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Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Superintendência de Obras Públicas do Salvador — SUCOP 

O CONSÓRCIO TOP / NORCONSULT, já qualificado no procedimento licitatório 

referente ao Edital RDC N° 002/2020, PROCESSO SUCOP N9  114/2020 — 

MODALIDADE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS — RDC 

PRESENCIAL para ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE 

ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, 

PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERVENÇÃO "C" — VIADUTO DIRECIONAL SENTIDO 

ACESSO NORTE EM SALVADOR / BA, vem respeitosa e TEMPESTIVAMENTE, 

apresentar RECURSO, solicitando revisão em Quadro de Avaliação de Nota Técnica, 

item 15.1.4 do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I — NT4: EQUIPE TÉCNICA da 

Licitante TOP / NORCONSULT  e da Licitante PJ / TEKTON / CTENG,  com fulcro nos 

argumentos abaixo delineados. 

1. BREVE EXPOSIÇÃO FÁTICA - RAZÕES RECURSAIS 

1.1. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA NO QUE 

TANGE A QUALIFICACÃO E CERTIFICACÃO DE ACERVO DE EQUIPE 

TÉCNICA POR PARTE DO CONSÓRCIO — PJ / TEKTON / CTENG  

Após análise da documentação constante na proposta técnica apresentada pela 

Licitante "PJ / TEKTON / CTENG", identificou-se que a relação da equipe técnica e seus 

determinados cargos de ocupação no processo executivo não está em conformidade 

com a previsão do 'Termo de Referência — anexo I", integrante do edital RDC 002/2020, 

especificamente no item "15.1.4". Certamente, a não exposição da relação da equipe 

técnica de maneira clara, detalhada e objetiva, certamente, teve claro propósito de 

confundir, atrapalhar e induzir uma errônea avaliação no processo licitatório. 

Outrossim, considerando a previsão editalícia acerca das atribuições da equipe técnica 

alocada na obra, conforme especificado abaixo, verifica-se que os certificados de acervo 

técnico apresentados para os profissionais descritos não atendem às exigências do 

Edital RDC 002/2020 e seu item 15.1.4: 

PROTOCOLO / 

RECEBIDO POR: 

Emogioxikr:91_,Hs. 



ITEM FUNÇÃO PROFISSIONAL ANO REGISTRO CREA 

N Coordenador / Responsável /Gerente Orlando Marques Filho 1974 Eng. Civil - BA 4.054 / D 

N Consultor José Marcos de Macedo Santos 1980 Eng. Civil- BA 270702160 

N Consultor Jair Gusmão Alves 1969 Eng. Civil -BA 3.283 / D 

Cl Gerenciamento de Projeto Antônio Márcio Nascimento Malta . 2002 Eng. Civil - BA 37.990/ D 

C2 Gerenclamento do setor de Execução de Obras Bruno Bastos Reis 2001 Eng. Civil - BA 36.670/ D 

Fig.01— Quadro resumo atribuições Licitante: PJ/TEKTON/CTENG 

Apresenta-se, a seguir, de maneira detalhada para cada profissional, e baseando-se 

nos CAT's (certificados de acervo técnico) apresentados na Proposta Técnica da 

Licitante PJ/TEKTON/CTENG, que houve um equívoco da comissão ao analisar a 

atestação da equipe técnica e atribuir pontuações das notas técnicas, manifestamente 

em consequência da conduta de não relacionar os profissionais de maneira clara e 

objetiva por parte da Licitante PJ/TEKTON/CTENG. 

a) N (Coordenador! Responsável Técnico / Gerente de Contrato] 

A Errata ao Termo de referência do Edital RDC 002/2020, em seu item "15.1.4 NT4: 

EQUIPE TÉCNICA", alínea a), apresenta um quadro de pontuação a ser obtido pelo 

"COORDENADOR", baseando-se nos atestados de trabalhos realizados apresentados 

conforme descrito abaixo: 

1,0 ia-se  

NOTA DO COORDENADOR - Elementos para 

Pontuação 

(nota máxima =12 pontos) 

Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou 

Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução 

de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, 

incluindo experiências, conforme descrito abaixo: 

PONTUAÇÃO 

POR 

ATESTADO 

NOTA 

MÁXIMA 

Serviços construção de ponte e/ou viaduto área 

mínima de 1.575m2  por atestado 

0,75 3 

Serviços de execução de pavimento flexível área 

mínima de 5.440m2  por atestado 

0,75 3 

Serviços de execução de estaca metálica ou 

fundação profunda quantidade mínima de 1400m1 

por atestado 

1,5 6 

Da análise dos Certificados de atividade técnica apresentados pela Licitante 

PJTTEKTON/CTENG para o denominado "N - Coordenador de Projetos", ORLANDO 

MARQUES FILHO, identificou-se algumas divergências entre as notas das 



certificações de trabalhos realizados apresentadas pela comissão em ata de nota 

técnica e as certificações que compõem os anexos da Proposta Técnica da recorrida. 

Com relação aos Certificados de atividade técnica apresentados e considerados pela 

comissão, apresenta-se as seguintes divergências: 

Em quadro resumo apresentado em ata de proposta técnica, na coluna 

denominada REGISTRO E COMPROVAÇÕES, há identificação de CAT n° 

67.372 12017 atendendo ao item "Serviços de execução de pavimento flexível 

área mínima de 5.440 m2  por atestado".  O atestado em epígrafe não consta em 

acervo do Consultor informado, fazendo parte da atestação técnica de 

ANTONIO MÁRCIO NASCIMENTO MALTA, conforme se pode verificar na 

documentação anexa a este Recurso, e que este já faz parte da equipe técnica 

na função de Cl — Gerenciamento de Projeto, não podendo ocupar duas 

funções distintas na mesma equipe técnica apresentada. 

Em quadro resumo apresentado em ata de proposta técnica, na coluna 

denominada REGISTRO E COMPROVAÇÕES, há identificação de CAT n° 

23.688 / 2018, atendendo ao item "Serviços de execução fundação com estaca 

metálica ou fundação profunda quantidade mínima de 1.400 ml por atestado". 

O atestado em epígrafe não consta em acervo do Consultor informado, 

fazendo parte da atestação técnica de ANTONIO MÁRCIO NASCIMENTO 

MALTA conforme se pode verificar na documentação anexo a este Recurso, e 

que este já faz parte da equipe técnica na função de Cl — Gerenciamento de 

Projeto, não podendo ocupar duas funções distintas na mesma equipe técnica 

apresentada. 

Do mesmo modo, em se tratando da pontuação dos Certificados de atividade técnica 

apresentados pela empresa ora impugnada, tendo como base o Termo de Referência 

do Edital RDC 002/2020, apresenta-se as seguintes inconsistências: 

No item "Serviços de construção de ponte e/ou viaduto área mínima de 1.575 

m2  por atestado",  as quantidades apresentadas nos Certificados de atividade 

técnica são insuficientes para que seja considerado mais que O/ (um)  único 

atestado para validação das notas, uma vez que individualmente nenhum dos 

quatro Certificados apresentados evidencia área superior ao estabelecido em 

quadro informativo (1.575,00m2). Caso haja um entendimento da comissão de 

que possa haver um somatório dos quantitativos totais dos Certificados 



apresentados e uma posterior divisão pelo número de atestados designados, 

04 (quatro), ainda assim, somente um atestado poderia ser considerado para 

efeito de cálculo de Nota Final. 

No item "Serviços de execução de fundação com estaca metálica ou fundação 

profunda quantidade mínima de 1.400 ml por atestado",  as quantidades 

apresentadas nos Certificados de atividade técnica são insuficientes para que 

seja considerado mais que O/ (um)  único atestado para validação das notas, 

uma vez que individualmente nenhum dos quatro Certificados apresentados 

evidencia comprimento de cravação superior ao estabelecido em quadro 

informativo (1.400,00 m). Caso haja um entendimento da comissão de que 

possa haver um somatório dos quantitativos totais dos Certificados 

apresentados e uma posterior divisão pelo número de atestados designados, 

03 (três), ainda assim, somente um atestado poderia ser considerado para 

efeito de cálculo de Nota Final. 

Para melhor compreensão e entendimento da comissão, elaborou-se o quadro resumo 

das razões recursais amparadas pelo edital, conforme demonstrado a seguir: 

ORLANDO MARQUES FILHO Pontuação 
por 

atestado 

Nota 
Máxima 

Qtde 
Máxima 

considerada 

Atestado 
Apresentado 

Nota 
Final 

REGISTROS DE COMPROVAÇÕES 
Çoordenador Geral / Responsável Téolo 

Senriços construção de ponte e/ou 
viaduto área mínima de L575 m. por 

atestado 

0,75 3,00 4,00 1,03 0,75 BA 2013000560 BA 20142148 BA 2013001787 2271/2019 

Serviços de execução de pavimento 

flexível área mínima de 5.440m' por 
atestado 

0,75 3,00 4,00 3,00 1,25 BA 20140302148 BA 2013001787 2271/2019 

Serviços de execução de estaca metálica 
ou fundação profunda quantidade 

mínima de 1400m1 por atestado 
LSO 6,00 4,00 1.00 1,50 BA 20142148 BA 2013001787 - 

Pontuação Máxima 	12,00 

 

4,50 

    

    

b) N [Consultoria] 

A Errata ao Termo de referência do Edital RDC 002/2020, em seu item 15.1.4 NT4: 

EQUIPE TÉCNICA, alínea b), apresenta um quadro de pontuação a ser obtido pelo 

ENGENHEIRO PROJETISTA, baseando-se nos atestados de trabalhos realizados 

apresentados pela empresa impugnada conforme descrito abaixo: 



leia-se: 

NOTA DO PROJETISTA • Elementos para 
Pontuação 

(nota máxima =12 pontos) 

Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou 
Gerência de Contrato em contrato(s) de projetos 
de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo 
experiências, conforme descrito abaixo: 

PONTUAÇÃO 
POR 
ATESTADO 

NOTA 
MÁXIMA 

Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575m2  por atestado 

0,75 3 

Projetos de pavimento flexível área mínima de 
5.440m2  por atestado 

0,75 3 

Projetos de fundação com estaca metálica ou 
fundação profunda quantidade mínima de 1400m1 
por atestado 

1,5 6 

Analisando os Certificados de atividade técnica apresentados pela 

LicitantePJÍTEKTON/CTENG para o denominado "N — Consultor Engenheiro 

Projetista", JAIR GUSMÃO ALVES, identificou-se algumas divergências entre as 

notas das certificações de trabalhos realizados apresentadas pela comissão em ata de 

nota técnica e as certificações que compõem os anexos da Proposta Técnica da 

supracitada Licitante. 

Com relação aos Certificados de atividade técnica apresentados e considerados pela 

comissão, verificou-se as seguintes inconsistências: 

Não foram identificados em todos os Certificados de Acervo Técnico 

apresentados em nome do profissional JAIR GUSMÃO ALVES — CREA/BA 

3283-D, qualquer atestação relativa à elaboração de projetos básico, 

executivos ou de qualquer tipo, das áreas ou sub-áreas designadas no Termo 

de referência, seja com relação ao objeto contratado, seja com relação a 

qualquer quantidade realizada. Ora, não havendo apresentação de Certificação 

de Acervo Técnico para o profissional supracitado, não há, consequentemente, 

pontuação a ser atribuída por atestação. 

O Termo de referência do referido Edital RDC 002/2020, ainda explicita que 

"não serão aceitos mais de um profissional para atendimento de uma única 

subárea ou de uma única área técnica".  

Para melhor compreensão e entendimento da comissão, elaborou-se um quadro 

resumo da inconsistência apontada, conforme demonstrado a seguir: 



JAIR GUSMÃO ALVES 
Pontuação por 

atestado 
Nota Máxima 

Qtde Máxima 

considerada 

Atestado 

Apresentado 
Nota Final REGISTROS DE COMPROVAÇÕES 

N- CONSULTOR (ENGENHEIRO pRownsrAl 

Projeto de ponte e/ou viaduto área rránlma de 

1.575 rn.  por atestado  
3,00 4,00 0 ,75 - - - - - 

Projeto de pavimento flexível área mínima de 

5.440 m. por atestado 
0,75 3,00 4,00 - - • - - 

Projeto de Fundado com estaca metálica 

quantidade mínima de 1400m1 por atestado  
1,50  6,00 4,00 - - - 

Pontuação Máxima 	 12,00 

  

    

O Termo de Referência do Edital RDC 002/2020, item 15.1.4 NT4: NOTA TÉCNICA, 

alínea b) esclarece que "a licitante que zerar a pontuação em qualquer destes itens 

será desclassificado",  razão pela qual, pugna-se pela aplicação do edital neste ponto, 

caso seja este o entnedimento da comissão. 

c) N [Equipe Técnica de Nível Superior] 

Cl. Profissional Sênior (P1) — 01 um 

O Termo de Referência do Edital 002/2020 determina as atribuições para profissional 

a ser designado como Profissional Sênior P1 como "Engenheiro Civil. Profissional com 

experiência em projetos e/ou obras, será responsável pelo qerenciamento do setor de 

projetos e deverá apresentar atestados de Elaboração de Projetos e/ou de 

Gerenciamento de Projetos e/ou de Fiscalização de Projetos e/ou de Gerenciamento 

de Obras e/ou de Fiscalização de Obras e/ou de Execução de Obras".  

Verifica-se, ao observar os Certificados de atividade técnica apresentados pela 

Licitante R.IfTEKTON/CTENG para o denominado "Cl — Gerenciamento de Projetos" 

ANTÔNIO MÁRCIO NASCIMENTO MALTA, algumas divergências entre as notas das 

certificações de trabalhos realizados apresentadas pela comissão em ata de nota 

técnica e aquelas que compõem os' anexos da Proposta Técnica da supracitada 

Licitante. 

Com relação aos Certificados de atividade técnica apresentados e considerados pela 

comissão, destacamos as seguintes divergências: 

Não foram identificados em todos os Certificados de Acervo Técnico 

apresentados em nome do profissional ANTÔNIO MÁRCIO NASCIMENTO 



MALTA — CREA/BA 37.990-D, qualquer atestação relativa à elaboração de 

projetos básico, executivos ou de qualquer tipo, das áreas ou sub-áreas 

designadas no Termo de referência, seja com relação ao objeto contratado, 

seja com relação a qualquer quantidade realizada. Não havendo apresentação 

de Certificação de Acervo Técnico para o profissional supracitado, não há, 

consequentemente, pontuação a ser atribuída por atestação. 

Para melhor compreensão e entendimento da comissão, elaborou-se o quadro resumo 

da inconsistência apontada, conforme demonstrado a seguir: 

ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA 
Pontuação por 

atestado 

Nota 
Máxima 

Qtde Máxima 
considerada 

Atestado 
Apresentado 

Nota Final REGISIROS DE COMPROVAÇÕES 
Ll - GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Projeto de ponte e/ou viaduto área mínima de 
1.575 m' por atestado 

0,75 3,00 4,00 . - - - - 

Projeto de pavimento flexível área mínima de 5.440 
in2  por atestado 

0,75 3,00 4,00 - - - - 

Projeto de Fundação com estaca metálica 
quantidade mínima de 1400m1 por atestado 

1,50 6,00 4,00 - . - - - - 

Pontuação Máxima 	12,00 

  

    

O Termo de Referência do Edital RDC 002/2020, item "15.1.4 NT4: NOTA TÉCNICA", 

alínea c) esclarece que "a licitante que zerar a pontuação destes itens será 

desclassificada",  razão pela qual, pugna-se pela aplicação do edital neste ponto, caso 

seja este o entendimento da comissão. 

C2. Profissional Sênior (P1) — 01 um 

O Termo de Referência do Edital 002/2020 determina as atribuições para profissional 

a ser designado como "Profissional Sênior P1" como "Engenheiro Civil. Profissional 

com atuação(ães) em execução de obras iguais ou similares ao objeto desta licitação.  

Será responsável pelo qerenciamento do setor de Execução das Obras".  

Os Certificados de atividade técnica apresentados pela Licitante PJ/TEKTON/CTENG 

para o denominado "C2 — Gerenciamento do setor de Execução de Obras" BRUNO 

BASTOS REIS, apresentam algumas divergências entre as notas das certificações de 

trabalhos realizados informadas pela comissão em ata de nota técnica e aquelas que 

compõem os anexos da Proposta Técnica da supracitada Licitante. 



