Fluxograma e Cronograma Físico — 3,0 pontos; e 
Estrutura Funcional — 1,5 pontos. 
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Referência, que contribuem de maneira enriquecedora para a otimização dos 

trabalhos. 

Diante disso, considerando que o conteúdo referente ao item 

IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO E METODOLOGIA DAS ATIVIDADES DE 

GERENCIAMENTO apresentado pela recorrente atende plenamente a todas as 

exigências do Termo de Referência, contemplando, inclusive, atividades, tarefas e 

produtos além daqueles apresentados pelo CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA — 

GEOHIDRO TN, que, por sua vez, obteve pontuação máxima, merece ser majorada a 

nota da CONCREMAT de 4,85 (quatro vírgula oitenta e cinco) para 5,00 (cinco vírgula 

zero). 

III.2.b.ii — Do flagrante equívoco da pontuação atribuída ao quesito 
IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO E METODOLOGIA DAS ATIVIDADES DE 

FLUXOGRAMA E CRONOGRAMA FÍSICO (Nota Máx. = 3,0) 

Na avaliação da Proposta Técnica da CONCREMAT, foi atribuída a nota 1,91 

(um vírgula noventa e um). Entretanto, a pontuação conferida não reflete o conteúdo 

apresentado pela recorrente para o item 3.3 IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO E 

MOTODOLOGIA DAS ATIVIDADES DE FLUXOGRAMA E CRONOGRAMA FíSICO 

(página 109 da Proposta Técnica), uma vez que foram plenamente atendidas todas as 

exigências estabelecidas no edital, a saber: 

"...fluxograma com as atividades arranjadas em sequência lógica 

identificando as inter-relações entre as mesmas e entre todos os atores 

participantes da empreitada; 

Cronograma físico das atuações previstas, elaborados mês a mês, com 

as estimativas de evoluções físicas previstas;" 

Conforme de infere da Proposta Técnica da CONCREMAT, foram apresentados 

um Fluxograma (Item 3.3.1), ilustrando a interrelação entre as atividades propostas em 

sequência lógica, os produtos gerados e os momentos de tomadas de decisão por parte 

da SUCOP, bem como o Cronograma Físico (páginas 110, 111 e 112), considerando a 

evolução mensal de todas as macroatividades, atividades e tarefas descritas no item 

anterior da Proposta Técnica. 
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Dessa forma, merece ser acolhido o presente recurso, para que a CONCREMAT 

obtenha pontuação condizente com o conteúdo de sua Proposta Técnica, o que significa 

a majoração de sua nota de 1,91 (um vírgula noventa e um) para 3,00 (três) pontos. 

Por fim, considerando todos os requerimentos formulados acima em 

relação ao Plano de Trabalho, a CONCREMAT requer o aumento da nota atribuída ao 

PLANO DE TRABALHO de 9,76 (nove vírgula setenta e seis) para 11,0 (onze).  

IV. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, a CONCREMAT requer seja reconsiderada a decisão 

recorrida, a fim de que sejam revisadas as notas atribuídas ao CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA - GEOHIDRO TN e à CONCREMAT, na forma cima requerida, o que 

resultará nas notas resumidas no quadro abaixo: 

Item Avaliado 

NOTAS 
CONCREMAT ENGENHARIA E 

TECNOLOGIA S/A 

CONSURCIO SONDOTÉCNICA-

GEOHIDRO TN 

NT1 - EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 24,00 24,00 

NT2 - CERTIFICAÇÃO DE QUAUDADE 

DA LICITANTE 
5,00 5,00 

3.1. Conhecimento do 

Empreendimento (no deu todo) 
2,50 2,50 

3.2. Conhecimento do Projeto e das 

Obras (tipologia e metodologia) que 

a compõem 

4,00 1,20 

3.3. Conhecimento das 

peculiaridades e complexidade da 

áreas da poligonal de implantação 

das obras 

3,00 0,90 

3.4. Conhecimento das 

Interferências (cadastradas ou não) 
400 2,80 

3.5. Conhecimento sobre Impactos 

Ambientais 
2,50 2,50 

3.6. Pontos Críticos de Projetos e das 

Obras 
4,00 4,00 

NT3 - Conhecimento do Problema  20,00 
r 

13,90 

4.1. Identificação, Descrição e 

Metodologia das atividades de 

gere nciamento 

5,00 5,00 

4.2. Identificação, Descrição e 

Metodologia das atividades de 

Análises e Aprovações de Projetos e 

Apoio Técnico 

1,50 1,43 

4.3. Identificação, Descrição e 

Metodologia das atividades de 

Fluxograma e Cronograma Físico 

3,00 2,50 

4.1. Estrutura Funcional 1,50 1,50 

NT4 - PLANO DE TRABALHO 11,00 10,43 

NT5 - EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 40,00 39,00 

NOTA TÉCNICA TOTAL 103,00 92,33 
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Contudo, caso seja inicialmente mantida a decisão recorrida, o que se 

admite ad argumentandum tantum, a Recorrente requer o recebimento e o seguimento 

do presente Recurso para apreciação e julgamento pelo Sr. Secretário de Infraestrutura 

e Obras Públicas do município de Salvador. 

Nesses termos, pede provimento. 

Salvador, 19 de junho de 2020. 

CONCREMAT ENGENHARIA E -TECNOLOGIA S/A 

Rodrigo Farias Russo 
Representante Legal Credenciado 
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