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V. NT4 - AUSÊNCIA DE ATESTADO DE ENGENHEIRO DE SEGURANÇA

0 Consórcio Recorrente tenta induzir esta Comissão ao erro,

tentando justificar sua incapacidade de comprovação de atendimento à exigência

editalícia, indicando que tal profissional não atende aos princípios de resguardo do

interesse público. É digno de se consignar que o próprio Licitante, em suas razões,

demonstra a imprescindibilidade dos critérios de segurança quando da avaliação de

Proposta, vejamos:

1---a ---*-= ª - ª ª------------i-"""""""'-*-= ª ª ª ª - ª ª---* ª ª = ª ª---------- ª - ª ª ª ª ª ª ª------""'==========i

III. NT 4 - út»s?sci.x DE hrbsrúno DE ENGENHEIRO DE

SEGURANÇA

-'x licitaçào, destiiia-se a resguardar o mteresse público e velar pelos prii'icipios Í,
', da mora&'füle e impessoalidade admii'iistrativa, visando possibilití'ir ao ei'ite licitante a seleçào, Í,
', dei'itre as cliversas einpresas as condiçôes para fon'ientar os bei'is Oll set's-íços dos qíi;'iis
Í necessíta pata in'ipleineí'ito das açí5es adí'iíinstrativas, daquela que foínmlai:a a proposta inazs
í, vai'ita)osa de ;icordo coin os «íítérxos de preço, técsúca, qrialidade, s7íi:aiíca e con?tial?ífüdacle í
í, pi:eviai'i'ieí'ite estabelecidos, o que legitiína qtse, como pressupostos para füfüilitaçíio H'
Í estal:»elecidos, o que legitiina que, coíno l:ítessupostos l?íara l'iabfütaçào, conípros-e que 1a ',
', executara ofüa ou set"t-íço coinpfüvel coin o licitado.
i............. . ..... .. .... . ... . . . ..................................... . .. . ......................................... .... . . .... ....................................... . . ............ ... .. . . ... . . . . . . . ...... ....l

Portanto, as regras do EDITAL exigem a apresentação do

profissional de segurança do trabalho, exatamente por entender que as

características, riscos, dimensão e complexidade que a obra, objeto do certame,

possui. O que causa certo espanto, na verdade, é que não houve insurgência do

Licitante por meio da Impugnação do Edital ou qualquer outro meio que pudesse

demonstrar sua insatisfação. Há, a partir da leitura, preclusão lógica do direito

almejado.

Além disso, considerando que a falta de apresentação do

citado profissional não teve condão desclassificatório, a ausência de sua indicação

apenas refletiu em menor robustez técnica se comparada aos Licitantes, cujo corpo

de profissionais estaria completo.
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IV - CONSORCIO INTERVENÇÃO "H"

0 Consórcio Intervenção "H", ora Recorrente, por meio do

respectivo instrumento recursal, ponderou e requereu o seguinte: (a) A Licitante

Consórcio Nova Salvador deveria ter indicado Engenheiro ou Arquiteto com

formação complementar em Segurança do Trabalho para a composição de sua Nota

Técnica, e que, por não tê-lo feito, deveria ser desclassificada; (b) A majoração de

sua Nota Técnica no item 15.1.2.4 - Conhecimento das Interferências para 2,5

pontos, tal qual o Consórcio OAS/FUTURE ATP, ora Recorrido; (c) O incremento de

sua Nota Técnica relativa ao item 15.1.2.5 - Pontos Críticos de Projetos e das Obras

para 2,5 pontos e redução para 1,5 pontos daqueles atribuídos ao Consórcio

Recorrido; (d) A revisão da pontuação relativa às Alternativas Construtivas para 3

pontos e a redução daquela atribuída ao Consórcio Recorrido para O,5 ponto; e,

finalmente, (e) A redução da pontuação atribuída ao Consórcio Recorrido relativa

ao item 15.1.2.3 - Conhecimento das Peculiaridades e Complexidade da Área da

Poligonal de Implantação das Obras para O,4 ponto.