Com relação aos Certificados de atividade técnica apresentados e considerados pela 

comissão, destacamos as seguintes divergências: 

Em quadro resumo apresentado em ata de proposta técnica, na coluna 

denominada REGISTRO E COMPROVAÇÕES, há identificação de CAT n° 

1341556 / 2019, atendendo ao item "Serviços de construcão de ponte e/ou 

viaduto área mínima de 1.575,00 m2 por atestado".  O atestado em epígrafe 

não consta em acervo do profissional informado, fazendo parte da atestação 

técnica de JENNER LIMA DE FARIAS, conforme se pode verificar na 

documentação anexa a este Recurso e, !Dern por isso, não pode ser atribuída 

tal qualquer pontuação ao Profissional BRUNO BASTOS REIS, uma vez que 

para a Função de C2 — Gerenciamento do setor de Execução de Obras, o 

Termo de Referência veta a inclusão de mais de um profissional em qualquer 

das áreas ou subáreas designadas. 

Em quadro resumo apresentado em ata de proposta técnica, na coluna 

denominada REGISTRO E COMPROVAÇÕES, há identificação de CAT n° 

2030002266 atendendo ao item "Serviços de construção de ponte e/ou viaduto 

área mínima de 1.575,00 m2 por atestado".  O atestado em epígrafe não consta 

em acervo do profissional informado, fazendo parte da atestação técnica de 

MARCELO ANTONIO TAVARES LIMA, conforme se pode verificar na 

documentação anexa a este Recurso e, por consequência, não pode ser 

atribuída qualquer pontuação ao Profissional BRUNO BASTOS REIS, uma vez 

que para a Função de C2 — Gerenciamento do setor de Execução de Obras, o 

Termo de Referência veta a inclusão de mais de um profissional em qualquer 

das áreas ou subáreas designadas. 

Em quadro resumo apresentado em ata de proposta técnica, na coluna 

denominada REGISTRO E COMPROVAÇÕES, há identificação das CAT n° 

36.645 / 2018, CAT n° 10230000353, CAT n° 65.034 / 2017, atendendo ao 

item "Serviços de execução de pavimento flexível área mínima de 5.440 m2  por 

atestado".  O atestado em epígrafe não consta em acervo do profissional 

informado, fazendo parte da atestação técnica de JAIR GUSMÃO ALVES, 

conforme se pode verificar na documentação anexa a este Recurso, e que este 

já faz parte da equipe técnica na função de N — CONSULTOR, não podendo 

ocupar duas funções distintas na mesma equipe técnica apresentada, razão 

pela qual tal certificação não pode ser somada à Nota técnica do Profissional 

BRUNO BASTOS REIS uma vez que para a Função de C2 — Gerenciamento 



do setor de Execução de Obras, o Termo de Referência veta a inclusão de 

mais de um profissional em qualquer das áreas ou subáreás designadas. 

Em quadro resumo apresentado em ata de proposta técnica, na coluna 

denominada REGISTRO E COMPROVAÇÕES, há identificação das CAT n° 

2014114052 , atendendo ao item "Serviços de execução de pavimento flexível 

área mínima de 5.440 m2  por atestado".  O atestado em epígrafe não foi 

localizado em material referente à atestação técnica da Licitante 

R.IfTEKTON/CTENG. 

No item "Serviços de fundação com execução de fundação com estaca 

metálica ou fundação profunda quantidade mínima de 1.400 ml por atestado". 

as quantidades apresentadas nos Certificados de atividade técnica são 

insuficientes para que seja considerado mais que 02 (dois)  atestados para 

validação das notas, uma vez que, individualmente, somente um dos três 

Certificados apresentados evidencia comprimento de cravação superior ao 

estabelecido em quadro informativo (1.400,00 m). Caso haja um entendimento 

da comissão de que possa haver um somatório dos quantitativos totais dos 

Certificados apresentados, e uma posterior divisão pelo número de atestados 

designados, 03 (três), ainda assim, somente dois atestados poderiam ser 

considerados para efeito de cálculo de Nota Final. 

Para melhor compreensão e entendimento da comissão, elaborou-se o quadro resumo 

das inconsistências apontadas, conforme demonstrado a seguir: 

BRUNO BASTOS REIS 
Pontuação por 

atestado 
Nota 

Máxima 
Qtde Máxima 
considerada 

Atestado 
Apresentado 

No" Final REGISTROS DE COMPRAVAOSES 
C2- GERENCIAMENTO SETOR ISKECUCRO 

Serviços construção de ponte e/ou viaduto área 
mínima de L575 rn. por atestado 

0,250 1,00 4,00 -. - . 

Serviços de execução de pavimento flexível área 
mínima de 5.440m5  por atestado 

0,503 2,00 4,00 - - - - - 

Serviços de execução de estaca metálica ou 
fundação profunda quantidade mlnlma de 

1400m1 por atestado 
0,750 3,00 4,00 2,00 1,50 17.499/2018 17.933/2018 36.413/2019 

Pontuação Máxima1 	600I  



1.2. IMPUGNAÇÃO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA AO CONSORCIO 

TOP/NORCONSULT . NO QUE. TANGE A QUALIFICAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO DE.ACERVO DE.EQUIPE.TÉCNICA 

Em contrapartida, a Licitante TOP/NORCONSULT, ora recorrente, identificou que 

comissão não contabilizou de forma correta as pontuações referentes ao item "15.1.4 

NT4: EQUIPE TÉCNICA", deixando de efetuar o somatório de Certificados de Acervo 

Técnico apresentados, bem corno omitindo pontuações a Certificados declaradamente 

contabilizados e informados em quadro Resumo. 

O Consórcio TOP/NORCONSULT apresenta as atribuições da equipe técnica alocada 

na obra, conforme especificado abaixo, assim como os certificados de acervo técnico 

apresentados para os profissionais descritos, que atendem às exigências do Edital 

RDC 002/2020 e seu item 15.1.4. 

. ITEM FUNÇÃO PROFISSIONAL REGISTRO CREA 

N Coordenador/ Responsável /Gerente Alexandre da Cunha Guedes Filho Eng. Civil - BA 9.169 /D 

N Consultor José Alves Pedrosa Eng. Civil / Segurança- BA 7.640/ D 

Cl Gerenciamento de Projeto Abel de Oliveira Filho Eng. Civil / Segurança- BA 7.323 / D 

C2 Gerenciamento do setor de Execução de Obras Alexandre da Cunha Guedes Neto Eng. Civil- BA 45.600 / D 

Observa-se que a comissão, confundiu-se ao considerar como "C2 — Gerente de setor 

de Execução de Obras" o Engenheiro ALEXANDRE DA CUNHA GUEDES FILHO, ao 

invés de considerar o Engenheiro ALEXANDRE DA CUNHA GUEDES NETO, não 

considerando, assim, os Certificados de Acervo do Profissional constante em proposta 

técnica. 

Apresentaremos, a seguir, de maneira detalhada para cada profissional e baseando-se 

em CAT's (certificados de acervo técnico) constantes na Proposta Técnica 

apresentada pela Licitante TOP/NORCONSULT, que houve um equívoco da comissão 

ao analisar a atestação da equipe técnica e NÃO atribuir pontuações das notas 

técnicas aos profissionais designados: 

b) N [Consultoria] 

Analisando os Certificados de atividade técnica apresentados pela Licitante 

TOP/NOSRCONSULT para o denominado "N — Consultor Engenheiro Projetista", 

JOSÉ ALVES PEDROSA, identificaram-se algumas divergências entre as notas das 

certificações de trabalhos realizados apresentadas pela comissão em ata de nota e 

aquelas que deveriam ser atribuídas aos certificados que compõem os anexos da 

Proposta Técnica da supracitada Licitante. 

"Projetos de construção de ponte e/ou viaduto área mínima de 1.575 m2  por 

atestado" 



Não houve a contabilização de notas referentes aos seguintes certificados: 

- CAT 2519/08 	Pág. 016 a 019 

"Projeto de pavimento flexível área mínima.de  5.440 m2  por atestado". 

Não houve a contabilização de notas referentes aos seguintes certificados: 

- CAT 1014/94 
	

Pág. 300 a 301 

- CAT 225/99 
	

Pág. 297 a 299 

- CAT 178/09 
	

Pág. 289 a 293 

- CAT 178/09 
	

Pág. 294 a 296 

"Serviços de fundacão com execução de fundação com estaca metálica ou 

fundacâo profunda quantidade mínima de 1.400 ml por atestado". 

- CAT 226/99 	Pág. 297 a 299 

- CAT 4936/08 	Pág. 309 a 312 

Para melhor compreensão e entendimento da comissão, elaborou-se um quadro 

resumo das inconsistências apontadas, conforme demonstrado a seguir: 

• 
• 

Elementos Para Pontuação 

Pontuação 
por 

Atestado 

Mota 

Máxima 

Quantidade 

Máxima 

a ser 

Considerada 

Atestados 

Apresentados 

(Quantidade) 

Nota 

Final 
Registro de Comprovações 

Projeto de Ponte 	e/ou Viaduto 

Área 	Minima 	1.575,00m' 	P/ 
Atestado 

0,75 3,00 4,00 4,00 3,00 CAT Na 
2519/08 

Pág. 016 a 019 

7022 

Pág. 281 a 283 

1014/94 

Pág. 300 a 301 

998/96 
Pág. 313 a 317 

Projeto de Pavimento Flexível Área 

Mínima de 5A40,00m. p/ Atestado 
0,75 3,00 4,00 4,00 3,00 CAT Na 

1014/94 

Pág. 300a 301 
225/99 

Pág. 297 a 299 

178/09 
Pág. 289 a 293 

178/09 

Pág. 294 a 296 

Projeto de Fundação com Estaca 

Metálica 	ou 	Fundação 	Profunda 

Quantidade Mínima 1.400m linear 

p/ Atestado 

1,50 6,00 4,00 4,00 6,00 CAT NI 
226/99 

Pág. 297 a 299 

1014/94 

Pág. 300 a 301 

4936/08 

Pág. 309 a 312 

998/96 
Pág. 313 a 317 

Pontuação Máxima 12,00 

 

12,00 

    

c) N [Equipe Técnica de Nível Superior] 

Analisando os Certificados de atividade técnica apresentados pela Licitante: 

TOP/NOSRCONSULT para o denominado Cl — Gerenciamento de Projetos (ABEL DE 

OLIVEIRA FILHO), identificaram-se algumas divergências entre as notas das 

certificações de trabalhos realizados apresentadas pela comissão em ata de nota E 

aquelas que compõem os anexos da Proposta Técnica da supracitada Licitante. 

"Projetos de construção de ponte e/ou viaduto área mínima de 1.575 m2  por 

atestado" 



Não houve a contabilização de notas referentes aos seguintes certificados: 

- CAT 2518/08 	 Pág. 330 a 333 

- CAT 2220463738/17 	Pág. 334 a 345 

"Projeto de pavimento flexível área mínima de 5.440 m2  por atestado". 

Não houve a contabilização de notas referentes aos seguintes certificados: 

- CAT 2220463738/17 
	

Pág. 334 a 345 

- CAT 355/09 
	

Pág. 355 a 362 

- CAT 326/98 
	

Pág. 346 a 348 

"Serviços de fundação com execução de fundação com estaca metálica ou 

fundação profunda quantidade mínima de 1.400 ml por atestado". 

Não houve a contabilização de notas referentes aos seguintes certificados: 

- CAT 225/99 
	

Pág. 352 a 354 

- CAT 355/09 
	

Pág. 355 a 362 

- CAT 4934/08 
	

Pág. 363 a 366 

- CAT 105660/12 
	

Pág. 367 a 373 

Para melhor compreensão e entendimento da comissão, elaborou-se um quadro 

resumo com as inconsistências apontadas, conforme demonstrado a seguir: 

Elementos Para Pontuaçáo 

Pontuaçâo 

por 

Atestado 

Mota 

Máxima 

Quantidade 

Máxima 

a ser 

Considerada 

Atestados 

Apresentados 

(Quantidade) 

Nota 

Final 
Registro de ComprovapSes 

Projeto 	de Ponte 	e/ou Viaduto 

Área 	~Ima 	1.575,00m' 	P/ 
Atestado 

0,25 1,00 4,00 4,00 1,00 CAT N3 
2518/08 

Pág. 330 a 333 

2220463738/17 

Pág. 334 a 345 

326/98 

Pág. 346 a 348 

169/11 

Pág. 349 a 351 

Projeto de Pavimento Flexível Área 

Mlnime de 5.440,00ms  p/ Atestado 
0,38 1,50 4,00 4,00 1,50 CAT Ne 

2220463738/17 

Pág. 334a 345 

355/09 

Pág. 355 a 362 

326/98 

Pág. 346 a 348 

169/11 

Pág. 349 a 351 

Projeto de Fundação com Estaca 

Metálica 	ou 	Fundeei% 	Profunda 

Quantidade Mínima 1,400m linear 

p/ Atestado 

0,63 2,50 4,00 4,00 2,50 CAT Ns 
225/99 	Pág. 

352 a 354 

355/09 

Pág. 355 a 362 

4934/08 

Pág. 363 a 366 

105660/12 

Pág. 367 a 373 

Pontuaçâo Máxima 	5,00 

Analisando os Certificados de atividade técnica apresentados pela 

LicitanteTOP/NOSRCONSULT para o denominado "C2 — Gerenciamento NO SETOR 

DE EXECUÇÃO DE OBRAS" ALEXANDRE DA CUNHA GUEDES NETO, 

identificaram-se algumas divergências entre as notas das certificações de trabalhos 

realizados apresentadas pela comissão em ata de nota e aquelas que deveriam ser 



atribuídas aos certificados que compõem os anexos da Proposta Técnica da 

supracitada Licitante. 

"Serviços de construção de ponte e/ou viaduto área mínima de 1.575 m2  por 

atestado" 

Não houve a contabilização de notas referentes aos seguintes certificados: 

- CAT 0057/13 	 Pág. 390 a 395 

- CAT 36964/19 	 Pág. 396 a 402 

CAT 36167/19 	 Pág. 403 a 410 

- CAT 27492/18 	 Pág. 411 a425 

"Serviço de pavimento flexível área mínima de 5.440 m2  por atestado". 

Não houve a contabilização de notas referentes aos seguintes certificados: 

- CAT 0057/13 

- CAT 36964/19 

CAT 36167/19 

- CAT 27492/18 

Pág. 390 a 395 

Pág. 396 a 402 

Pág. 403 a 410 

Pág. 411 a425 

"Serviço de execução de fundação com execução de fundação com estaca 

metálica ou fundação profunda quantidade mínima de 1.400 ml por atestado". 

Não houve a contabilização de notas referentes aos seguintes certificados: 

- CAT 0057/13 

- CAT 36964/19 

- CAT 27492/18 

Pág. 390 a 395 

Pág. 396 a 402 

Pág. 411 a425 

Para melhor compreensão e entendimento da comissão, elaboramos o quadro resumo 

das inconsistências epigrafadas, conforme demonstrado a seguir: 

Elementos Para Pontuação 

Pontuação 

por 

Atestado 

Mota 

Máxima 

Quantidade 

Máxima 

a ser 

Considerada 

Atestados 

Apresentados 

(Quantidade) 

Nota 

Final 
Registro de C,omprovaçttes 

Seriços de Construção de Ponte 

e/ou 	Viaduto 	Área 	~Ima 

1.575,00m.  p/ Atestado 

0,25 1,00 4,00 4,00 1,00 CAT Ne 
0057/13 

Pág. 390 a 395 

36964/19 

Pág. 396 a 402 

36167/19 

Pág. 403 a 410 

27492/18 

Pág. 411 a 425 

Serviço de Execução de Pavimento 

Flexível 	Área 	Mínima 	de 

SA40,00m2  p/ Atestado 

0,50 2,00 4,00 4,00 2,00 CAT N2  
0057/13 

Pág. 390 a 395 

36964/19 

Pág. 396 a 402 

36167/19 

Pág. 403 a 410 

27492/18 
Pág. 411 a 425 

Serviço 	de 	Execução 	de 	Estaca 

Metálica 	ou 	Fundação 	Profunda 

Quantidade Mínima 1.400m linear 

p/ Atestado 

0,75 3,00 4,00 3,00 2,25 CAT N2 
0057/13 

Pág. 390 a 395 

36964/19 

Pág. 396 a 402 

27492/18 	' 
Pág. 411 a 425 

- 

Pontuação Máxima 	6,00 
525  

  



2. DA CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS 

Diante do exposto, requer seja dado provimento total ao Recurso, para: 

Seja determinada a inabilitação do licitante CONSÓRCIO 

PJ/TEKTON/CTENG, conforme apontamentos realizados no tópico 1.1 das 

razões recursais; 

Sejam majoradas as pontuações atribuídas ao CONSORCIO 

TOP/NORCONSULT, no que tange a qualificação e certificação de 

acervo de equipe técnica, conforme apontamentos realizados no tópico 

1.2 das razões recursais, em observâncias às regras editalícias.  

