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Referência: 	 RDC Presencial n°: 002/2020 

Assunto: 	 Recurso Administrativo 

Recorrente: 	 CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP 

Licitação. RDC Presencial n2. 002/2020. Inabilitação de Licitante. Recurso 

Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão proferida pela COPEL. 

Contrarrazões. Conhecimento. Não Provimento. 

PRELIMINARMENTE 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP, ora denominado 
Recorrente, com pedido de Reconsideração contra decisão proferida pela Comissão Permanente de 

Licitação que o inabilitou no RDC Presencial n2  002/2020, cujo objeto consiste na contratação de pessoa 

jurídica, isolada ou em consórcio, para Elaboração de projetos Básico e Executivo de Engenharia e 

Execução de obras de Infraestrutura em área urbana, para implantação da intervenção "C" - Viaduto 

Direcional Acesso Norte-Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus Anexos, declarando que a licitante 

cumpriu todos os requisitos do Edital. 

Todas os interessados foram certificados da interposição do Recurso, sendo apresentada contrarrazões 

pelo CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG. 

DA ANALISE DAS RAZÕES DO RECURSO 
Em 05/02/2020 foi publicado no DOM/DOU e em 06/02/2020 em Jornal de grande circulação o Aviso de 

licitação referente ao Edital-RDC n2  002/2020. Seguindo as disposições contidas no Edital, na data de 

03/04/2020, foi realizada a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes 1-Proposta 

Técnica, II-Proposta de Preços e 111-Habilitação. 

Após a análise da documentação de habilitação a Comissão divulgou o resultado no DOM n2  7.673, pág. 

13, de 02/06/2020, declarando inabilitado o 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, desatualizado, 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 III, 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 II e III, 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" 

Ante a decisão da Comissão, foi apresentado Recurso Administrativo, visando reformá-la em seus 

termos. (fls. 5.886/5.897) 

Uma vez interposto o Recurso Administrativo, preliminarmente é preciso avaliar a tempestividade do 
Recurso e de suas Contrarrazões, se está tudo em conformidade com art. 45, II, alíneas "h" e "c", da Lei 

12.462/2011 e disposto no item 13.1, 13.2, 13.4 e seguintes do Edital. 
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O prazo para interpor Recurso e de apresentação de Contrarrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo que se 

extinguiria o prazo recursal em 09/06/2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pela Recorrente. 

Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n° 7.683, pág. 14, de 

10/06/2020 (fls. 5.944), sendo apresentado contrarrazões pela licitante CONSÓRCIO 

PJ/TEKTON/CETENG (fls. 5.947/5.959), considerando, também, tempestivo, visto que seu prazo 

extinguiria em 18/06/2020. 

Em síntese, salienta a Recorrente: 

...que a decisão da Comissão foi equivocada, porque na data da entrega dos envelopes, ou seja, 

03 de abril de 2020, estava regular com a Receita Federal do Brasil (RFB), vez que na 

oportunidade o CONSÓRCIO apresentou, juntamente com os documentos necessários à 

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

do Brasil... 

Em Contrarrazões o CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG, em síntese, assim se manifestou: 

5. DA DECISÃO ACERTADA DA COMISSÃO EM INABILITAR O CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP 
A comissão decidiu inabilitar o CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP, tendo em vista que esse deixou de 
apresentar válida certidão Negativa Relativa aos Tributos Federais à Dívida Ativa da União, tendo 

apresentado certidão ineficaz, com data de vencimento em 29/02/2020, sendo que a seção da 

abertura das propostas ocorreu em 03/04/2020. 
A parte recorrente alega que a comissão licitante poderia promover diligência para sanar tal erro. 

Ocorre que, a apresentação de relevante documento com data de validade vencida, que deveria 

ter sido apresentado junto com a proposta, se trata de erro crasso, muito grave, que não pode ser 

relevado, razão porque, correta a decisão de inabilitação do CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP. 

A partir da publicação do instrumento convocatório é propiciada a participação de particulares no 

procedimento licitatório objetivando a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público. No 
entanto, mostra-se imperioso assegurar a habilitação do licitante, o que se faz pelas exigências 

delineadas no art. 27 e 29 da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 27. Para a habilitação nos licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 

G); 
IV— regularidade fiscal e trabalhista; 

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

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

Dessa forma, o administrador se mostra obrigado a utilizar quesitos que, de fato, demonstrem a 

capacitação do interessado e estejam previstos no instrumento convocatório, conforme o comando do 

art. 40, VI, da Lei 8.666/93. 
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Assim, dispõe o Edital em seu subitem 9.4 e seguintes. 