A seguir, ponto a ponto, serão demonstradas as razões pelas

quais devem ser mantidas as Notas Técnicas atribuídas ao Recorrente.

I. Conhecimento do Problema: Item 15.1.2.4 - Conhecimento das

Interferências

O Termo de Referência foi bem claro em estipular o objeto

necessário para a apresentação na Proposta Técnica referente a esse requisito, nos

seguintes termos; "Interferências: a Licitante deverá demonstrar pleno

conhecimento das interferências, cadastradas ou não, passíveis de impactar os

trabalhos no decorrer da implantação das obras. A Licitante deverá elaborar sobre

soluções aplicáveis em qualquer dos casos;".
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Evidente que o Consórcio Recorrente não se atentou de que

deveria demonstrar pleno conhecimento das interferências, cadastradas ou não, o

que não ocorreu. Necessário, para efeitos demonstrativos, que se transcreva a

passagem extraída da página 35 da Proposta Técnica do Recorrente, mencionando

que "No projeto da Intervenção H aparentemente não existe interferência entre o

viaduto novo e a adutora tratada da EMBASA, porém essa adutora é próxima e deve

ser considerada ...". Inequívoco que Consórcio Recorrente não fez qualquer tipo de

cadastro local, muito menos realizou qualquer tipo de contato com a EMBASA para

que pudesse ser verificada a interferência da adutora com o viaduto. Ao contrário,

existe uma tentativa manifesta de confundir a Comissão, conduta que beira a má-fé,

quando menciona que aparentemente não existe interferência, mas menciona que a

adutora é próxima e deve ser considerada. Resta saber qual foi a consideração

adotada.

Ademais, existe uma tentativa de ofuscar e diminuir o

trabalho realizado pelo Consórcio formado pelas empresas OAS e Future ATP com o

uso de termos que buscam desqualificar a complexa construção técnica, realizada

de forma pormenorizada que, ao contrário do Recorrente, contou com o

levantamento local das diversas Interferências a constar: Rede de Iluminação

Pública, Redes de Telecomunicações, Redes de distribuição Elétrica, Redes de Água

e Esgoto, Rede de distribuição de Gás, Redes de Drenagens Pluviais e contou com um

trabalho de tratativa com as Concessionárias de Serviços Públicos para constatação

e demonstração do pleno conhecimento das interferências, cadastradas ou não, que

pudessem impactar nos trabalhos quando da implantação das obras, adotando

soluções para aumentar a eficiência operacional da obra, atendendo de forma plena

o objeto licitado.

A título de reforço, e invocando manifestações lançadas pelo

Consórcio Recorrente, os comentários acerca dos pontos elencados mostram a

completa falta de domínio do tema, tratando as poucas disciplinas citadas de forma

genérica e subjetiva, sem apresentar ainda, qualquer solução para os problemas, que

foram superficialmente citados.
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Equivocadamente ainda, aquele Consórcio fez um breve

comentário sobre a rede elétrica de alta tensão, (sem citar a rede de média tensão

também existente no local) indicando apenas que nas"operações de içamento com

guindaste será necessário um apurado levantamento da locação e distância dessas

redes", sem sequer ventilar sobre a real necessidade dos seus respectivos

remanejamentos, o que corrobora com a perfeita análise da comissão e confirma a

nota de classificação "RUIM" atribuída para o item em questão.

Desta feita, a classificação "RUIM" adotada por essa i.

Comissão sobre o Conhecimento das Interferências pelo Consórcio Recorrente a

partir do que apresentado pelo Licitante deveria ser visto de bom grado, com aceite

imediato.

II. Conhecimento do Problema: Item 15.1.2.5 - Pontos Críticos de Projetos

e das Obras

Preliminarmente, é de se fazer constar que o Consórcio

Recorrente sequer compreendeu a forma com que se dá a atribuição das notas, já

que, em sede do Recurso Administrativo, pleiteia que haja a redução da Nota Técnica

do Consórcio OAS/Future ATP no item, ora versado, de 2,5 para 1,5. Ocorre que,

matematicamente, ainda que possível a redução - o que se admite somente para fins

meramente explanatórios - seria impossível. Isto porque as únicas combinações

possíveis são: 2,50; 1,75; 0,75 e o,oo, respectivamente; 2,50 x 100%; 2,50 x 70%;

2,50 x 30%; e 2,50 x O, de acordo com os critérios dispostos no EDITAL.