Nesses termos, 

Requer deferimento das razões recursais. 

Salvador, Bahia — 09 de junho de 2020. 

REPRESENT 	O CONSÓRCIO TOP / NORCONSULT 

Top Engenharia Ltda 
Alexandre da Cunha GuedeS Filho 

Eng. Civil RNP 050675510-0 



ILMA. SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO MISTA DE LICITAÇÃO DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP. 

RDC n.2 002/2020 

Processo Administrativo n.2 114/2020 

CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP ("CONSÓRCIO"), já 

qualificada nos autos do RDC n2  002/2020, neste ato representado através da 

Consorciada Líder OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., vem, respeitosa e 

tempestivamente, apresentar, com fundamento no artigo 27 da Lei Federal n.2  

12.462, de 4 de agosto de 2011, o necessário RECURSO ADMINISTRATIVO em face 

do julgamento que decidiu pela INABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO LICITANTE, nos 

termos do que publicado no Diário Oficial do Município do dia 02.06.2020, pelas 

razões a seguir expostas. 

Nestes termos, 

pede e espera deferimento. 

Salvador, 09 de junho de 2020. 

ON RCI 
is 	 (24 / 

O OAS/FUTURE/ATP 
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RAZÕES DE RECURSO 

1- DA SÍNTESE FÁTICA 

Inicialmente, imperioso já pontuar que o RDC n.° 

002/2020 tem por finalidade a "contratação de pessoa jurídica, isolada ou em 

consórcio, para Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução 

de Obras de lnfraestrutura em área urbana, para implantação da intervenção "C" - 

Viaduto Direcional sentido Acesso Norte em Salvador/BA, de acordo com as exigências, 

especificações e demais condições expressas no Edital". 

Na data de 03 de abril de 2020, foi realizada a sessão 

para o recebimento dos envelopes das propostas técnicas, de preço e documentos 

necessários à habilitação, tendo comparecido, entre outros, o Consórcio Recorrente. 

Ato contínuo, em 04 de maio de 2020, fora apresentado 

o resultado de classificação, nos termos do que publicado no Diário Oficial do 

Município, sagrando o CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP, ora Recorrente, com 95,90 

pontos, o que representou como a melhor proposta técnica do certame. 

Nesta esteira, considerando que a composição da Nota 

Final tem por igual peso a proposta técnica e a proposta de preço, cada qual com 

50%, no dia 07 do mesmo mês de maio, houve a realização da sessão pública para a 

divulgação das propostas de preço, tendo, mais uma vez, o CONSÓRCIO 

OAS/FUTURE/ATP, apresentado a mais vantajosa, no valor total de R$ 

25.241.589,91 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais e noventa e um centavos), com uma Nota Final de 97,95 pontos 

ante 88,81 do segundo colocado! 
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Qual não foi a surpresa quando, aos 02 dias do mês de 

junho, houve a publicação do resultado da habilitação desta Recorrente, em que esta 

Comissão, julgou pela inabilitação da Recorrente, nos termos da bP ATA DA SESSÃO 

INTERNA, nos seguintes termos - sem destaque no original: 

„... a Comissão decidiu: INABILITAR a licitante 
CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP pelo seguinte motivo: A 
empresa Consorciada OAS ENGENHARIA E  
CONSTRUCAO S.A apresentou Certidão Negativa ou 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, abrangendo as contribuições Sociais, 
desatualizada, com data de validade vencida em 
29/02/2020. data anterior a da sessão de 
recebimento dos envelopes 01.02 e 03. dia  
03/04/2020) prevista no 9.4. subitens 9.4.1 e 
9.4.2.1. alínea "a" do Edital.  Buscando esclarecer a 
ausência da referida certidão (com validade vigente 
naquela data), também foram apresentados no Tomo II 
histórico de regularização da Certidão, com pedido de 
revisão CND malha DCTF, junto a receita Federal e ainda 
no Tomo 111, em duas oportunidades, foram juntadas 
Certidões Positivas, emitidas em 18/03/2020 e 
27/03/2020. Contudo essa Comissão não possui força 
técnica e legal para analisar e/ou validar as 
documentações apresentadas no tomo 11 e 111, por ser de 
competência da Receita Federal. Ainda a Comissão 
efetuou consulta online, no endereço eletrônico "site" 
da Receita Federal, órgão expedidor, no intuito de 
verificar a disponibilidade da certidão exigida, obtendo-
se tão somente com de emissão do dia 15/04/2020, não 
acobertando a data da licitação." 

Conforme se verifica do excerto, o fundamento da 

inabilitação do Consórcio, ora recorrente, foi o suposto descumprimento, pela 

Consorciada OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. ("OAS") do item 9.4, subitem 

9.4.1 e 9.4.2.1, alínéa "a" do instrumento convocatório, que exigem a comprovação 

de regularidade fiscal junto à Fazenda Federal, verbis: 

9.4.1. Para comprovar a habilitação do Licitante será 
necessária apresentação dos documentos atualizados, 
relativos à regularidade Fiscal e Trabalhista. 
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Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-
Financeira e Habilitação Jurídica. 

9.4.2.1. Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, 
mediante a apresentação da Certidão relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições sociais, conforme portaria conjunta 
RFB/PGFN de número 1.751/2014; 

No entanto, a partir do que a seguir delineado, a r. 

decisão está, data máxima vênia, equivocada, porque na data da entrega dos 

envelopes, ou seja, 03 de abril de 2020, estava regular com a Receita Federal do 

Brasil ("RFB"). É o que se pretende demonstrar. 

II - DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA A COMPROVAÇÃO DA 

HABILITAÇÃO 

Já nesta primeira oportunidade, insta considerar, o 

CONSÓRCIO apresentou, juntamente com os documentos necessários à habilitação, 

todos os documentos relativos ao processo de regularização junto à Receita Federal 

do Brasil, o que demonstra, à margem de qualquer dúvida razoável, a estrita boa-fé 

da Licitante perante à Administração, em especial esta d. Comissão. 

É sabido que a Lei Geral de Licitações e Contratos, Lei 

Federal n.2  8.666/93 prevê, em seu artigo 43, §32, que é facultada à Comissão ou 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. Em sendo assim, poderia a Comissão, caso assim 

entendesse, intimar a licitante para que explicasse, tal como ora se faz, todos os 

aspectos relacionados à documentação apresentada. 

Felizmente, ainda que em sede recursal, é o momento 

oportuno para fazê-lo. Nestes termos, será apresentada toda a cronologia dos fatos 
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para que se confirme, tal corno se espera, que desde o dia 31 de março de 2020 não 

há qualquer irregularidade da OAS perante a Receita Federal do Brasil. 

11.1 - DO PROCESSO JUNTO A RFB 

Em 17.02.2020 a OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

S.A. compareceu junto à Receita Federal do Brasil com a intenção de sanar as 

pendências que comprometeriam a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa dos Débitos, quais sejam e pelos seguintes motivos: 

1 - Malha DCTF: inconsistências relativas à Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários Federais e seus 
anexos, com a possibilidade de impressão da DARF para 
pagamento; e 

II - Débitos do sistema SICOB/AGUIA: informa 
eventuais pendências do contribuinte e ajuda a 
regularizá-las, por exemplo, quando o contribuinte 
deixou de entregar alguma declaração. 

Por esses motivos, por orientação da servidora 

responsável daquele órgão federal, foi o Recorrente orientado a promover a 

abertura de processo digital, demonstrando não serem os apontamentos devidos, o 

que foi prontamente realizado naquela mesma data, gerando n.° 

10875.720675/2020-95, e que, somente no dia 16 de março de 2020, quase um mês 

depois, mas ainda em data anterior à entrega dos documentos de habilitação, através 

do Despacho Decisório 0074/2020/EROA/MDCTF/8° RF houve o reconhecimento 

que as inconsistências da "Malha DCTF" de fato estavam equivocadas. 

Quanto aos "Débitos do Sistema SICOB/ÁGUIA" foi 

devidamente demonstrado, através do PAF n.2  10880.729525/2011-87, que o 

parcelamento estava devidamente quitado, tudo nos termos do que amplamente 

demonstrado pelos documentos probatórios numerados e constantes do intervalo 

de páginas "429 a 779" e "1192 a 1198". 
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No dia 12 de março de 2020, foi dado o início dos 

pedidos de parcelamento dos débitos correntes, tendo a RFB registrado e autuado 

os pedidos, no dia 16 de março, sob os processos de número 10875.7521017/2020-

11, 10875.7521018/2020-65 e 10875.721193/2020-52, tendo sido agendado para 

dia 20 de março a retirada dos pedidos de parcelamento para assinatura e 

pagamento da 12  parcela, oportunidade em que, naquela data, houve a informação, 

pelo responsável do Centro de Apoio ao Contribuinte, que os atendimentos estavam 

suspensos em razão da pandemia do COVID, sendo necessário que os assuntos 

urgentes 	fossem 	tratados 	pelo 	endereço 	eletrônico 

"atendimentorfb.drfgua@rfb.gov.br. 

Não outra é a disposição da Portaria RFB n.° 5431, de 20 

de março de 2020, responsável por estabelecer, em caráter temporário, regras para 

atendimento presencial nas unidades de atendimento, e suspender o prazo para 

prática de atos processuais e os procedimentos administrativos que especifica, no 

âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de 

proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus (Covid-19). 

Naquela oportunidade, finalmente, foi orientado que tão 

logo o pagamento fosse realizado, fossem os comprovantes apresentados nos 

processos eletrônicos de parcelamento, o que foi realizado no dia 31 de março de 

2020, data em que, repise-se, não havia qualquer pendência junto ao órgão 

arrecadador federal, cabendo somente a ele a emissão da Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa ("CND"), fruto do parcelamento adimplente. 

Toda a explanação vem devidamente consubstanciada 

nos documentos de págs. 1199 a 1347 da "habilitação". 

1  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Portaria n.2  543, de 20 de março de 2020. Disponível em:< 

http://normasseceita.fazenda.gov.brisijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107927>. Acesso ‘ 
em 08 de junho de 2020 
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Ainda, com a finalidade de conferir maior urgência na 

análise, justamente com fundamento na necessidade de assinatura de contratos e 

outras avenças imprescindíveis para a continuidade das operações, foi solicitado 

pela OAS a imediata expedição da CND, já que não havia qualquer tipo de pendência. 

Aliás, toda a situação exposta somente foi agravada em 

virtude da pandemia do COVID-19, que mudou drasticamente não só o dia-a-dia das 

repartições públicas como de toda a sociedade em geral. Não se pode permitir que 

situações anômalas e completamente imprevisíveis sejam tratadas com a 

severidade daquelas ordinárias, normais. 

Assim, com a finalidade de diligenciar sobre a Certidão 

apresentada, esta Comissão, acertadamente, diga-se de passagem, observou ter 

havido a emissão da CND no dia 15 de abril de 2020, ou seja, antes mesmo da sessão 

de abertura do envelope de habilitação, ocorrida no dia 22 de maio de 2020, mais de 

um mês depois, portanto. 

Conforme se pretende demonstrar a seguir, não há 

qualquer óbice à conversão da decisão administrativa, culminando com a 

habilitação do CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP. 

III - DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA 

Como dito alhures, há a necessidade de comprovação da 

regularidade fiscal, nos termos do que trazido pelo artigo 14 da Lei do RDC, com 

remissão aos artigos 27 a 33 da Lei Geral. Que, de seu turno, dispõe que: 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e 
trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 

lii - prova de regularidade  para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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Pela leitura dos dispositivos é possível que se chegue a 

urna de que não há qualquer exigência para a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos, mas tão somente a necessidade de comprovação da 

regularidade fiscal, o que, nos termos do que demonstrado, foi feito a contento por 

parte do Licitante. 

Não se trata aqui de argumentação rasa e imprecisa, 

mas ao contrário, trata-se de leitura adequada a tudo o que amplamente 

demonstrado. Ademais, não pretendemos trazer qualquer espécie de documento 

novo, mas ao contrário, já que todos eles foram apresentados a tempo e modo para 

esta i. Comissão. 

Aliás, dois pontos devem ser aqui considerados. O 

primeiro é que o Edital foi pensado em circunstâncias completamente alheias 

àquelas a que, infelizmente, nos vemos obrigados a acostumar, em virtude da 

pandemia do COV1D-19. O segundo é que a Lei do RDC não impede que os 

documentos relativos à regularidade fiscal sejam exigidos em momento posterior ao 

julgamento das propostas, apenas em relação ao licitante mais bem classificado. 

Vejamos, com os nossos destaques: 

Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas 
em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que 
couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, observado o seguinte: 

I - poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que 
atendem aos requisitos de habilitação; 
11 - será exigida a apresentação dos documentos de 
habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto no 
caso de inversão de fases; 
111 - no caso de inversão de fases, só serão recebidas as 
propostas dos licitantes previamente habilitados; e 
IV - em qualquer caso. os documentos relativos à  
regularidade fiscal poderão ser exigidos em  
momento posterior ao julgamento das propostas, 
apenas em relação ao licitante mais bem  
classificado. 
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o A partir de uma interpretação hermenêutica do mens 

legislatoris, o legislador permitiu que os documentos relativos à regularidade fiscal 

sejam apresentados em momento posterior somente com relação ao licitante mais 

bem classificado, como é o caso do Recorrente, porque as certidões apresentadas, 

meses antes - como é o caso deste procedimento licitatório - percam sua validade, 

por exemplo, implicando na necessidade de novas diligências. 

Na verdade, Certidões como a CND, somente tem a 

finalidade de expressar de forma mais simples a realidade concreta, mas não é o 

único meio de prova da regularidade fiscal. É fato inconteste que a análise pelos 

membros da Comissão de uma página, como é caso da certidão, é muito mais simples 

do que centenas delas, como é o caso dos documentos apresentados pelo 

Recorrente. 

A questão que fica em situações tais é: qual o objetivo? 

Sem dúvida nenhuma os princípios norteadores da Licitação buscam o atendimento 

do interesse público, em salvaguarda do erário através da proposta mais vantajosa. 

Como já demonstrado oportunamente, bem no início destas intenções recursais, o 

CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP não somente apresentou a melhor proposta 

técnica como também a melhor proposta de preço. Haveria, então, a necessidade de 

sua inabilitação por conta da expedição de certidão em momento posterior à data de 

entrega das propostas? 

Também não se trata aqui de malferimento da isonomia 

dos licitantes ou do julgamento objetivo das propostas, já que, antes da data de 

entrega dos envelopes, em 03 de abril do ano corrente, a OAS estava em dia com 

suas obrigações perante o Fiscal Federal, ou seja, também nos termos do que já 

demonstrado, desde o dia 31 de março. Não se pode agir com rigor mais excessivo 

do que aquele exigido pela própria Lei de regência. 

Nesta esteira, a exigência da existência de Certidão em 

data anterior à abertura dos envelopes configura-se exagerada, já que, por outros 

meios, tal como os utilizados pelo Consórcio, se conseguiria aferir a mesma situação 
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de regularidade. Aliás, se há a faculdade da Lei para que haja a apresentação dos 

documentos de regularidade fiscal somente do licitante melhor classificado, corno é 

caso, haveria a presunção de que o momento adequado para a sua aferição seja, 

em verdade, na abertura dos envelopes? 