9.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE III: 
9.4.1Para comprovar a habilitação do Licitante será necessária apresentação dos 
documentos atualizados, relativos à regularidade Fiscal e Trabalhista, 
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 Divida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições sociais, conforme portaria conjunta RFB/PGFN de número 
1.751/2014; 
Observação: Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal, certidões positivas 
com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo, que os 
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

    

Portanto, latente está a intenção do Edital, em observar as prescrições normativas que regulam o 

assunto, especialmente no que tange em exigir a "comprovação da regularidade perante a Fazenda 

Federal, mediante a apresentação da Certidão relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo as contribuições sociais". Tais prescrições, como se observa, foram devidamente e 

cuidadosamente observadas pela Comissão, como também será demonstrado nas razões abaixo 

elencadas. 

DA CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL APRESENTADA PELO CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP 

A Comissão decidiu pela INABILITAÇÃO da Recorrente por apresentar a Certidão Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as Contribuições Sociais, 

desatualizado, com data de validade vencida em 29/02/2020, data anterior a da sessão de recebimento 

dos envelopes 1-Proposta Técnica, II-Proposta de Preços e III-Habilitação 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. 

Em que pese o argumento trazido de que estava regular com a Receita Federal do Brasil (RFB), vez que 

apresentou documentos relativos ao processo de regularização junto à Receita Federal do Brasil, não 

pode ser confundida com a comprovação exigida, pois, como já registrado em Ata Interna de 

Julgamento dos Documentos de Habilitação, essa Comissão não possui força técnica e legal para 
analisar e/ou validar as documentações apresentadas no tomo II e III, por ser de competência da 
Receita Federal. 

Destaca-se que não há de se confundir a prova de regularidade fiscal com a prova de quitação de 

tributos perante a Fazenda Federal, como entende a Recorrente. 

No mesmo sentido dispõe o TCU, através da Súmula 283: 

"Para fim de habilitação, a Administração Pública não deve exigir dos licitantes a 
apresentação de certidão de quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua 
regularidade." (grifamos) 

Portanto, para fins de exigência de habilitação no procedimento licitatório, foi exigida a regularidade 

fiscal, através da "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", 'que é o DOCUMENTO HÁBIL E LEGAL 

para essa comprovação e que não foi atendida pela Recorrente, não sendo suficiente a comprovação de 

pagamento de tributos perante a Fazenda Federal. 
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Ainda, vale esclarecer, que a Comissão efetuou, sob a forma de diligência, consulta online no endereço 
eletrônico "site" da Receita Federal, órgão expedidor e validador da referida certidão, no intuito de 
verificar a disponibilidade da certidão exigida, obtendo-se tão somente com data de emissão do dia 

15/04/2020, não acobertando a data da licitação, conforme se comprova na figura a seguir: 
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Note-se que a própria Receita Federal confirma que a certidão apresentada se encontra expirada. 

Ainda, conforme se verifica (fls. 5.977/5.978) a COPEL, dirigiu os autos à Assessoria Jurídica da 
Autarquia, para conhecimento, visando dirimir as dúvidas e/ou controvérsias levantadas na peça 
recursal. Em resposta a ASJUR orientou por efetuar diligência junto à Receita Federal do Brasil, que foi 
encaminhada através de Oficio GAB n2 595/2020 (fls. 5.987/5.988) questionando o seguinte: 

19) As medidas de proteção adotadas por esse órgão federal ao enfretamento da 
pandemia impossibilitou a empresa OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. em 
obter da certidão de regularidade fiscal na data estabelecido no edital editalícia, 

qual seja, de 03.04.2020? 
29) Qual seria, de fato, a data marco da regularização da empresa junto à Fazenda 
Federal, quando esta Autarquia somente possue como parâmetro para julgamento 
a certidão apresentada na licitação e/ou a certidão atualizada, em consulta ao 
sistema da RFB, indicando a data de 15.04.2020 como marco de regularização? 

Em retorno, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos, encaminhou Oficio n2  296/2020 (fls. 