0 Termo de Referência foi bem claro em estipular o objeto

necessário para a apresentação na Proposta Técnica referente a esse requisito,

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

identificados no seu entendimento, no que se refere às obras a serem conduzidos pela

mesma, caso se sagrem vencedoras da licitação. Deverá elaborar sobre possíveis ações

a serem envidadas no sentido de evitar ou mitiqar efeitos neqativos para o

desenvolvimento dos trabalhos."

Página 18 de 28

Á
Jl

Assinatura Eletrônica
MARIA DA GLORIA PITANGA - 11/01/2021 15:05:39

Processo - SUCOP/SEDOC | Nº 59526/2021

ANEXO 2 DO PROCESSO



20

A Administração, norteada pelo inalienável interesse público,

busca realizar a contratação da empresa que traga maior segurança para garantir a

máxima eficiência e economicidade. Na Contratação Integrada algumas

responsabilidades que não estão previstas na Lei Geral de Licitações - Lei 8.666/93

são transferidas para a Contratada. Busca-se a melhor empresa que combine a

melhor paridade entre Técnica e Preço.

A importância de a Contratante solicitar que as Licitantes

apresentem em suas propostas os Pontos Críticos, através de sua identificação e

elaboração de ações para evitar ou mitigar os efeitos negativos, busca a confiança a

partir da avaliação objetiva de que a melhor empresa será a escolhida- não somente

do ponto de vista raso do aspecto financeiro, dada a complexidade do objeto - para

entregar aquilo licitado. Desta forma todos os pontos trazidos pelo Consórcio

Intervenção H, Recorrente, mostram-se bem superficiais e gerais, além de não

atenderem ao escopo da licitação.

É mencionado nas razões recursais, a partir do que se observa

no intervalo de páginas 4 - 10 que: "Referente a parte ambiental, foi seguido

rigidamente tudo que está previsto na Licença Prévia de Ambiental recebida pela

SUCOP - Prefeitura Municipal de Salvador.". Porém quando o Consórcio escreveu a

sua Proposta Técnica sobre o quesito"Relativos a Questões Ambientais", pág. 37,

extrai-se premissa equivocada sobre o escopo dos trabalhos referentes à Licença

Ambiental, contrariando o que o próprio Recorrente apresentou em suas razões

recursais, ao que vemos; "A prefeitura de Salvador recebeu a licença prévia ambiental

para a intervenção H e deverá garantir o cumprimento das exigências dessa licença....".

A responsabilidade para atendimento das condicionantes e quem deve garantir o

cumprimento das exigências das licenças é a futura Contratada e não a Prefeitura.

Ademais, em nenhum momento o Consórcio Recorrente

mencionou pontos críticos ligados aos Projetos ou a Liberação das Áreas, pontos

críticos imprescindíveis, que deveriam ter sido ao menos lembrados. Os projetos
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Básicos e Executivos são de inteira responsabilidade da futura Contratada, assim

como o processo de verificação das Liberações de Áreas.

Ademais, há tentativa mitigatória da qualidade dos trabalhos

apresentados por este Consórcio Recorrido, numa tentativa de desprestigiar a

inserção de estudos detalhados que foram realizados verificando o Ponto Crítico

dentro da Geometria, levando em consideração velocidade de projeto, parâmetros

de raio, superelevação e superlargura, além da implantação da marginal que adotou

premissas que respeitaram e levaram em consideração as curvas de nível do terreno

local.

Não por outra razão, o critério avaliativo de "BOM" adotada

por essa i. Comissão sobre os Pontos Críticos das Obras pelo Recorrente está,

inclusive, acima do esperado, dentro do contexto dos estudos apresentados pelo

Consórcio Recorrido.