Chegamos então a dois pontos de merecida atenção: (1) 

momento mais adequado para a aferição dos documentos necessários à 

comprovação da regularidade fiscal é o da abertura dos envelopes, e não em sua 

entrega; e (II) a Certidão, juntamente com todo o processo de regularização perante 

a RFB, foi apresentada a tempo e modo, tendo mudado somente o status para 

Positiva com Efeitos de Negativa, em tempo ulterior por estrita responsabilidade do 

órgão federal. 

Pergunta-se, por simples apego retórico, se tivesse sido 

apresentada Certidão Negativa, cuja validade tivesse expirado no decorrer do 

procedimento, certamente se consideraria a nova certidão válida? O mesmo 

acontece se, por qualquer motivo, houvesse certidão válida para a data inicialmente 

avençada, de 27 de março de 2020, mas que no dia 03 de abril, já estivesse vencida. 

O ponto nevrálgico é que a Administração vem em primeiro lugar. O Consórcio 

Recorrente apresentou a melhor nota técnica, melhor proposta de preço e sagrou-

se com a melhor nota final, em muito distante do segundo colocado. 

Tendo havido a comprovação da regularidade fiscal, 

com todos os documentos, e certidão válida quando da abertura da proposta do 

melhor licitante, qual a razão para sua inabilitação? Trata-se de formalismo 

destemperado que pode, sem sombra de dúvidas, acarreta prejuízo para a 

Administração. 

A Administração, repita-se à exaustão, não deve apegar-

se em demasia ao cumprimento de requisitos formais que sejam indiferentes ao 

atingimento da finalidade das normas incidentes sobre cada caso ou como leciona 

MARÇALJUSTEN FILHO: 
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A expressão legislativa sintetiza todas essas considerações quando 
estabelece que a licitação destina-se a selecionar a "proposta mais 
vantajosa" para a Administração. Significa que o critério para decisão 
de cada fase deve ser a vantagem da Administração. Isso acarreta a 
Irrelevância do puro e simples "formalismo" do procedimento. Não 
se cumpre a lei através do mero ritualismo dos atos.  O formalismo do 
procedimento licitatório encontra conteúdo na seleção da proposta mais 
vantajosa. Assim, a série formal de atos se estrutura e se orienta pelo fim 
objetivado. Ademais, será nulo o procedimento licitatório quando 
qualquer fase não for concretamente orientada para seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração.2  (Grifamos) 

Ainda sobre o tema, vale citar o entendimento do ilustre 

HELY LOPES MEIRELLES: 

Procedimento formal, entretanto, não se confunde com "formalismo", 
que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias. Por isso 
mesmo, não se anula o procedimento diante de meras omissões ou  
irregularidades formais na documentação ou nas propostas desde que, 
por sua irrelevância, não causem prejuízo à Administração ou aos  
licitantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta 
a nulidade onde não houver dano para qualquer das partes — pás de 
nullité sans grief, como dizem os franceses. 
A Lei 8.666/93, procurando dar maior transparência ao procedimento, 
permite a qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde 
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos 
trabalhos (art. 42)3. (Grifamos) 

Finalmente, ainda que se possa alegar que, 

eventualmente, o segundo colocado atingiria o mesmo valor deste Recorrente, 

aberta a fase de negociação, como poderia ser feito com a proposta técnica? É 

importante considerar que, em especial no RDC, a técnica é extremamente 

importante por trazer inovação ao processo construtivo, uma vez que ignorada 

perderia por completo sua essência e razão de existir. 

A melhor proposta para a Administração, sem sombra 

de dúvidas, é a do CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP, por analisada objetivamente. 

2  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12 Ed. São Paulo: 

Dialética. 2008. p. 74. 
3  MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30? Ed. São Paulo: Malheiros, p. 270. 
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Neste ponto, por fim, a regularidade fiscal deve ser mantida não somente para a fase 

de habilitação, mas também em toda a execução contratual, nos termos do que 

estabelecido pelo artigo 55, inc. XIII, da Lei Geral, verbis: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as 
que estabeleçam: 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda 
a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Finalmente, há de ser revista a decisão combatida, em 

homenagem a tudo o que amplamente debatido com fundamento no melhor direito. 

IV - DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, como medida de atendimento à 

finalidade da Administração, e em consonância com os seus princípios norteadores, 

requer o CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP seja o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO conhecido, porque preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade, e, no mérito, PROVIDO, reformando a decisão rechaçada, 

culminando com sua HABILITAÇÃO. 

Termos em que, 
Pede e espera deferimento. 

Salvador, 09 de junho de 2020. 

CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP 
Representado pela OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. 
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Procuração Pública que faz, na forma abaixo: 

P=1 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração 
bastante virem que, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
dezenove (20/12/2019), nesta Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, 
República Federativa do Brasil, neste 60 TABELIONATO DE NOTAS, a cargo de Bela 
IVANISE PINTO VARELA, Tabeliã Titular, figurando, como OUTORGANTE, Outorgantes: 
(01) OAS ENGENHARIA E CONSTRUCÃO S.A.,  com sede na cidade de Guarulhos, na Av. 

Circular, n.o 971, parte 05, bairro Água Chata, CEP: 07251-060, inscrita no CNPJ sob n° 

18.738.697/0001-68, com seu estatuto social consolidado através da Ata de Assembleia 

Geral Extraordinária datada de 24 de julho de 2019, registrada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo (JUCESP) sob o no 503.174/19-1, em 20 de setembro de 2019, neste 

ato representada por seu diretor, JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG no 06382475-27 SSP/BA 

e inscrito no CPF/MF sob o no 780.708.995-49. Os presentes, e seus representantes face a 

documentação apresentada foram devidamente identificados através dos documentos 

supramencionados e apresentados no original, do que dou fé. Pela outorgante, na forma 

como vêm representada, me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores 

termos de direito do Diretor, nos limites dos poderes a eles conferidos pelos estatutos  

sociais das companhias, nomeia e constitui seus procuradores: GRUPO 1: FERNANDO 
ANTONIO QUINTAS ALVES FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
Passaporte Brasileiro no FK924797 e inscrito no CPF sob n.o 283.310.138-40; RENATO DE 
BARROS CORREIA MATOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG no5970139 SDS/PE e inscrito no CPF sob no 054.322.934-39 e LUIZ 
RICARDO SAMPAIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula 

de identidade RG no 4.008.829-49 SSP/BA e inscrito no CPF sob no 497.727.245-53; 
GRUPO 2: ROGERIO ONAGA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG n.o 05.069.206-23 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.o 933.013.405-04; 
EDSON CRUZ DE ALMEIDA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG no 1.507.916 SSP/BA e inscrito no CPF/MF no 327.101.435-34; MARCOS 
ALVES COSTA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG no MG-10.213.108 SSP/MG e inscrito no CPF/MF no 014.182.146-98; 
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SUZANO ARAUJO MENEZES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de cédula de 

identidade RG no 0863684351/SSP/BA e inscrito no CPF/MF no 008.122.575-02; RAFAEL 

DUARTE DI TULLIO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 

RG no 08.456.160-21 SSP/BA e inscrito no CPF/MF no 785.993.345-49; CARLOS AUGUSTO 

FONTANA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG no 

24472928-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.o 298.524.986-67; JOSÉ AUGUSTO 

RIOMAYOR FERREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG no 07496576-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF n.o 971.709.847-68; ANTONIO 

CARLOS DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG no 01287333-06 SSP/BA e inscrito no CPF/MF n.o 168.969.205-72; MARCUS 

VINICIUS HOLANDA TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula 

de identidade RG no 3135730 - SSP/PE e inscrito no CPF/MF n.o 536.482.694-53; JOSÉ 

EVANDRO DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG no 21310651 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.o 149.464.968-31; ALEX 

FELIX DE MEDEIROS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG no 1224792 SSP/RN e inscrito no CPF/MF n.o 915.599.604-34; GUSTAVO 

GONÇALVES PAES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de 

identidade RG no 11983091-48 SSP/BA e inscrito no CPF/MF n.o 044.732.955-32; FILIPE 

DANTAS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG no 0910313113 e inscrito no CPF/MF n.o 014.296.355-09; DIEGO ANTUNES 

TABET, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG no 

25.967.839-9 e inscrito no CPF/MF n.o 215.063.338-85; e BRUNO GRASSIA ACCIOLI 

FREIRE, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG no 

44344108-x SSP/SP e inscrito no CPF/MF n.o 357.962.908-51, todos com endereço 

comercial sendo o mesmo do outorgante, aos quais conferem os poderes especiais da 

CLÁUSULA "AD NEGOTIA", para representá-la no exercício de seus direitos e interesses 

civis e comerciais; notadamente para representarem a Outorgante perante terceiros, 

pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, sejam nacionais ou estrangeiras, 

órgãos públicos federais, estaduais e/ou municipais, fundações públicas, autarquias e 

demais entidades da administração direta e indireta, inclusive sociedades de economia mista 

e empresas públicas, bem como perante empresas, fundações e associações privadas; 

podendo, para tanto, nomear prepostos e procuradores; prestar e requerer informações, 

firmar e assinar requerimentos, declarações e demais instrumentos jurídicos, enfim, praticar 

todos os atos que se façam necessários no interesse dos direitos da Outorgante, exercendo 

ampla representação da Outorgante, sempre observado o quanto estabelecido neste 

instrumento, pelo qual são conferidos poderes especiais para AGINDO ISOLADAMENTE  

OUALOUER OUTORGADO DO GRUPO 1: (1) "CARTÓRIOS": representar a Outorgante 

perante todos e quaisquer "CARTÓRIOS" no âmbito nacional, incluindo, sem se limitar, os 

Cartórios de Notas, Cartórios de Registros de Contratos Marítimos, Cartórios de Protestos de 

Letras e Títulos, Cartórios de Registros de Imóveis, Cartórios de Títulos e Documentos e 

Civis das Pessoas Jurídicas, podendo, para tanto, solicitar a baixa e/ou cáncela ento de 
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protestos de títulos, inclusive translativos nos quais a Outorgante figure como obrigada; 

solicitar a baixa de títulos apontados pela Outorgante em relação a terceiros; solicitar 

certidões, matrículas, regularizações de registros, podendo, finalmente, praticar todos os 

atos necessários à obtenção desses fins, inclusive firmar instrumentos, requerimentos, 

formulários, recibos de quitação e recibos em geral; prestar informações e declarações, 

exibir documentos e promover o pagamento de taxas e emolumentos; (2) "ÓRGÃOS DE 
TRÂNSITO": representar a Outorgante perante todos os órgãos de trânsito, nacionais, 

estaduais ou municipais, tais como, sem se limitar, o Conselho Nacional de Trânsito - 

"CONTRAN", os Conselhos Estaduais de Trânsito - "CETRAN", o Conselho de Trânsito do 

Distrito Federal - "CONTRADIFE", Departamentos Estaduais de Trânsito - "DETRAN", 

inclusive no Distrito Federal, Departamento Nacional de Trânsito - "DENATRAN", 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - "DNIT", Polícia Rodoviária 

Federal - "PRF", Junta Administrativa de Recursos de Infração - "JARI" e Departamento de 

Estradas e Rodagens - "DER", bem como em relação a terceiros, pessoas físicas e jurídicas, 

conferindo aos outorgados poderes para regularização, aquisição e venda de veículos 
automotores, podendo, para tanto, prestar e requerer informações, apresentar defesas e 

recursos em relação à imposição de multas de trânsito até a última instância, requerer a 

realização de vistorias; requerer a expedição de segundas vias de documentos, inclusive 

Documento Único de Transferência - "DUT"; assinar quaisquer guias, formulários e 

requerimentos exigidos pelos Órgãos de Trânsito, necessários à regularização, aquisição ou 

venda de veículos automotores; apresentar propostas de preços, convencionar formas e 

prazos de pagamentos; firmar recibos e contratos de compra e venda, inclusive assinar o 

Documento Único de Transferência - "DUT"; realizar baixas de alienações e firmar 

declarações de responsabilidade relativa a eventuais ônus incidentes sobre os veículos 
vendidos; (3) "COMPANHIAS E CONCESSIONÁRIAS DE TELECOMUNICAÇÕES, ÁGUA, 
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS": representar a Outorgante perante as "COMPANHIAS E 

CONCESSIONÁRIAS DE TELECOMUNICAÇÕES, ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS", de todos 

os Estados da Federação e Distrito Federal, bem como as respectivas agências reguladoras 

dos setores, podendo, para tanto, requerer a emissão de segundas vias de contas de 

telefone, de água, de energia e de gás, requerer e prestar informações, dar e receber 

quitação, solicitar instalações e cancelamentos, firmar todos os instrumentos necessários ao 

fiel exercício deste poder, inclusive declarações, requerimentos e contratos relativos a linhas 

telefônicas, podendo enfim, praticar todos os atos com os mais amplos poderes, visando 

sempre à defesa dos direitos e interesses da Outorgante; (4) "RELAÇÕES 
FINANCEIRAS": representar a Outorgante podendo autorizar e emitir Notas Fiscais 
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relacionadas aos contratos da Outorgante; podendo requerer e receber valores destinados à 

Outorgante através de depósito, transferência e/ou crédito bancário em conta de 

titularidade da Outorgante ou através de cheques nominais à Outorgante, podendo, 

Inclusive, dar a respectiva quitação; (5) "RELAÇÕES E INSTITUIÇÕES DO TRABALHO, 

SINDICATOS E ÓRGÃOS DE CLASSE": representar a Outorgante perante o Instituto 

Nacional da Previdência Social - "INSS", Caixa Econômica Federal, Justiça do Trabalho, 

Coordenadoria de Relações do Trabalho do INSS e da Superintendência Regional do 

Trabalho - "SRT", Conselhos de Classe, especialmente perante os Conselhos Regionais de 

Engenharia e Arquitetura - "CREA", Sindicatos Patronais e dos Trabalhadores, podendo 

requerer e prestar informações, constituir prepostos, solicitar certidões e documentos, 

assinar Carteiras de Trabalho e Previdência Social - "CTPS" e contratos de experiência, 

assinar correspondências, requerimentos, ofícios, contratos, bem como convenções 

coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, assinar perfil profissiográfico 

previdenciáriq, convênios com entidades de ensino superior, podendo enfim, praticar todos 

os atos, com os mais amplos poderes, visando sempre à defesa dos direitos e interesses da 

Outorgante, inclusive os aqui não mencionados; (6) "RELAÇÕES CONTÁBEIS E 

FISCAIS": representar a Outorgante perante terceiros, inclusive repartições ou órgãos 

públicos, federais, estaduais e municipais, fundações públicas, autarquias e demais 

entidades da administração direta e indireta, incluindo Secretarias da Fazenda Municipais, 

Estaduais e da União, bem como perante as respectivas Procuradorias, no interesse da 

Outorgante, em toda e qualquer questão de ordem contábil, tributária e/ou fiscal, podendo, 

para tanto, assinar livros comerciais, contábeis e fiscais, efetuar pagamentos de guias de 

recolhimento fiscais de qualquer • espécie, solicitar e retirar certidões, requerer e prestar 

Informações, protocolar e verificar o andamento de processos administrativos fiscais, 

solicitar a revisão de débitos tributários em cobrança inscritos em dívida ativa, podendo 

ainda, assinar correspondências, requerimentos, •ofícios e respectivos contratos; 

Especialmente perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - "RFB" e a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional - "PGFN", representar a Outorgante podendo, para tanto, 

solicitar e retirar relatórios de "Informações de Apoio para Emissão de Certidão", solicitar e 

retirar relatórios de Resultado de Consulta da Inscrição; solicitar e retirar certidões, em 

especial a Certidão de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e a Certidão Quanto à 

Dívida Ativa da União, ambas com efeitos de negativa, representar a Outorgante ria 

solicitação e obtenção de senha de acesso ao sistema eletrônico de dados para emissão de 

relatórios; solicitar e retirar a Relatório de Restrições, a Certidão Negativa de Débitos - 

"CND", e matrículas de unidades de obras, assinar Termo de Início de Ação Fiscal - "TIAF", 

Mandado de Procedimento Fiscal - "MPF", Termo de Intimação para Apresentação de 

Documentos - "TIAD", Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - "NFLD", Lançamento 

de Débitos Confessados - "LDC", Termo de Encerramento da Ação Fiscal - "TEAF", Auto de 