6.022/6.023), através de e-mail, com as seguintes respostas: 

1) Não, a Receita Federal do Brasil disponibilizou meios eletrônicos para 
atendimento das demandas dos contribuintes durante a pandemia, como e-mails 
corporativos e os serviços constantes na internet, acessados através do site da 
Receita Federal do Brasil, disponíveis aos contribuintes mesmo antes da pandemia. 
Corroborando a informação, o contribuinte em pauta se utilizou três vezes do 
serviço de solicitação de emissão de Certidão Negativa de Débitos — CND - 
durante a pandemia através da intentei, sendo todas as respostas fornecidas ao 
contribuinte dentro do prazo estipulado por esta Receita Federal do Brasil, 

conforme segue: 

com 
efeitos 
de 
rezadas 

loaor53 
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A empresa 0.AS Engenharia c Construções 5/A, CNPJ 18.738.697/0001-68 
protocolizou nesta Receita Federal do Brasil o processo administrativo n. 
13032.175066/2020-89 em 13/03/2020, requerendo o serviço de emissão de 
Certidão Negativa de Débitos, o qual foi indeferido, sendo emitida, em 
18/03/2020, Certidão Positiva de Débitos Relativos aos Tributos Federais c à 
Dívida. Ativa da União. 
Posteriormente, a empresa solicitou novo requerimento, para o mesmo serviço 
através do processo administrativo n. 13032.185457/2020-10 em 19/03/2020, que 
também foi indeferido e emitida nova Certidão Positiva de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União em 27/03/2020. 
Em 07/04/2020, a empresa protocolizou nova solicitação de Regularidade Fiscal, 
sendo emitida pela Receita Federal do Brasil, em 15/04/2020, Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa 
da União, através do processo administrativo n. 13032.202663/2020-93 

Portanto, diante dos fatos relatados acima, as medidas de proteção adotadas 
pela Receita Federal do Brasil ao enfrentamento da pandemia não 
impossibilitaram o contribuinte de requerer a sua comprovação de regularidade 
fiscal. (grifamos) 

2) Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil observou-se que a 
empresa em questão apresentou comprovação de regularidade fiscal perante a 
Receita Federal do Brasil até 29/02/2020 e posteriormente a partir de 15/04/2020, 
conforme Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, requerida pelo contribuinte em 
07/04/2020 através do processo administrativo n. 13032.202663/2020-93 e 
emitida pela Receita Federal do Brasil em 15/04/2020. 

Diante do exposto, a empresa OAS Engenharia e Construções S/A encontrava-se 
sem comprovação de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil no 
período de 01/03/2020 à 14/04/2020. (grifamos) 

Restando, claro e cristalino que a Recorrente não se encontrava regular perante a Receita Federal do 
Brasil na data de recebimento e abertura dos envelopes da licitação, qual seja, 03/04/2020. Neste caso 
a certidão apresentada com data de validade de 29/02/2020 não tem o fito de se habilitar, constituindo, 
portanto, em sua inabilitação. 

Ainda, argumenta, que a empresa consorciada OAS foi diligente para proceder à atualização junto à 
Receita Federal, juntando diversos documentos à sua proposta, imputando a este uma falha formal. 

Ora, a licitante teve tempo hábil para providenciar ou até mesmo sanar eventuais falhas daquela 
certidão, haja vista que o Aviso de Licitação foi divulgado no DOM/DOU de 05/02/2020 e no Jornal de 
Grande Circulação de 06/02/2020, cujo recebimento dos envelopes foi, inicialmente, agendado para dia 
26/03/2020, quando teve sua data prorrogada para dia 03/04/2020. Já a certidão registra a data de 
emissão de 02/09/2019 e data de validade de 29/02/2020, ou seja, mais de 30 (trinta) dias anteriores à 

12  data agendada para realização da licitação. 
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Portanto, a empresa OAS já tinha conhecimento que sua certidão estaria vencida/expirada na data de 
recebimento das propostas, seja dia 26/03 ou 03/04/2020. A licitante deve estar atenta para proceder à 

correta apresentação dos documentos necessários à comprovação da Regularidade Fiscal, sendo certo 

que tal comprovação se deve através da apresentação da Certidão. 

A Recorrente, ainda, argumenta mais dois pontos: 

"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, citando o art. 14, da Lei do RDC, e ainda, 
argumentando que 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..." 

1° Ponto:  
Esse ponto foi devidamente saneado, pois o Governo Federal publicou no DOU de 23/03/2020 a Portaria 
n° 543/2020 e no DOU de 24/03/2020 a Portaria Conjunta n° 555/2020, no intuito de minimizar os 
impactos da pandemia causada pela covid-19, bem como, exposto em resposta de diligência pela 

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos, citada anteriormente. 

2° Ponto:  
Como rege a Lei n° 12.462/2011 a inversão de fases é impositiva no RDC (significa que primeiro julga-se 
os preços e posteriormente a habilitação), sendo certo que todos as licitantes são obrigadas a 
apresentar a documentação exigida no Edital, relativa à habilitação, e somente será aberto o envelope 

com os documentos da licitante cuja proposta estiver classificada em primeiro lugar, considerada como 

provável vencedora. 