III. NTS Alternativas Construtivas ou Tecnológicas

0 Consórcio Recorrente tenta de maneira pouco eficaz,

alterar a percepção dessa i. Comissão para ver alterada sua pontuação do Item NT5

- Alternativas de Tecnologia/Metodologia Executiva.

Em menos de uma página de Proposta Técnica, de forma

bastante precária, fora proposta solução alternativa em caixão celular de concreto

protendido no local do trecho metálico, com um simples comentário de que a

solução tem " a vantagem de ser mais barata e de menos manutenção, em relação a

solução metálica ". De maneira confusa, para não dizer contraditória, logo em seguida

enfatiza a dificuldade que a sua solução alternativa criaria, vejamos - com os nossos

destaques:"Essa proposição de caixão celular ao invés de estrutura metálica, apesar

de mais barata, exigirá que a Prefeitura Municipal de Salvador execute a

liberação das vias para a realização do cimbramento. Se houver um

planeiamento bem elaborado e aprovado pelos órqãos responsáveis pelo trânsito
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poderá haver vantaqem dessa tecnoloqia em relação à utilização de estrutura

metálica ".

A alternativa não vem calcada em quaisquer estudos técnicos

relativos aos aspectos construtivos, ganhos de eficiência operacional, engenharia

mais apurada, muito menos foi levado em conta ou apresentadas vantagens em

relação aos impactos no trânsito durante a execução da obra, como solicita o

instrumento convocatório, o que se observa das seguintes passagens do Termo de

Referência:

1- "Para este certame, será considerada Proposta Técnica com

"alternativa construtiva e/ou tecnolóqica", aquela que adota o conceito da

Solução Base e que mantém as mesmas soluções de trânsito e de

mobilidade urbana, mas que propõe alternativas executivas diferentes e

relevantes em relação àquelas previstas pela CONTRATANTE para

construção dos elementos projetados."

2- 'As alternativas propostas serão consideradas relevantes quando

oferecerem ganhos significativos na implantação do Projeto, refletindo

positivamente: no prazo, nos custos de construção, nos impactos no

trânsito durante a execução, nas interferências com infraestrutura

existente e no impacto com a paisagem urbana."

3- "O projeto da estrutura do viaduto e da ponte deverá observar o

aspecto estético minimizando o impacto visual na paisagem urbana, além

de buscar reduzir o impacto no trânsito durante a fase de obras."

Ao revés, o Consórcio Recorrente transfere essa

responsabilidade para o Contratante, ainda que em sede do regime de execução da

Contratação Integrada, vale rememorar. Um completo absurdo! Pretendem que, em

sede deste regime de execução haja a transferência de responsabilidades do

particular Contratado para a Contratante, em completo contrassenso do desejo

legislativo a partir da inserção de nova modalidade licitatória, vejamos a

transcrição : " Essa proposição de caixão celular ao invés de estrutura metálica, apesar
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de mais barata, exigirá que a Prefeitura Municipal de Salvador execute a

liberação das vias para a realização do cimbramento. Se houver um

planeiamento bem elaborado e aprovado pelos órqãos responsáveis pelo trânsito

poderá haver vantaqem dessa tecnoloqia em relação à utilização de estrutura

metálica". A Administração Pública esperava que o Consórcio desse a solução para

mitigação do problema dos impactos no trânsito.

Além disso, o próprio Consórcio Recorrente, naquelas razões

recursais, não parece mesmo acreditar que sua solução alternativa proposta seja a

melhor opção para o empreendimento, haja vista o trecho destacado a seguir:

í ITEM PARA REVISAO DE PONTOS oo CONSóRClO isícsvesçAo ªhºº Í
i(NM/FARES) NA NT5 - ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS OUi
í' TECNOLóGlCAS.

í Na proposta alternativa, analisando especialrnente a facíldade construtiva e í,
', custos, nos perrríite sugerir apenas uma alternativa em caixâo celular de í,
; concreto protendído para uma laje em concreto no trecho metálico, tornando ! Í
Í, obra mais barata e de menor manutençjo preventiva, apenas no trecho í'
', metálico.