Infração - "AI", Declaração e Informação Sobre Obra - "DISO", e solicitar retificação de 

Guia da Previdência Social - "GPS", podendo enfim, praticar todos os atos com os mais 

amplos poderes, visando sempre à defesa dos direitos e interesses da Outorgante; (7) 
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"BANCO CENTRAL DO BRASIL": representar a Outorgante perante o "BANCO CENTRAL 

DO BRASIL" a fim de realizar consultas de Registro Declaratório Eletrônico de Investimento 

Externo Direto - "RDE-IED" e Registro de Operações Financeiras - "ROF", consulta à Central 

de Risco de Crédito, ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público 

Federal - "CADIN" e acompanhamento de processos, podendo, para tanto, requerer, 

prestar informações e firmar demais instrumentos que se façam necessários, (8) 

"IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO": representar a Outorgante em operações de importação 

e exportação de serviços e produtos em geral, no Brasil e no exterior, podendo, para tanto, 

representar a Outorgante perante o Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do 

Brasil - "RFB" e suas Unidades Aduaneiras no Território Nacional, Companhias de Docas de 

todos os portos brasileiros, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - 

"INFRAERO", Ministério da Agricultura, bem como perante todas as demais concessionárias 

de portos e aeroportos no Brasil e do exterior, exercendo as atividades previstas nos artigos 

808, 809, 810 do Decreto no 6.759/09, nas Instruções Normativas SFR no 102/94 e no 

1.288/12 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no Ato Declaratório Executivo Coana no 

33/12 e na Instrução Normativa no 36/2006 do Ministério da Agricultura; ser habilitado no 

Sistema Integrado de Comércio Exterior - "SISCOMEX" e de Gerência do Manifesto, do 

Trânsito e do Armazenamento - "MANTRA", podendo requerer e assinar os termos de 

responsabilidade em garantia do cumprimento de obrigação tributária, pedidos de 

restituição de indébitos, de compensação ou desistência de vistoria; podendo ainda 

representar a Outorgante na Coordenação de Vigilância Sanitária dos Portos, Aeroportos e 

Fronteiras, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - "ANVISA", no Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - "IBAMA", no Ministério do 

Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e seus departamentos, bem como 

perante o Ministério dos Transportes e seus departamentos, em especial perante o 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - "DNIT" e a Marinha Mercante, 

bem como suas agências reguladoras de transportes aquaviários e terrestres, exercendo as 

atividades relacionadas com a liberação de conhecimento de embarque, podendo inclusive, 

subscrever termos de responsabilidade em garantia do seu pagamento, assinar 

requerimentos e pedidos de restituição de indébitos, arrecadar, recolher e habilitar-se ao 

sistema eletrônico de arrecadação ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 

Mercante - "AFRMM" e penalidades, podendo enfim, praticar todos os atos com os mais 

amplos poderes, visando sempre a defesa dos direitos e interesses da Outorgante; (9) 
"ICP BRASIL - INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS": 

representar a Outorgante perante as autoridades certificadoras da ICP-BRASIL na obtenção 
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de certificado digital, inclusive para as filiais da Outorgante, podendo, para tanto, nomear 

procuradores com poderes especiais para tal fim, requerer e prestar informações, efetuarem 

o cumprimento de exigências, preencherem as demais formalidades e firmar demais 

instrumentos que se façam necessários ao fiel exercício deste poder, visando sempre à 

defesa dos direitos e interesses da Outorgante; (10) "ASSOCIAÇÃO COM TERCEIROS": 

representar a Outorgante na assinatura de termos de compromissos de constituição de 

consórcio e/ou contratos de constituição de consórcio, memorando de entendimentos, 

acordos de "Joint Venture" e/ou quaisquer outros tipos de associações Com terceiros, 

podendo obrigar-se em nome da Outorgante, estabelecendo cláusulas e condições; podendo 

enfim, praticar todos os atos com os mais amplos poderes, visando sempre à defesa dos 

direitos e interesses da Outorgante (11) "ÓRGÃOS E ENTIDADES AMBIENTAIS": 

representar' a Outorgante perante os órgãos do meio ambiente, tais quais, mas não se 

limitando, Conselho Nacional do Meio Ambiente - "CONAMA", Secretarias do Meio Ambiente 

da Presidência da República, bem como as Secretarias do Meio Ambiente Estaduais, do 

Distrito Federal e Municipais, Ministério do Meio Ambiente - "MMA", Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - "IBAMA", e demais órgãos seccionais 

e locais, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive firmar 

instrumentos, requerimentos, formulários em geral; prestar informações e declarações, 

exibir documentos e promover o pagamento de taxas; solicitar certidões e regularizar 

registros; (12) "RELAÇÕES E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS / GOVERNAMENTAIS": 

representar a Outorgante perante todas as autoridades e repartições de governo ou de 

quaisquer. subdivisões políticas de qualquer categoria ou natureza, executivas, 

administrativas e judiciais, incluindo o Departamento Nacional de Registro do Comércio-

"DNRC", as Juntas Comerciais, Agências Reguladoras e suas respectivas subdivisões, 

repartições diplomáticas, abrangendo, inclusive, as Embaixadas, Consulados e os Ministérios 

das Relações Exteriores, nacionais e estrangeiras, sendo no caso de estrangeiras válido para 

representação perante o órgão o qual contiver a função análoga. (13) "REPRESENTAÇÃO 

EM SOCIEDADES" representar a Outorgante nas sociedades que a Outorgante participe 

como quotista ou acionista, bem como em seus respectivos documentos de alteração do 

contrato ou estatuto social; assembleias gerais e/ou reuniões de sócios; votar e aprovar, 

rejeitar ou abster-se de aprovar, em nome da Outorgante, as deliberações constantes da 

ordem do dia e apresentar propostas, podendo firmar os livros sociais, atas das assembleias 

gerais, 	reuniões de sócios e reuniões prévias, listas de presença, podendo ainda, 

observadas as limitações do estatuto social da Outorgante, aprovar aumentos de capital, 

com ou sem emissão de novas ações, subscrever ações, bem como renunciar ao exercício 

de direito de preferência para subscrição de novas ações, firmar acordos de acionistas, 

acordos de investimentos e quaisquer atos ou documentos aprovados no que se refere a 

sociedades em que a Outorgante participe como quotista e/ou acionista, sendo, contudo 

vedada a 'alienação das' ações ou quotas de propriedade da Outorgante; AGINDO  

ISOLADAMENTE, QUALQUER OUTORGADO, INDEPENDENTE DO GRUPO OU ORDEM  

DE NOMEACÃO: (14) PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E/OU SIMILARES": 
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Tabeliã 	 ).» representar a Outorgante em relação a quaisquer "Procedimentos Liiitató ás e/ou 

Similares", perante terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, 

nacionais, estrangeiras ou internacionais, sejam autoridades ou órgãos públicos nacionais, 

estaduais, municipais, autarquias, juntas de licitação, adjudicação, classificação, seleção e 

demais entidades da administração direta e indireta, inclusive sociedades de economia mista 

e empresas públicas, bem como perante empresas, fundações e associações privadas, 

podendo, para tanto, participar de quaisquer certames licitatórios, sejam licitações públicas 

ou privadas, independente da modalidade, aceitar e retificar os termos, os respectivos 

editais e demais documentos pertinentes; realizar e acompanhar visitas técnicas; acordar, 

desistir, transigir, proceder a pedidos de revisão e/ou considerações, opor, firmar 

impugnações, apresentar defesa e recursos no âmbito administrativo até a mais superior 

instância, termos de qualquer natureza, requerer e prestar informações, inclusive 

formulando petições e solicitando audiências com autoridades competentes; assinar, 

emendar e complementar propostas; assinar declarações juramentadas e termos de 

qualquer teor e prazo de validade que se tornem necessários, bem como quaisquer outros 

trâmites para obter documentos, registros e certificados requeridos pelas entidades 

licitantes, podendo inclusive subscrever atas circunstanciadas, acordos, bem como demais 

documentos em geral, e, em tudo o quanto diga respeito a participação em licitações, 

efetuar cadastramentos e recadastramentos da Outorgante, solicitando e apresentando 

documentos de qualquer natureza e praticando os demais atos pertinentes, solicitar, 

acordar, obter e realizar, com todas e quaisquer autoridades governamentais, todas e 

quaisquer concessões, permissões, licenças, alvarás ou demais instâncias de autorização, 

efetuar convênios de toda espécie, sem limitações, sobre o negócio e objeto que sejam 
convenientes aos fins da Outorgante; Ademais, são conferidos aos Procuradores, 
desde que, AGINDO EM CONJUNTO DE 2 (DOIS) OUTORGADOS SENDO PELO  

MENOS UM OUTORGADO DO GRUPO 1,  os seguintes poderes especiais: (15) 
"CONTRATOS COM CLIENTES": Firmar contratos, aditivos, termos de encerramento / 

rescisão e demais instrumentos conexos, com clientes, pessoas físicas ou jurídicas de direito 

público ou privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais, órgãos públicos federais, 

estaduais e/ou municipais, fundações públicas, autarquias e demais entidades da 

administração direta e indireta, inclusive sociedades de economia mista e empresas 

públicas, bem como empresas, fundações e associações privadas, podendo, inclusive, 

estipular cláusulas e condições; discutir preço e formas de pagamento; emitir atestados, 

termos de quitação e recibo; representar a Outorgante tanto em procedimentos licitatórios 

quanto na administração de contratos dela decorrentes bem como, na celebração, pela 
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Outorgante , de contratos de construção, prestação de serviços de engenharia ou contratos 

relacionados a obras (inclusive gerenciamento e execução de projetos e obras) decorrentes 

de procedimentos licitatórios e/ou similares previstos neste instrumento e respectivos 

aditivos, contratos de subempreitada e instrumentos correlatos, podendo apresentar e 

aceitar propostas de preços, fixar condições negociais e comerciais, até o seu total 

adimplemento, podendo, ainda substabelecer e credenciar prepostos para tais fins, seja por 

meio de carta, seja por meio de instrumentos público ou particular, atribuindo-lhes os 

poderes que sejam necessários, inclusive idênticos aos conferidos pelo presente instrumento 

ou outros poderes especiais que sejam necessários e convenientes, podendo enfim, praticar 

todos os atos com os mais amplos poderes, visando sempre à defesa dos direitos e 

interesses da Outorgante; (16) "MATERIAIS E INSUMOS": representar a Outorgante no 

Brasil e no exterior, para promoção de vendas, cessão, aquisições, enfim, qualquer forma 

de transferência de "Materiais e Insumos", podendo, para tanto, apresentar e aceitar 

propostas de preço, fixar condições negociais e comerciais, dar e receber quitação, bem 

como firmar os respectivos instrumentos contratuais e competentes recibos; (17) 

"MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS": representar a Outorgante para promoção 

de vendas, locação, cessão, comodato, e especificamente para aquisição no limite do valor 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), podendo, para tanto, apresentar e aceitar propostas 

de preço, fixar condições negociais e comerciais, dar e receber quitação, bem como firmar 

os respectivos instrumentos contratuais e competentes recibos; (18) "CONTRATOS": 

representar a Outorgante, firmando contratos, aditivos, distratos e demais instrumentos 

conexos, com terceiros contratados, sejam prestadores de serviços, fornecedores e 

subcontratados em geral, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, 

nacionais, estrangeiras ou internacionais, órgãos públicos federais, estaduais e/ou 

municipais, fundações públicas, autarquias e demais entidades da administração direta e 

Indireta, inclusive sociedades de economia mista e empresas públicas, bem como empresas, 

fundações e associações privadas, estipulando inclusive, cláusulas e condições, discutindo 

preço e formas de pagamento, emitir termos de quitação e recibo; (19) "CONTRATOS DE 

CONSTRUÇÃO": representar os interesses da outorgante na celebração de contratos de 

construção, prestação de serviços de engenharia ou contratos relacionados a obras 

(inclusive gerenciamento e execução de projetos e obras) decorrentes de procedimentos 

licitatórios e/ou similares previstos nos itens 14 e 15 acima, bem como os respectivos 

aditivos, contratos de subempreitada e instrumentos correlatos, podendo apresentar e 

aceitar propostas de preços, fixar condições negociais e comerciais, podendo enfim, 

praticar todos os atos com os mais amplos poderes, visando sempre à defesa dos direitos e 

interesses da Outorgante, sendo-lhes vedado, contudo, a prestação de aval e fiança em 

nome da outorgante; (20) "IMÓVEIS": a) "Locação": representar a Outorgante na 

"Locação de Imóveis" residenciais, comerciais e quaisquer outros, de naturezas diversas, 

podendo, para tanto, estabelecer condições, assinar os respectivos contratos de locação, 

aditivos, distratos, termos dè vistoria e demais instrumentos que se façam necessários ao 

integral exercício deste poder; b) "Comodato": representar a Outor ante na figura de 
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comodatária, podendo, para tanto, estabelecer condições, assinar os respectivos contratos 

de comodato, aditivos, distratos, termos de vistoria e demais instrumentos que se façam 

necessários ao integral exercício deste poder; c) "Fiança Locatícia": representar a 

Outorgante para fins de prestação de fianças locatícias exclusivamente em relação a seus 

funcionários e às empresas do mesmo grupo econômico da Outorgante, ou seja, empresas 

controladas e/ou coligadas, ou quando se tratar de empresas das quais os acionistas 

participem em conjunto como sócios ou acionistas. É vedada a representação para fins de 

oneração, aquisição e alienação de imóveis em nome da Outorgante. (21) 
"INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS": representarem a Outorgante perante "Instituições 

Financeiras", mesmo quando a Outorgante integrar consórcio com terceiros, podendo, para 

tanto, abrir, movimentar e encerrar contas, inclusive contas de aplicação financeira; assinar 

e endossar cheques e demais títulos de crédito; requisitar talões de cheque; solicitar e 

receber extratos de movimentação bancária; efetuar pagamentos e transações eletrônicas 

(office, internet, etc.); firmar contratos de câmbio para pagamento em moeda estrangeira e 

remessas ao exterior, bem como demais instrumentos que se façam necessários,; efetuar 

aplicações financeiras em geral, entre outras; empenhar e caucionar títulos de créditos; 

emitir e endossar duplicatas em favor de Instituições Financeiras para efeito de desconto, 

caução ou cobrança; assinar borderôs; receber e dar quitação em duplicatas de emissão da 

Outorgante, podendo enfim, praticar todos os atos, com os mais amplos poderes, visando 

sempre à defesa dos direitos e interesses da Outorgante; bem como praticar todos os atos, 

com os mais amplos poderes, visando sempre à defesa dos direitos e interesses da 

Outorgante. COMPLIANCE: Os outorgados se comprometem a: (i) conhecer e respeitas os 

preceitos do Código de Conduta OAS; (ii) declarar e se comprometer a não prometer, 

oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagem financeira ou não financeira ou benefício de qualquer espécie, rio âmbito público 

ou privado, que constituam prática ilegal, em especial, mas não se limitando, a práticas 

anticoncorrenciais, de corrupção ou de atos lesivos previstos na Lei 12.846, de 10  de agosto 

de 2013, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto dos poderes ora outorgados. 

SUBSTABELECIMENTO: os poderes constantes neste instrumento poderão ser 

substabelecidos, no todo ou em partes, sempre observadas as suas limitações e o Estatuto 

Social da Outorgante. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM VALIDADE DE 2 (DOIS) ANOS 

CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASINATUFtA DESTE INSTRUMENTO. 