Í, No entanto, exigiria um canteiro de serviços muito maior e que a SUCOP í
'; liberasse as vias para a realizaçâo do cimbramento, o que prejudícaria %
', sensivelmente o fluxo de veículos na região, que hoje já é um grande Í,
', problema de lentidão no tráfego dos veicukís que transítam no local e seus

Í, arredores. Provavelmente a solução adotada na lícitação foi a maii racional.
m

Ora, se a substituição do trecho metálico pela proposição de

uma solução em"caixão celular protendido" exigiria ao mesmo tempo,"um canteiro

de serviços muito maior e que a SUCOP liberasse as vias para a realização do

cimbramento, o que prejudicaria sensivelmente o fluxo de veículos na região ..."

efetivamente, nos termos acima delineados, a solução sugerida se torna inexequ'ível.

Mostra-se claro então, que com os problemas apontados

como consequência de uma possível adoção da solução alternativa proposta pelo
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Consórcio NM/Fares, até a proponente confirma quão desastrosa poderia ser sua

proposição e concorda que a solução base licitada é mais racional que a sua própria.

Assim, o Consórcio Recorrente não atendeu, ou mesmo

entendeu, aquilo o que requisitado pela Contratante, na medida em que não estudou

e planejou, por exemplo, os impactos no trânsito e muito menos deu a eles qualquer

solução, inclusive de mobilidade urbana no geral.

Não por outra razão, aos dois itens pleiteados pelo

Recorrente, quais sejam, "Impactos durante a execução" e "Segurança durante a

execução", seja atribuída NOTA ZERO por estarem em desacordo com o

solicitado no instrumento convocatório.

A exemplo da conduta tacanha, já observada nos itens

anteriores, é a de descaracterizar o ótimo trabalho realizado pelo Consórcio

formado pelas empresas OAS e Future ATP, quando menciona que a solução adotada

"certamente teria um custo muito mais caro pra SUCOP": Por ignorância, ou fundada

má-fé, ignorou que o risco do custo é do Consórcio formado pela OAS e Future ATP,

a partir do momento em que apresentou a Proposta de Preços e esta foi aceita pela

SUCOP.

Ademais a Proposta Técnica da OAS e Future ATP utilizando

a solução do viaduto 100% em concreto, com vãos executados em balanços

sucessivos e vigas pré-moldadas, reduzirá sensivelmente o impacto no trânsito,

dados os seguintes aspectos:
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* Todas as ailVidaoeS quê enVólVem a supeíesiíuiuía nO '{reChO em píé-ínoklados

(rnontagem daS Vx)a& e daS p[é lales) SeràO execuladas no peíiodo ííolUmO, COm

píogramaÇóeS préviaS COm Os $5 ínunicipais reSpônSáVeíS. e divulgaçâo dos

hoíárms de iníerrupçâo de faixas das vias. a'lravés dos meios oe comurí+caçâo.

* Nos ííechos em balanços sucessivos. nào haverá !n{enupçJío no tràtego errí ríenhum

moínenlo. Os apolos da partda das tíelk,as dos balanços sucessivos (I. H e G) rícam

localizados em áreas de caníeiro, nâo geíando para sua execuçáo quak1ueí lipo de

vúervençkí com o !ránsilo das vms.

* Ai Irel:â prevmtas para selem u{ilizadas na execuçào dos balanços $llC4'íliV)l

sáo lodai hdráulüs, corn dupla proíeçâo na paíte inler;or e r+as laterais, garantindo

lo}al segurança nas vias poí onde vkí cruzaí. Ou ieja. asseguramos que íílo haveíá

nenhum impado no líànsno.

* Toda as ativíoades das obías serâo íealizadas nos caníeiros laíerais, derúío das

areas rie iníervençào pí=sías na Soíuçho Base, aev;aameníe lapumadas e

sinalizadas para as entíadas e aaldas de velculos

Ouanlo à exeaição da mesoesííuluía nossa soluçáo projeta a iocalizaçâo dos apoios nos

canleiros exislentei, ae forma a môirrízaí os eteí{os do {íànsíto.

ImpK)nanle rPiunar qM adoíamos o nn?mo número de apoK)s prevísks na SOluçb Base

sem quak)uer {@ de interterêncas com as vias la}erais.

Acrescenta-se ainda, que a Proposta Técnica apresentada

pelo Consórcio Recorrido considerou ainda a"Segurança Durante a Execução",

oferecendo maior segurança para os trabalhadores da obra e para os transeuntes.

Dada a relevância, vale a transcrição do que apresentado em sede da Proposta

Técnica:
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%gur@nça Durant* a Ex*cuçMo

A sêK}uíanÇa na eX«kíÇàO daS OblaS, em uma regi» lâ0 ínoviíneníada e pnoritiria da

cdade como esía, foi lambém critenosamenle avaliada yx esle Cor+sórcio Chegou-se à

concludo de que a nossa soluçào. com a estrutura ptopos{a 1(XJ% srn concreto. entre

oulras vanlagens %a citadas. eía a que oTeíeóa maior seguíança pata os Trgíbalhadores da

obra e para oa uiuárm que íransitam na íegki.

Como já indicado. íodos os trabalhoi que snvolvem guimasles paía monlegern da

superesírutura no trecho em pré-moklmo? Imoníagern das vçai e das píé?la0s} súúo

execiJados no perlodo nofürno.

Qém diSso, a monlagem das Viga8 em conCreíO é íeúa indiv+dualmeríle. com quindasíes

menOres. senco que. aS VigaS que nÀ consgªm ser momadas nuína delemíinab noííe.

por moíivos dmersos, serao íransler:aas para ouíro dia a ser progíammo, difeíenlemenle

da e$lrulfüa rn0táliCa » CaiXk). qlJL' pfiaC&l Ck} uma área próíía aO lOcal de montagem.

com o mesmo comprirnento do vâo para efetuar a pré-n'íontageííí das peças melálicas,

envolvendo guir+dasíes de grande capac5ade para montagem do vào compleío, cu)os

riscos com a segurança sâo infinilaííw.me maiom.

Assim, nenhum s?rvlço de momagem no írecho das peças de concreto. será executado

duraníe o dia. Dea» rrsare'ra, fica o !ráfego lolalmeníe Iberado nas vias exislentes límeiras

à obra. garaííbmo 1 00% de seguíança para quem íra«ega na regiâo.

Nos líechos eín balanços sucessivos vamos ulilizaí írel5as com fuíícionamenío hidráulico,

corn 100% de píoleçao na par!e inferior e nas laleíais, garamindo segurança íoíal nas vias

que es{e }recho iíà cruzaí

1
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&

lâ! SjllVÂDOR l
IllllFT'ffUM

r rUTU?E
ºlnl%llhÀ!Àh?llLbllímAXlL oas

A execuçâo das fundaçôes em íubulões ou estgcas escavadas e estacas aetàlicas,

tambérn terá atenção especial com o acompanhamento de Engenheiro e Técnicos de

Seguünça, Médm do Trabalho e Enferrneiros especializados, para fazeíem curnprlr

integralmente as Norrnas e díretrizes do Ministério do rrabalho.

Estamos atentos à publicaçao da pOnsma 3733 de 1 0/Ofü020. que aprovou a nova redaçào

da NR18, onde as atividades com tubulâo a ar compriímdo passaram pür atualizaçe»es e

prazos para deixarem oe ser executados, após 24 meses da publicaçào da citada portaría

Por isso mesmo. nosso projeto tem a prevMo de utilizaçao de tubül«s a ar comprirríído,

ou eistacbs cravados na rocha, com o mesmo djámetro dos tubul(íes, caso no periodo de

execuçâo das fundaçbs, deixe de exiatir a poseibilidade da utilizaçáo de tubulàs.

Em todas as v{as da área de íntervençâo serào instaladas placas de Sinalizaçâo e

ilurninaçâo noturna voltadas para a segurança da obra e de quem transila na regiâo

Nas áreas de execuçjío das obras serâo instalados íapumes devmamente ilumínados,

sinaíizados e protegidos cor New Jersey

Atençâo sspecial seíá dada üa construçâo da via marginal. haja vista que a rnesma passa

na lrente da corpotaçf»o do Coípo de Bombeiros e de concessionárias de velculos.