INDEPENDENTE DO PRAZO ORA AVENÇADO, OS PODERES OUTORGADOS A 

COLABORADORES QUE TENHAM SEU VINCULO COM A OUTORGANTE ENCERRADO, 

DEVERÃO SER CONSIDERADOS AUTOMATICAMENTE REVOGADOS, A PARTIR DA 
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Bela IVANISE PINTO VARELA 
TABELIÃ 

Selo de Autenticidade 
Tribunal de Julho do Estado da Balda 

Ato Notarial ou de Registro 
1606AD8647497 

F6SCEIIJX8 
Consulte: 

www.ljbajus.bdeutenticidade o 

0169886 	• 
DATA DO TÉRMINO DO REFERIDO VÍNCULO. (LAVRADA SOB MINUTA). Foram 

3 	dispensadas as testemunhas instrumentárias nos termos do parágrafo 50, do art. 215, do 

Código Civil Brasileiro.Assim dissera, e a seu pedido eu, Bela IVANISE PINTO 

VARELA 	,TABELIÃ, digitei este instrumento, consoante o que faculta a Lei Federal 

8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituiçã _Federal, 

dispondo sobre serviços notariais e de registro, o qual, após ido e •ac ado o Lai  

assinado pelo representante da OUTORGANTE e por mim, 	 ( 	 Bela 

IVANISE PINTO VARELA, TABELIÃ, que a mandei digitar, a subscrevo, dou fé e assino em 

público e raso. DAM - que foi recolhida a taxa pela prestação de serviços através do 

e Documento de Arrecadação Judicial e Extraiudicial no valor de R$81,46, assim 

discriminado: Emolumentos - R$39,34, Taxa de Fiscalização - R$27,94, FECOM - 

R$10,75, Procuradoria Geral do Estado da Bahia - R$1,56, FMMPBA - R$0,81, Defensoria 

Pública dó Estado •'da Bahia - R$1,06, através do DAJE de número 921485, série 024, 

emissor 9999. DSML. 

EM TESTEMUNHO 	•DA VERDADE. 

OAS ENt-EN.HÁRIA E CONSTRUÇÃO S.A 
JOSMÁ-NUEL BOULHOSA PARADA 

Representante 



1UCOP SUtRINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
DO Al.VADO 
Doc N. : CA -SUCOP/Externo-399/2020 
Nome: MM CONSTRUTORA LTDA - Externo 
Asunto : ADMINISTRATIVO- INFORMAOES 
Data Entrada : 08/06/2010 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — SUCOP - DO MUNICÍPIO DE 

SALVADOR—BAHIA 

Ref: Proc. Administrativo n° 114/2020. 

RDC N° 002/2020 

PROTOCOLO / 

RECEBIDO POR: 
stD  /21H . EM 0..te—Q 2)À5  : 

-dl to 5  

CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH, já qualificado nos autos do processo 

administrativo em epígrafe, representada pela empresa líder CONSTRUTORA NM 

LTDA, vem, à presença de V. Senhoria, vem, à presença dessa ilustre comissão, 

apresentar RECURSO, na forma das razões anexas, uma vez que a licitante cumpriu 

todos os requisitos do Edital, requerendo que V. Exa. Declare a imediata 

habilitação da referida licitante, pelas razões a seguir expostas. 

Prefacialmente, cumpre registrar que o presente recurso atende a todos 

os requisitos no Edital, estando pronto para ser julgado. O recurso é tempestivo, tendo 

a recorrente protocolado 'no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o Edital. 

1. DA CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL. 

A Comissão de Licitação inabilitou a Recorrente, sob os seguintes 

fundamentos, vejamos: 

Após análise e julgamento da documentação, verificada a 

autenticidade das certidões, nos sites específicos  na internet, a 

Comissão decidiu: INABILITAR a licitante CONSÓRCIO 

NWFARES/COMTECH pelo seguinte motivo: A empresa Consorciada 

FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA apresentou Certidão 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, abrangendo as contribuições Sociais, desatualizado, com 
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data de validade vencida em 22/03/2020, data anterior a da sessão 

de recebimento dos envelopes 01, 02 e 03 que ocorreu no dia 

03/04/2020, violando a exigência prevista no subitem 9.4, subitens 

9.4.1 e 9.4.2.1, alínea "a" do Edital. 

Buscando esclarecer a ausência da referida certidão (com validade 

vigente), foi apresentado Portaria Conjunta n 555/2020, publicada no 

DOU de 24/03/2020, prorrogando-se as referidas Certidões por 90 

(noventa) dias. Contudo conforme disposto no art. 1*, da Portaria, as 

certidões validas na data da sua publicação, qual seja, 24/03/2020, 

estariam prorrogadas. Como se confirma a certidão apresentada pela 

consorciada FARES teve seu prazo de vigência expirado em 

22/03/2020. Dessa forma a certidão apresentada pela licitante FARES 

& ASSOCIADOS não se encontra amparada pela Portaria. 

Restando, portanto, documento apresentado com data de validade 

vencida. 

Inicialmente, é preciso contextualizar sobre o momento vivido pela 

Sociedade atualmente., 

A questão da pandemia de Coronavírus (Covid-19) tem desencadeado 

uma escalada de efeitos no âmbito local, regional, nacional e mesmo global. Um 

conjunto impressionante de impactos na área da saúde e com sério risco de vida a 

todos os Brasileiros, com desdobramentos nos mais diversos planos das relações 

sociais, econômicas, políticas e também jurídicas. 

5. 	O agravamento da situação de crise em decorrência do novo 

Coronavírus está a exigir medidas estatais nas mais variadas áreas, tanto no 

enfrentamento da pandemia nas dimensões da área da saúde como nos seus 

aspectos econômicos. Sobre o enfrentamento da Covid-19 no plano legislativo, 

importante destacar o DECRETO N°64.864, DE 16 DE MARÇO DE 2020, do Governo 

do Estado de São Paulo, localidade sede da Consorciada FARES & ASSOCIADOS 

ENGENHARIA LTDA. 
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O referido Decreto implantou o regime de teletrabalho nos órgãos 

públicos que vigoraria pelo prazo de 30 (trinta) dias, entretanto, como é de 

conhecimento público e notório, o Estado de São Paulo foi o mais afetado pela 

Pandemia do Coronavirus, e começou a flexibilizar apenas a partir de junho de 2020. 

Portanto, diante dessas questões que fugiram ao controle da Licitante, a 

Consorciada FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA estava impossibilitada de 

resolver quaisquer questões no Estado de São Paulo. 

Em que pese tais argumentos, a Certidão da Licitante venceria no dia 

22/03/2020, um dia de DOMINGO, dia não útil, logo estaria válida até o dia 23, 

SEGUNDA FEIRA, exatamente o dia em que foi redigida e aprovada a Certidão, 

entretanto só poderia ser publicada oficialmente no Diário Oficial do dia seguinte, ou 

seja dia 24. 

Assim, tem-se que a Portaria Conjunta n° 555, ELABORADA EM 

23/03/2020,  resta evidente e comprovado que a Consorciada FARES & 

ASSOCIADOS está amparada pela portaria, abaixo transcrita: 

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

PORTARIA CONJUNTA N° 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das 

Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Divida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas 

com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Divida Ativa da União (CPEND), em 

decorrência da pandemia relacionada ao coronavirus (COVID-

19). 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL E O PROCURADOR GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, 

respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno 

da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado 

pela Portaria MF n° 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 
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do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, aprovado pela Portaria MF n° 36, de 24 de janeiro de 

2014, e tendo em vista o disposto no § 5° do art. 47 da Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem: 

Art. 1° Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das 

Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas 

com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas 

na data da publicação desta Portaria Conjunta. 

Art. 2° Ficam mantidas as demais disposições da Portaria 

Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2 de outubro de 2014. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

no Diário Oficial da União. 

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO 

Secretário Especial da Receita Federal do Brasil 

Dessa forma, tal fato deveria ser enfrentado pela Ilustre Comissão, a 

partir de parâmetros racionais e equilibrados, flexibilizando exigências legais no 

sentido de viabilizar a participação do Consórcio na referida Licitação. 

Não obstante, restar evidenciado que a Portaria ampara a Consorciada 

FARES & ASSOCIADOS junta com o presente Recurso algumas Licitações em 

que a referida empresa foi devidamente habilitada,  tendo sido, inclusive, vitoriosa 

em um deles, com base na própria Portaria Conjunta n° 555 da Receita Federal. 

Diante do exposto, resta evidente que o CONSÓRCIO 

NM/FARES/COMTECH cumpriu o Edital, devendo ser habilitado pela Ilustre 

Comissão. 

2. ITENS PARA REVISÃO DE PONTOS DO CONSÓRCIO 

NM/FARES/COMTECH.  

2.1 CORREÇÃO E AUMENTO DA NOTA NT4 (EQUIPE TÉCNICA) PARA O 

PROFISSIONAL Cl. 
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13. 	Diante do quadro de notas atribuídas pela comissão temos o seguinte: 
_,,. 	, _—...,--r......7.1,,,t......: ̂  .= wr,cf~álCèNNIPOzNOTADAOIGNITORI~ EWCCAMARL4..JECNCA . Ir, r,...f ,. .- - ",..,,2 

ko{510511105•45 elou vlid5in 515 inttra de 
1,515d to Oeste(' 
Prgftt de 

0,250 1,00 g° 3003 0,750 CAT, ti. Cffle hg 11) 11110X0M04 01 2441/13to Ni 07 
05~5totedve1teiegréta de 

,..5 44 0 re DY It~ 0,175 1,50 4,03 4.030 1,503 CAT. tf 211150:051,5P41415 11110X01,514k4It u41/53:0 Pn 01 MIMO 11, CS Ne 4 de ArAtOo em tana erietika cuim:145 
poftida ~Me n•Nri deittited piXstitla  0005 2,50 4.0) 001 2.500 CAT. N. isnina (Ni, 405 21110))1621N 4/1 ?ano 011.117 celen 100 

Pontnáo Máxhiu 5.02 

Ocorre que, a Ilustre Comissão retirou indevidamente 0,25 ponto da 

Recorrente, embora as CAT 1539/2000 (pág. 405) e CAT 2685/2010 (pág. 437) do 

profissional Antonio Pereira Tonhá (Cl) possuam o serviço de "Projetos de ponte e/ou 

viaduto com área mínima de 1.575,00m2  por atestado". 

As referidas CATs não foram consideradas pela Comissão e, 

portanto, não foram devidamente pontuadas. 

Diante do exposto, deve a Comissão de Licitação acrescentar a 

pontuação correspondente às CAT's mencionadas, alterando a pontuação total do 

profissional para 5,0 (cinco) pontos. 

2.2 AUMENTO DA PONTUAÇÃO REFERENTE A NT3: PLANO DE TRABALHO, 

ITEM CRONOGRAMA. 

A Comissão de Licitação retirou pontos da Recorrente no que se refere 

ao Cronograma, entretanto, o cronograma entregue pelo consórcio 

NM/FARES/COMTECH foi realizado conforme o Termo de Referência e atendeu 

completamente todos os requisitos solicitados. 

Foi apresentado no programa MS PROJECT, devidamente estudado e 

detalhado, mostrando a descrição completa de todas as atividades de acordo com as 

sequências previstas no plano de ataque e em plena conformidade técnica e 

operacional, atendendo rigorosamente as condições de trabalho no local da obra, em 

total obediência aos prazos e projetos previstos no edital. 
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Diante do exposto, é justo e correto que a Comissão de Licitação 

acrescente o ponto referente ao cronograma apresentado pela Recorrente, 

devendo ser aplicada a pontuação máxima de 2,0 (dois) pontos. 

2.3 JUSTIFICATIVA QUANTO A NT3: PLANO DE TRABALHO, ITEM PLANO DE 

ATAQUE. 

Quanto à justificativa apresentada pela Comissão de Avaliação, 

referente à pontuação dada ao item Plano de Ataque, mais especificamente quanto ao 

trecho transcrito abaixo: 

"A dinâmica da proposta viária apresentada na pag. 48 não 

condiz com o citado nas pags. 10 a 17 do mesmo documento 

(-)" 

Temos a considerar que: 

A proposta apresentada à página 10 e 48 do documento foi elaborada à 

luz do projeto apresentado no referido edital, cumprindo fielmente o item 8.2. 

Programa de.  Necessidades — Concepção do Empreendimento: 

"Faixas para fluxo — O projeto deverá prever de forma geral, 

03 (três) faixas cada uma com 3,30m de largura, devendo 

contemplar barreiras tipo New Jersey em ambos os lados da 

pista de rolamento, com os respectivos afastamentos de pista. 

Nos trechos em curva, quando necessário, considerar 

superlargura e superelevação, conforme norma do DNIT. 

Deverá também ser considerado um passeio de emergência, 

com 1,0m de largura em um dos lados e elemento de 

segurança (barreiras New Jersey), com respectivo afastamento 

de bordo de acordo com as normas DNIT." 

(ANEXO 1 — Teimo de Referência - item 8.2. Programa de Necessidades 

Concepção do Projeto. Pág.11) 
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23. 	Assim, as seções apresentadas no Plano de Ataque elaborado por este 

Consórcio, não diferem das indicadas no TR (e que foram replicadas ao documento 

elaborado, apenas como forma de ilustrar o pleno conhecimento do conteúdo do 

Edital), uma vez que as seções elaboradas por este Consórcio obedeceram 

exatamente às diretrizes apresentadas no texto de concepção do empreendimento, 

indicado no TR, conforme transcrito acima e a saber: "O projeto deverá prever de 

forma geral, 03 (três) faixas cada uma com 3,30m de largura, 

Contudo, das páginas 11 a 17 da nossa proposta são apresentadas 

outras seções de entrada e saída do viaduto proposto originalmente no edital. 

Estas são apresentadas apenas como conhecimento da proposta do 

Edital que apresenta sim, contradição, quando das páginas 12 a 16 apresentam outras 

opções de seções de entrada e de saída, que diferem da proposta original indicadas 

no ANEXO 1 — Termo de Referência e no Anexo El — Memorial Descritivo. 

Este Consórcio adotou em sua proposta seção única de entrada, 

desenvolvimento e saída do viaduto de três faixas de 3,30m, pois entendemos que 

não deverá existir num viaduto em curva mudanças de faixas, pois possui risco real de 

acidentes, quando não, ocasionará congestionamentos diários no próprio viaduto, no 

horário de pico, o que em princípio, fere totalmente a proposta do viaduto que é de 

dar maior fluidez no trânsito da região, eliminado interseções e encurtando distâncias, 

com máxima segurança. 

Ainda com relação ao Plano de Ataque, a Comissão de Licitação 

argumenta "Atenção Especial para a FASE 03 - Descrita no desenho VIADUTO 

DIRECIONAL - FOLHA 03-MONTAGEM CONCEITUAL DO VIGAMENTO METÁLICO, 

pois o posicionamento do guindaste está previsto na projeção da caixa estaqueada no 

Viaduto do BRT." 

Entendemos que no momento da execução do viaduto RDC 003/2020, 

o sistema BRT ainda não estará em funcionamento. Mas, mesmo que esteja em 

funcionamento não impede a utilização do guindaste no local previsto no nosso 

estudo, uma vez que, só utilizaremos essas áreas com a permissão da prefeitura e em 

momentos em que esse sistema não estiver sendo utilizado, como a partir da meia 
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noite e em outros horários eventualmente possíveis, devidamente aprovados com total 

segurança, pela Contratante. 

29. 	Também é importante considerar que temos outros estudos mostrando 

mais um posicionamento possível para o guindaste do lado oposto, ou seja, na 

margem assoreada do rio (figura 1) devidamente aterrada. Fica claro que com peças 

de vãos de até 54 toneladas, teremos a flexibilidade de posicionar o guindaste onde 

cause o mínimo de impacto possível no fluxo de tráfego em todos os sistemas viários. 

Figura 1: Possibilidades de posicionamento do guindaste. 

30. 	Pelo exposto, solicitamos que a Comissão de Licitação deva atribuir a 

nota máxima de . 3,5 (pontos) para o consórcio, pois foram analisadas e estudadas 

todas as condicionantes para a execução de um trabalho dentro.da melhor técnica, 

segurança e operacionalidade para todo o sistema viário na região. 

2.4 JUSTIFICATIVA QUANTO A NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA, SUBITEM 

14.1.2.1 "CONHECIMENTO DO EMPREENDIMENTO" 

Conforme indicado, a nota máxima do subitem "Conhecimento do 

Empreendimento" é no valor de 1,00. A pontuação recebida por este Consórcio foi de 

0,30, sendo considerado pela Comissão de Avaliação que o documento apresentado 

só atendeu 25% do solicitado. 

Nosso documento foi elaborado à luz do que solicita o texto orientador 

do Anexo 1 - Termo de Referência, subitem 15.1. Critérios de Pontuação da 

Proposta Técnica, tanto em relação ao conteúdo, quanto à organização e nominação 

. dos tópicos/subitens. 