A construçào da maçinal será realizada por trechos para garantlr o acesso phano do

públio>. de funcionários e ds veícuos a todas as atmidades cümerciaís exislentes, sem

nenhuma interrupçâo, com íotal segyíança durarite a execuçâü das obras.

Não se pode permitir que, na tentativa de a qualquer custo se

ver vencedor do certame, sucumba o interesse público. A diferença qualitativa dos

estudos apresentados pelos Licitantes, Recorrente e Recorrido, é de grandeza

abissal. Não se pode levar em consideração trabalho feito de malgrado e quando

proporcionalmente avaliado, tal como fez esta Comissão, valer-se de ataques a

trabalho mais bem executado como única forma de ver prevalecido o interesse

privado sobre o público.

IV. Conhecimento do Problema: Item 15.1.2.3 Conhecimento das

Peculiaridades e Complexidade da área da poligonal de implantação das

obras
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A insurgência, desta vez, vem carregada ilações, já que

totalmente descabidas sobre a não apresentação pelo Consórcio Recorrido sobre a

Área de Implantação das Obras e suas Peculiaridades. Foram abordados todos os

aspectos ligados a Vegetação, Condições Climáticas, Recursos Hídricos, Relevo e

Tráfego e Suas Formas de Integração demonstrando, com isso, pleno conhecimento

da área de implantação do empreendimento e perfeito entendimento das ações a

serem desenvolvidas.

Mais uma vez, na tentativa desesperada de fazer prevalecer

seu interesse sobre o da Administração, sem qualquer competência - porque cabe à

Comissão - ou m'ínimo fundamento, busca reduzir a Nota Técnica a ser atribuída ao

Consórcio Recorrido. A conduta traz consigo dois reflexos possíveis, somente: (i) o

completo desconhecimento sobre a Proposta Técnica apresentada pelo Consórcio

Recorrido ou (ii) a má-fé refletida no interesse puro e simples de tumultuar o

procedimento licitatório que, por incompetência somente sua, não logrou êxito.

A exemplo do que já observado em tópico anterior, a

pretensão, ainda que com algum fundamento - o que é notório que não se tem - a

redução proposta é matematicamente impossível, considerando que, à luz do

instrumento convocatório e sua previsão de gradação das pontuações, poder-se-ia

obter somente as seguintes Notas: 2,00, 1,40, 0,60 e o,oo, respectivamente; 2,00 x

100%; 2,00 x 70%; 2,00 x 30%; e 2,00 x O.

IV - DOS PEDIDOS

Por tudo o que amplamente exposto, nos termos aqui

delineados, requer o CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP, por meio da Consorciada

Líder OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.:

(i) Preliminarmente, o não conhecimento do Recurso

apresentado pelo CONSÓRCIO NOVA SALVADOR já

que prematuro e, por conseguinte, extemporâneo.
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(ii) O não provimento dos Recursos Administrativos

interpostos por CONSÓRCIO NOVA SALVADOR e

CONSÓRCIO INTERVENÇÃO "H", pelas razões já

delineadas;

(iii) A desclassificação do CONSÓRCIO NOVA SALVADOR

pelo não atingimento de 60% (sessenta por cento) da

pontuação relativa à Nota Técnica, pelas razões

insculpidas no item IILII, II, destas Contrarrazões;

(iv) Superadas as questões preliminares, bem como a de

mérito relativa à desclassificação, sejam retirados 2,45

pontos do Licitante CONSÓRCIO NOVA SALVADOR

do item "NT5 - impactos na execução e impactos na

paisagem urbana", pelas razões expostas.

(v) A atribuição de Nota zero aos itens de composição da

Nota Técnica intitulados"Impactos durante a

execução" e"Segurança durante a execução" do

Consórcio Intervenção "H", pelas razões alinhavadas;

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

Safüador, 11 de janeiro de 2021.

À(?,2Z,
Filipe Dantas de Oliveira

Representante Legal
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