Página 8 de 12 



	

33. 	O texto orientador do Anexo 1 - Termo de Referência, subitem 15.1.2. 

NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA, indica: 

"As Licitantes deverão apresentar "Relatório de Conhecimento 

do Problema", elaborado em texto claro e objetivo, (...), e 

versando no mínimo, sobre os seguintes tópicos: 

Empreendimento vs. Justificativas: a Licitante deverá 

demonstrar pleno conhecimento do Empreendimento, das suas 

justificativas motivadoras e da importância deste para a 

Cidade, não perdendo de vista que a Intervenção "C", de que 

trata esta licitação, é uma única parte do mesmo; 

(•••)" 

	

34. 	Seguindo esta orientação, construímos um documento conciso, porém 

sem abrir mão das exigências de conteúdo. Assim, considerando-se a seguinte 

exposição de motivos: 

A Licitante procurou ordenar o conteúdo, obedecendo rigorosamente ao item 

solicitado pelo Termo de Referência; 

O subitem Empreendimento vs. Justificativas, composto de 10 (dez) 

parágrafos, apresenta, em texto claro e objetivo, "justificativas motivadoras e da 

importância deste para a Cidade, não perdendo de vista que a Intervenção "C", de que 

trata esta licitação, é uma única parte do mesmo", como indicado abaixo: 

	

35. 	Os 1° e 2° parágrafos reforçam que esta obra, em particular, faz parte 

de uma série de outras intervenções planejadas para toda a região, indicando o 

objetivo geral do empreendimento como um todo, denominado "Nova Tancredo 

Neves": 

Este projeto, como dito anteriormente, faz parte de um 

conjunto de medidas/obras planejadas e projetadas com 

objetivo de proporcionar uma maior fluidez e escoamento 

do trânsito na região, a partir do Empreendimento que será 

conhecido como "Nova Tancredo Neves". 
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(...) a intervenção trará "maior fluidez ao trânsito em uma região 

de grande circulação da capital baiana, reduzindo o tempo de 

deslocamento, o que significa mais qualidade de vida". 

Os 3° e 4° parágrafos versam sobre a problemática existente na região, 

no que concerne à fluidez do tráfego: 

"A Av. Antônio Carlos Magalhães constitui um vetor de 

mobilidade de grande importância para a cidade de Salvador, 

caracterizada como (...). 

O crescimento acelerado e o adensamento verificados na 

região, traduzem-se no crescente fluxo de tráfego (...)." 

Os parágrafos seguintes reforçam a importância da Intervenção "C", 

mais especificamente, dentro de um todo de conjunto de intervenções a serem 

realizadas naquela região: 

"O trecho em questão, denominado como Intervenção C, visa a 

construção de (...). 

Esta intervenção torna-se necessária, como forma de eliminar 

(..). 

Com a implementação do sistema BRT e consequente retirada 

do controle semafórico na região da praça Newton Rique, o 

intenso entrelaçamento de fluxos à jusante dessa interseção 

deverá ser eliminado, promovendo (...)." 

Apresentando inclusive, foto ilustrativa da localização da intervenção 

proposta: 

"A Figura 1 ilustra a localização da Intervenção C, (..)." 

Fazendo alusão ao descritivo apresentado no TR e no Memorial 

Descritivo, indicando pleno conhecimento das peças que compõe o Edital: 
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"Conforme o Termo de Referência, o compÉimento da obra (...) 

conforme indicado no Anexo El — Memorial Descritivo do Edital 

em tela." 

E destacada a legitimidade dessas ações junto às diretrizes de 

desenvolvimento urbano do município: 

"Vale ressaltar que Essas Intervenções estão previstas no 

Plano de Mobilidade de Salvador— PlanMob." 

Diante do exposto, fica claro que deve ser retificada a pontuação, 

requerendo que a Comissão de Licitação atribua a nota máxima de 1,0 (um) ponto 

para o Consórcio. 

2.5 JUSTIFICATIVA QUANTO A NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA, SUBITEM 

14.1.2.5 "PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS OBRAS" 

Com referência aos pontos críticos de projeto, podemos destacar o que 

está descrito nas páginas 9 e 10 de conhecimento do problema, onde descrevemos os 

entrecruzamentos existentes entre os veículos que tem origem na Avenida Mário Leal 

Ferreira/Retiro com destino à Paralela, com os veículos que tem origem na Avenida 

ACM com destino, ao viaduto dos Rodoviários. 

Apresentamos também no item 1.6, nas páginas 29 e 30, os estudos 

necessários para identificação dos pontos críticos que permitam a confecção de um 

. projeto que atenda às necessidades da região sob o aspecto técnico de geotecnia, 

hidrologia e tráfego. 

Com referência aos pontos críticos das obras, podemos destacar o que 

está descrito no item 3.2.2, nas páginas 50 a 53 e página 84. 

Quanto aos pontos críticos físicos existentes ou pontos notáveis, que 

foram os motivos pelo qual fizemos a modificação no anteprojeto fornecido no Edital, 

para a nossa solução estrutural alternativa, com o objetivo de transpor esses pontos 

críticos físicos, tais como, as avenidas ACM e os cruzamentos das Ávenidas Mário leal 
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Ferreira; o Rio Camarajipe; o Viaduto do BRT; a linha de Metrô; o viaduto Raul Seixas 

e a Avenida Tancredo Neves, com um menor impacto no trânsito nos pontos 

críticos citados acima e maior segurança, para todos. 

Diante do exposto, fica claro que atendemos ao solicitado no Termo de 

Referência e solicitamos que a pontuação seja retificada, requerendo que a 

Comissão de Licitação atribua a nota máxima de 2,50 para o Consórcio. 

3. DA CONCLUSÃO 

Ante as razões expostas, requer seja dado provimento total ao presente 

Recurso, para que seja determinada a Habilitação do licitante CONSÓRCIO 

NM/FARES/COMTECH, bem como retificar os pontos a serem majorados, conforme a 

fundamentação supra. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Salvador, 08 de junho de 2020. 

CONSTRU1ORA 1M LTDA 

Empresa li r do onsórcio NM/FARES/COMTECH 

Nicolau Ema oel Marques Martins 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3 
	

ISSN 1677-7069 	 Ne 102, Sexta-feira, 29 de maio de 2020 

Ministério da infraestrutura 

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

ESPÉCIE: Termo de Autorização; 
PROCESSO no 00058.033464/2019-55; 
AUTORIZADORA: A União, por intermédio da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; 
AUTORIZATÁRIO: Jorge Maroum ME, inscrito no CNPJ sob o na 06.230.303/0001-87; 
OBJETO: Exploração do aeródromo civil público denominado "Heliponto Maroum 

(SJDO)", localizado na Avenida Princesa Isabel, n. 2.259, bairro Barra Velha, CEP 11.630-
000. Ilhabela/SP, nas coordenadas geográficas 23°49'19"S / 45.22'17"W; 

DATA DE ASSINATURA: Brasília, 26 de maio de 2020; 
VIGÊNCIA: o Termo de Autorização não terá vigência sujeita a termo final, extinguindo-

se somente nos casos previsto no Capitulo VI do Termo assinado; 
SIGNATÁRIOS: Adriano Pinto de Miranda, Superintendente de Regulação Econômica de 

Aeroportos - Substituto; Antonio Giovanelli Neto, representante do empresário individual 
Jorge Maroum ME. 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO NP 4/2020 - UASG 393001 

Número do Contrato: 28/2017. 
N. Processo: 50500529331201711. 
PREGÃO SISPP Ne 14/2017. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES - 
TERRESTRES - ANTT. CNPJ Contratado: 01644731000132. Contratado : CTIS TECNOLOGIA 
S.A -Objeto: O reajusta e a supressão do quantitativo do vaiar da Contrato. Fundamento 
Legal: Lei ne 8.666/93 . Vigência: 27/05/2020 a 09/11/2020. Valor Total: R$8.065,70. Fonte: 
129039269 - 2020NE800153. Data de Assinatura: 27/05/2020. 

(SICON - 28/05/2020) 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTUFtA DE 
TRANSPORTES 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

UNIDADE DESCENTRALIZADORA: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT, inscrita na CNPJ/MF sob o n• 04.892.707/0001-00, representado por seu Diretor-

Geral, ANTÓNIO LEITE DOS SANTOS FILHO. ENTE FEDERADO BENEFICIADO: Estado de 
Alagoas, inscrito no CNPJ/MF sob o na 12.379.285/0001-00, representado por seu 
Governador, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, por intermédio da Secretaria de 
Estado de Transportes e Desenvolvimento Urbano - SETRAND, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. 22.217.896/0001-06, representada por seu Secretário, Mozart da Silva Amaral. 
INSTRUMENTO: Termo de Compromisso n. 916/2015. ESPÉCIE: 32 Termo Aditivo. OBJETO: 
Rerratificação e Prorrogação de Prazo "de Oficio, para realização de Obras de melhorias 
viárias e da mobilidade urbana no entrocamento das BR-104/316-AL, localizadas no 
Municipio de Maceió, na Rotatória da Policia Rodoviária Federal. Gestor: Euclides Bandeira 
de Souza Neto - Diretor de Infraestrutura Rodoviária. PRAZO: Prorrogar por 230 (duzentos 
e trinta) dias consecutivos a contar de 15/05/2020 com previsão de término em 
31/12/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1. do Decreto 10.315, de 06/04/2020. Relato Na. 
91/2020/DIR/DNIT SEDE, incluído na Ata da 191 Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, 
realizada em 11/05/2020. EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da publicação, em 
extrato, no DOU. PROCESSO Na: 50600.512491/2017-01. DATA DA ASSINATURA: 
12/05/2020. 

EDITAL DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NP 42/2020 

Com base nas competências elencadas no art. 21 e fulcro no 281 da Lei 
9.503/97 - CTB, e ainda, conforme art. 13 da Resolução CONTRAN 619/2016, NOTIFICA as 
pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias de veiculas autuados ou responsáveis pelo 
cometimento da infração de tánsito, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste Edital, para, conforme o caso, 
apresentar Condutor/Responsável pela infração ou Defesa da Autuação nos termos das 
Resoluções CONTRAN N. 299/2008, 547/2015 e 619/2016. 

A Defesa da Autuação deverá ser dirigida à Autoridade de Trânsito do DNIT, 
contendo no mínimo: requerimento com as razões, datado e assinado; cópia deste Edital, 
da Notificação, do Auto de Infração ou documento contendo a placa do veiculo e número 
do Auto de Infração; provas admitidas em direito; copia do CRLV e documento de 
identificação do requerente que comprove sua assinatura; procuração, quando for o caso; 
sendo pessoa jurídica, ato constitutivo e documento que comprove a representação. 

Para identificação de Condutor/Responsável o formulário disponibilizado no 
Portal de Multas deverá ser devidamente preenchido, assinado e acompanhado de cópia 
legível dos documentos exigidos, de acordo com a modalidade da infração. 

Ao proprietário cabe a responsabilidade nas esferas penal, cível e 
administrativa, pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos. 

A Defesa da Autuação ou Identificação de Condutor/Responsável deverá ser 
apresentada 	via 	internet 	no 	Portal 	de 	Multas 	de 	Trânsito 
(http://servicos.dnit.gov.br/multas)  ou enviada pelos Correios para SAN QD. 03, Late "A" 
Edifício Núcleo dos Transportes - Coordenação de Multas de Trânsito, Brasília/DF, CEP 
70.040-902. 

Não serão conhecidas Defesas da Autuação e/ou Indicações de 
Condutor/Responsável apresentados fora do prazo, sem comprovação de legitimidade, sem 
assinatura ou em inconformidade com a legislação. 

A lista completa das autuações e demais informações da infração poderão ser 
obtidas no Portal de Multas ou canais de comunicação do DNIT. Total de autuações 
publicadas neste Edital: 86.373 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e três.). 

JULIO CESAR DONELLI PELLIZZON 
Autoridade de Trânsito 

DIRETORIA EXECUTIVA 

EXTRATO DE CONTRATO NP 315/2020 - UASG 393003 

Ne Processo: 50600027376201999. 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
RDC ELETRÔNICO Ne 395/2019. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE - 
INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 10778470000134. Contratado ASTEP 
ENGENHARIA LTDA 'Objeto: Consultoria para execução dos serviços técnicos 
especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de 
manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do 
DNIT no Estado do Maranhão, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no 
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Lote 03. Gestor: Euclides Bandeira de 
Souza Neto, Diretor da DIR. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93, Lei na 12.462/2011, 
Decreto na 7.581/2011. Vigência: 12/05/2020 a 12/05/2023. Valor Total: 
R531.982.763,93. Fonte: 111039337 - 2020NE801859. Data de Assinatura: 
12/05/2020. 

(SICON - 28/05/2020) 

EXTRATO DE CONTRATO NP 340/2020 - UASG 393003 

Ne Processo: 50600011139201914. 

PREGÃO SISPP Na 393/2019. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST 
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 09370244000130. Contratado : DEFENDER 

CONSERVACAO E LIMPEZA -EIRELL Objeto: Contratação de serviços de Apoio Técnico 
Administrativo Especializado, em caráter subsidiário, com disponibilização de mão de obra 
em regime de dedicação exclusiva. Gestora: Fernanda Gimenez Machado Faé, Diretora da 
DAF. Fundamento Legal: Lei ne 8.666/93, Lei n. 10.520/02, Decreto na 9.507/18. Vigência: 
27/05/2020 a 27/05/2022. Valor Total: R$52.472.958,24. Fonte: 144000000 -
2020NE801966. Data de Assinatura: 27/05/2020. 

(SICON - 28/05/2020) 

COORDENAÇÃO-GERAL DE CADASTRO E LICITAÇÕES 

(AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.  
..',RDC ELETRÔNICO NP 63/2020-00 - UASG 393003. 

Com base na documentação acostada nos autos do processo n.e 

50600.022128/2019-51, referente ao RDC ne 063/2020-00, e decorrido o prazo recursal, 

homologo e adjudico o presente procedimento licitatório, nos termos do Artigo 28, Inciso 
IV da Lei 12.462/2011, para que produza efeitos jurídicos e legais. 

Vencedor: 

jCONSÓRCIO ÚNICA - PARES, com proposta no valor de Ft5 2.259.000,00 (dois 
milhões, duzentos e cinquenta e nove mil reais). 

EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO 

Diretor Executivo 

Substituto 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO NP 9/2020 - UASG 393027 

Número do Contrato: 234/2015. 
N. Processo: 50605002283201405. 

PREGÃO SISPP Ne 764/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST 
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01379851000150. Contratado CBV CONSTRUTORA 
LTDA -Objeto: Nono Termo Aditivo de Rerratificação e Reequlibrio Econômico-Financeiro 
ao Contrato SR-05/00234/2015 em decorrência da elevação extraordinária e imprevisível 

dos custos de aquisição dos materiais betuminosos. Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, 
alínea "d" da Lei 8.666/93 e na Cláusula Nona do Contrato SR-05/00234/2015 . Valor Total: 
R$302.605,37. Fonte: 111039337- 2020NE800398 Fonte: 111039337- 2020NE801768. Data 
de Assinatura: 26/05/2020. 

(S1CON - 28/05/2020) 393027-39252-2020NE800010 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO NP 4/2020 - UASG 393020 

Número do Contrato: 371/2017. 
N. Processo: 50611000854201561. 

PREGÃO SISPP N. 409/2016. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST 
DE TRANSPORTES, CNPJ Contratado: 76436849000174. Contratado 	ENGEFOTO 
ENGENHARIA E -AEROLEVANTAMENTOS S.A. Objeto: Aditivo de prorrogação de prazo ao 
Contrato, cujo objeto é a execução dos serviços de supervisão das obras de implantação e 
pavimentação, com obras de artes especiais, na rodovia BR-070/MT, trecho: Divisa GO/MT 
- Fronteira Brasil/Bolívia, subtrecho: Entr. BR-158/GO (Sul) - BR-070/158/MT (Norte), 
segmento: Contorno Rodoviário de Barra do Garças, da Estaca 00,00 a Estaca 513 (Lote 
18), extensão: (lado MT extensão parcial de 9,9 km), com extensão total de 16,8 km. 
Fundamento Legal: inciso I e parágrafo 1a do artigo 57 da lei 8.666/93. Vigência: 
10/07/2020 a 09/01/2021. Data de Assinatura: 27/05/2020. 

(SICON - 28/05/2020) 393020-39252-2020NE800018 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL 

EXTRATO DE CONTRATO NP 331/2020 - UASG 393010 

N. Processo: 50619002179201968. 

PREGÃO SISPP Ne 72/2020. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST 
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 46486650000190. Contratado : MAQTERRA 
TRANSPORTES E -TERRAPLENAGEM LTDA. Objeto: Execução dos serviços de 
conservação(rnanutenção/recuperação) da Rodovia BR-158/MS, trecho: Divisa GO/MS - 
Divisa SP/MS (Inicio da Travessia do Rio Paraná); subrecho: Divisa GO/MS - Entr.M5-
316/443 (Aparecida do Taboado); segmento: km 1,10 ao km 141,90; extensão: 140,80 km 
/ 299,71 kmf; código do SNV: 158BMS0430 ao 158BMS0460. Fundamento Legal: Lei na 
8.666/93; Lei ne 10.520/2002; Decreto n. 7.983/13; Decreto ne 7.892/13; IN SEGES/MP Ne 
05/2017. Vigéncia: 29/05/2020 a 16/08/2022. Valor Total: le$19.679.090,31. Fonte: 
100000000 - 2020NE802102. Data de Assinatura: 28/05/2020. 

(SICON - 28/05/2020) 393010-39252-2020NE800001 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

PREGÃO NP 131/2020 

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.0 de 

07/05/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada 

para execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) da BR-158/MS, a 

cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional do Estado de Mato 

Grosso do Sul, segundo as condições, quantidades, especificações e exigências 

estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 

29/05/2020 das 08h00 às 11h30 e del3h00 às 17h00. Endereço: Rua Antonio Maria 

Coelho, 3099 - Bairro Jardim Dos Estados CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a 

partir de 29/05/2020 ás 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 

10/06/2020, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 

EURO NUNES VARANIS JUNIOR 

Superintendente Regional - Substituto 

(SIDEC - 28/05/2020) 393010-39252-2020NE800002 

(i)

Este documento pode ser verificado no endereça eletrônico 
Itttm//mvvv.in.gov.hr/autenticidade.latrni,  pelo código 053020202529.063 

Documento assinado dipitairnente conforme 	ns 2.2.2 de 24m/21,3k [CP 
que instalui Manes-V.P. dS Chaves Públicas Brasileira - 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 52.573.623/0001-57 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
H  Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:59:40 do dia 04/05/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 31/10/2020. 
Código de controle da certidão: 21AB.9C5A.61F7.3B21 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Orgãos que aceitaram a Certidão Federal que vencia dia 22/03/2020 e o DECRETO que foi 
anexo a certidão prorrogando por mais 90 dias. 

1 - SICAF - Sistema Integrado ao Cadastramento de Fornecedor. 

Ministêrio da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Gm:erno.Digital 

Secretaria de Gestão 

istema de Codastramento Uniffeido de Fornecedores 

Declaração 
Declaramos para os rua protinos na' Lei ri' 46, de 093, conforme datortmentaç.lo 'repistradaino SICAF, que-a 
aituavio do fornecedor nO moinento 6 a !quinta: 

Dados do Fornecedor 
CNFJ: 	 92.S79:629/000I-Si 
Pur3oStaciál:: 	FAFIES ASSOGIADOS,ENGENHAR1A LTDA 
Natne Fantasia: 
Stuaçãodo Forneendon CredenáladO 	Data de Veneiincrito C.aciastren OVÍO/2020 

Ocarrênéigs,e impédimentos  
°cernindo:, 	 Nada Ganiu 
impedimento de Lieitan 	Nada 

Niveit eadaÈtrados: 
1- Credenciam-4in 
II.. Hlitaçars Jurídica 

III. Regularidade Fiscal e Tralailhiita Meia! 

Validade: Receita Federai cl'GFN 
FGTS 	 Validade 
Trabalhiiia ihfir./Prenrkteret.tole.tidan) 	'Validade: 

IV - Ratularidade 	Eatailual/Distriul e Municipal 
Retino Fatadual/Distrital 	 Validade: 
Receita Municipal. 	 Validade: 

- Qoalifienio Técnica 
VI - (;)na HG peão- Eonnâmieo-Finarrecint 

.Validadc. 



CNP): 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
Tipo Pessoa: 
Natureza 3uridica: 
Capital Soda': 
Data Capital 
Inscrição Municipal: 
Tipo de Registro: 
órgao R/malhador: 
Negar:lagoas Eletrônicas: 
Atividades: 
!ma Federativo/Entidade Conveniadai 
Orago/Entidade: 
Unidade CadastradOrat 
Endereço da Unidade Cadastradora: 

52.573.623/0001-57 
FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA 

Pessoa lundica 
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
300.000,00 
07/03/2008 
90232542 
Registro Cadastral (RC) 
Sim 
Sim 
Prestação de Serviços 

li-GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
16000-SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES 
162101-DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER 
AV. DO ESTADO, 777 - r ANDAR - SA0 PAULO - 011 3311-1451 - O 107000 

2 - CAUFESP - O Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo. 

Governo do Estado de São Paulo 
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - 

CAUFESP 

Dados Cadastrais 

Dados Cadastrais 

Situaç8o1Forrieteddr: 
	

Ativo 

Documentação .  

Documento Validade Aprova0o 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos TrIbutOS Federais e a 
Divida Ativa da União 23/04/2020  2 0/06/2020 

Certidão de Tributos Municipais 03/06/2020 23/04/2020 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 06/07/2020 INFORMACÂO DISPONIBILIZADA AUTOMATICAMENTE 
PELO ORGÃO EMISSOR 

Certidão Negativa de Falência e Concordata 10/10/2020 23/04/2020 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 30/06/2020 00/01/2020 



L__ 	 
INFRAESTRUTURA E OBRAS 
GABINETE DO SECRETARIO 

DIVISÃO DE LICITACOES 

AM DA SESSÃO ZIEJULGAMENTO - HABILI-
TAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Ne 003/20/51URB  
'PROCESSO 5E1: 6022.2020/0000100-2 
OBJETO: Elaboração de Ir(streções, vistorias, ensaios, 

laudos técnicos, verificação de projetos estruturais e projeto 
executivo de requalificação e concepção de recuperação 
estruturai de obras de arte espadais (OAE) no Município de 
São Paula. 

Aos 08 dias do ints de mato do ano de dois mil e vinte, 
ks treze horas, na Sala de Licitações da Secretada Municipal 
de Infraestnrtura Urbana e Obras reuniram-se os membros 
da Comissão Permanente de Licitação CPL ao final nomea-
dos, instituida pela Portaria e 00551URB-G12020, a seguir 
designada Comissão e foram reiniciados os trabalhos relati-
vos à licitação em eptgrafe. A Comissão informa que realizou 
a verificação do atendimento ás Condições de Participação 
previstas no item 3 •do Edital, bem como, na Instrução 
02/2019 - TCM, aprovada pela Resolução if 12/2019, que 
estabelece uma relação, não exaustiva, de documentos a 
serem consultados pela Administração Pública Municipal, 
previamente á celebração de contratos, convènlos, acordos, 
ajustes ou outros Instrumentos e constatou que todos os 
consórcios /empresas atendem as condições de participação. 
Após análise dos documentos apresentados pelas licitantes, 
a Comissão decidiu proceder ao julgamento da fase de 
Habilitação, com fundamento no previsto no item 10 do ins-
trumento convocatório, nos seguintes termos: I. INABIUTAR 
Aas empresas 1) SOLAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 
- participante do lote 4 - não habilitado para o lote 4, em ra-
zão do não atendimento do item 7.3.12 do edital, uma vez 

Abaixo Publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo na data de 9 de  
maio de 2020 pagina 73, sai a Publicação da Habilitação da empresa Fares & 
Associados Engenharia Ltda. 

do não atendimento do 'tem 7.i.1 do edital, uma vez que o 
comprovante do CREA apresentado em nome da empresa 
Beltrame se encontra venddo em 3111212019 II.jffillag 
as demais empresas participaram do certame, na seguinte 
conformidade: 1) ANTRANIG MURAD1AN ENGENHARIA - 
participante dos lotes 2 e 4 - habilitado apenas para um 
lote, em razão do não atendimento dos Itens 7.3.2.1 e 
7.12.2 do edital urna vez que não comprora a realização 
de serviços nos atestados apresentados, nas quantidades 
exigidas (comprova área mínima de 13.436m2 e para par-
titipação em 02 lotes deveria comprovar área de 16.000 
m2): 2) CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - 
participante dos lotes 1 e 4 • habilitada para os dois lotes; 
3) CONSORCIO BV - EGT - participante do lote 4 • habilitada 
para o lote 4: 4) CONSÓRCIO RECUPERA SP (EGIS/ENGETI/ 
ALFHAGEOS) - participante dos lotes 3 e 4 - habilitado para 
os dois lotes; 5) ECR ENGENHARIA LTDA participante dos 
lotes 1, 2, 3 e 4 - habilitada para os .1111airOS lotes; 6) FARES  
& ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA  - participante do lote 
2 - habilitada para o lote 2; 7) CONSÓRCIO EPT • •FRAt4-
CHETTI - participante do lote 2 - habilitada para o lote 2; 8) 
RECUPERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA ITDA 

participante do lote ia 4 - habilitada para apenas um lote, 
em razão do não atendimento das itens 73.2.1 e 7.3/.2 do 
edital, uma vez que não comprova a realização de serviços 
nos atestados apresentados, nas quantidades exigidas (com-
prova área mínima de 13.310m2 e para participação em 02 
Iates deveria comprovar área de 16.000 m2); 9) IEME BRASIL 
ENGENHARIA CONSULTIVA LIDA - participante dos lotes 1 e 
3 -.habilitada para os dois lotes; 10) MAUBERTEC TECNOLO-
GIA EM ENGENHARIA IMA - participante dos lotes 2 e - 
habilitada para os dois lotes.111.Abrir vistas e prazo reuna! 
de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação desta Ata 
no diário Oficial da Cidade -de São Paulo. IV, Trartscorrendo 
"in albis" o referido prazo tacuru& retornem os Autos à CPL 
para prosseguimento. 



DIARIO OFICIAL DO DIA 24/03/2020 (PAG. 156) COMUNICANDO A 

DATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 003/20/SIRUB. 

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES 
COMUNICADO 
CONCORRÊNCIA N° 003/20/SIURB - PROCESSO: 

6022.2020/0000100-2 
OBJETO: ELABORAÇÃO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS, VIS-

TORIAS, ENSAIOS, LAUDOS TÉCNICOS, VERIFICAÇÕES ESTRU-
TURAIS, PROJETO EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO E CON-
CEPÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do Município 
de São Paulo, por intermédio da Comissão Permanente de Lici-
tação CPL comunica aos interessados na licitação em epígrafe 
a ALTERAÇÃO DA DATA E HORÁRIO de realização da Sessão de 
Recebimento das propostas e Sessão de Abertura do Certame, 
tendo em vista o disposto no Decreto n° 59.292, de 20/03/2020, 
conforme segue: 

ENTREGA DOS ENVELOPES: das 10h0Omin às 11 hOOmin 
horas do dia 08/04/2020. 

SESSÃO DE ABERTURA: dia 08/04/2020 às 11h0Omin horas. 
MIT 

COMO iDodein ver até a data de entrega e abertura do envelope nossa certidão 

estava ,com a data de 22/03/2020 acompanhada com o decreto de 

prorrogação da validade da certidão da Receita Federal, a na pagina seguinte 

a publicação comunicando nossa habilitação. 



Abaixo Publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo na data de 9 de  
maio de 2020 pagina 73, sai a Publicação da Habilitação da empresa Pares & 
Associados Engenharia Ltda. 

INFRAESTRUTURA E OBRAS 

GABINETE DO SECRETÁRIO  

DIVISÃO DE LICITAÇÕES  

Aig~~~~"it  
MOO  

CONCORRÉNCIA N 00320/SIURB  
PROCESSO SEI: 6022.2020R)000100-2 
OBJETO: Elaboração de Inspeções, Vistorias, ensaios, 

laudos técnicos, verificação de projetos estruturais e projeto 
executivo de requalificaçio e concepção de recuperação 
'estruturai de obras de arte especiais (0AE) no Munidpio de 
São Paulo. 

Aos 08 dias do rnês de mato do ano de dois mil e vinte, 
às treze horas, na Sala de Licitações da Secretaria Municipal 
de Irrfraestrutura Urbana e Obras reuniram-se os 'membros 
da Comissão Permanente de Licitação CPL ao final nomea-
dos, instituida pela Portaria ri* 00S/SIURB-G12020, a seguir 
designada Comissão e foram reinidados os trabalhos relati-
vos á licitação em epigrafe. A Comissão informa que realizou 
a verificação do atendimento às Condições de Participação 
previstas no item 3 do Editai, bem como, na instrução 
0712019- TCM, aprovada pela Resolução re 12/2019. que 
estabelece uma relação. não exaustiva, de documentos a 
serem consultados pela Administração Pública Municipal, 
previamente á celebração de contratos, comrénios, acordos, 
ajustes ou outros Instrumentos e constatou que todos os 
consórcios /empresas atendem as condições de participação. 
Após análise dos documentos apresentados peias licitantes, 
a Comissão decidiu proceder ao julgamento da fase de 
Habilitação, com fundamento no previsto no item 10 do ins-
trumento convocatório, nos seguintes termos: I. INABIUTAR 
Aas empresas 1) SOLAR PROJETOS E CONSULTORIA LIDA 
- participante do lote 4 não 'habilitado para o lote 4, em ra-
zão do :ião atendimento do item 7.3.2.2 do edital, uma vez 

o 

do não atendimento do item 7.3.1 do edital, uma vez que o 
comprovante do CREA apresentado em nome da empresa 
Beltrame se encontra vencido em 31112/2019 il. gaglaka 
as demah empresas participantes do certame, na seguinte 
conformidade: 1) ANTRANIG MURADIAN ENGENHARIA

•  
	- 

participante dos lotes 2 e 4 - habilitado apenas para um 
lote, em razão do não atendimento dos itens 7.3.2.1 e 
7.3.2.2 do edital, uma vez que não comprova a realização 
de serviços nos atestados apresentados, nas quantidades 
exigidas (comprova área mínima de 13.436m2 e para par-
ticipação em 02 lotes deveria comprovar área de 16.000 
m2); 2) CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SM - 
participante dos lotes 1 e 4- habilitada para os dois lotes; 
3) CONSÓRCIO BV - EGT participante do lote 4 • habilitada 
para o lote 4; 4) CONSÓRCIO RECUPERA SP (EGISFENGETIt 
ALFHAGEOS) - participante dos lotes 3 e 4 habilitado para 
os dois lotes; 5) ECR ENGENHARIA LIDA - participante dos 
lotes 1, 2, 3 e 4- habilitada nata os ouattos lotes: 6LFARES  

ASSOCIADOS ENGENHARIA ETDA  - participante do lote 
2 habilitada para o lote 2; 7) CONSÓRCIO EPT - FRAN-
CHETTI - participante do lote 2 habilitada para o lote 2: 8) 
RECUPERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA 

participante do lote 1 e 4 • habilitada para apenas um lote. 
em razão do não atendimento dos itens 7.3.2.1 e 7.3.2.2 do 
edital, uma vez que não comprova a 'realização de serviços 
nos atestados apresentados, nas quantidades exigidas (com-
prova área mínima de 13.3I0m2 e para participação em 02 
lotes deveria comprovar área de 16.000 m2); 9) 'EME BRASIL 
ENGENHARIA CONSULTIVA 'LIDA - participante dos lotes 1 e 
3 - habilitada para os dois lotes; 10) MAUBERTEC TECNOLO-
GIA EM ENGENHARIA LIDA - participante dos lotes 2 e 4 - 
habilitada para os dois lotes. lii. Abrir vistas e prazo recurso! 
de OS (cinco) dias úteis, contados da publicação desta Ata 
no diário Oficiai da Cidade de São Paulo. IV. Transcorrendo 
-in albis• o referido prazo recusai, retornem os Autos à CPI 
para prosseguimento. 	 ii 
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