Assim, após o julgamento das propostas apresentadas, caso restem preenchidos todos os requisitos de 

habilitação, a licitante será declarada vencedora da licitação. No entanto, verificando que a 

documentação apresentada é insuficiente ou defeituosa, há que se promover a exclusão da licitante 

do certame e a abertura do envelope com os documentos do segundo classificado. O procedimento 
terá continuidade até que se encontre um licitante cuja documentação preencha integralmente as 

exigências previstas no ato convocatório e na lei. 

Já o art. 14, II, da Lei 12.462 prevê a exigência da apresentação dos documentos de habilitação apenas 

do licitante vencedor. No entanto, essa hipótese somente será excepcionada nos casos em que a fase 

de habilitação for anterior a de apresentação e julgamento das propostas (parágrafo único: art. 12, Lei 

12.462), portanto, não aplicando-se este entendimento ao presente caso, vez que não ocorreu a 

inversão de fases neste RDC n° 02/2020. 

Com efeito, o Recurso não pretende apenas uma reanálise, correção singela ou o cumprimento de uma 

diligência saneadora, mas, tenta, a Recorrente, utilizar-se do Recurso para requerer modificações para 
comprovação da sua Regularidade, pretendendo que sejam concedidas alterações no Edital, para que a 

Administração adegue o Edital às necessidades da Recorrente, não sendo possível tais alterações. 
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Ainda, assim, dispõe o item 8 do edital: 

8- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

8.1 - Os pedidos de esclarecimentos quanto ao conteúdo do Edital e seus Anexos 
poderão ser solicitados até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para a 
sessão de abertura da licitação, via eletrônica, no e-mail: 

copel.sucop@hotmail.com.  
8.2 - Até o 2° dia anterior à data de entrega dos envelopes serão disponibilizadas 
no portal da SUCOP: www.sucop.salvadorba.gov.br  (modulo licitações) cópias das 
respostas, sem identificação de sua autoria, consolidadas na forma de "CADERNOS 

DE PERGUNTAS E RESPOSTAS" 
8.3 - Eventuais impugnações do Edital deverão ser dirigidas à autoridade que 
assinou o Edital e protocoladas na sede da SUCOP, sito Avenida Presidente Costa e 
Silva, s/n - Dique do Tororó, Salvador - BA, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à 
data fixada para a sessão de abertura da licitação. 
8.4 - Caberá à COMISSÃO, auxiliada pela área técnica, manifestar-se 
motivadamente, sobre os impugnações e esclarecimentos, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas anteriores para a sessão de abertura da licitação. 
8.5 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não têm efeito 

suspensivo. 
8.6 - Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste 
edital, perante a COMISSÃO, o Licitante que não o fizer até o quinto dia útil que 
anteceder à data prevista para a sessão de abertura da licitação, observado o 
horário estabelecido de expediente do órgão licitante, das 08:00 a 12:00 e das 

13:00 as 17:00hs. 

Na hipótese em que as exigências contidas no Edital de licitação sejam consideradas ilegais pelo 

licitante, a impugnação ao Edital é um meio administrativo de contestação, ou seja, ao participar do 

processo licitatório sem ter feito qualquer questionamento/consulta ou mesmo impugnação do Edital 

para alterar cláusula que, supostamente, o prejudicaria, ou, no seu entendimento estivesse irregular, a 

licitante concorda com seus termos, devendo, por sua vez, apresentar os documentos solicitados no 

edital, o que não ocorreu pela Recorrente neste certame.  

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

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

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

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

do edital ou instrumento congênere. 

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

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

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

acha estritamente vinculada". 

Desse modo, no curso do procedimento licitatório, é vedado ao administrador alterar as regras do jogo 

ou realizar algum ato contrário ao que foi previamente estabelecido no edital. 
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Ainda, nos ensina o Prof. Hely Lopes Meirelles: 

"Vinculação ao Edital - A vincula ção ao Edital significa que a Administração e os 
licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no 
instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto 
à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 
estabelecidos as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação 
durante todo o procedimento e para todos os participantes, inclusive para o órgão 

ou entidade licitadora. 
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 
licitantes quanto a administração que o expediu.  É impositivo para ambas as 

partes e para todos os interessados na licitação." (Licitação e Contrato 

Administrativo, 92  edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 26/27) (grifamos). 

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

instrumento convocatório, dispôs: 

"... é a lei do caso, aquela que irá regulara atuação tanto da administração pública 
quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3. 9  da 1 ei de licitações, e 

enfatizado pelo art. 41 do mesma lei que dispõe que a Administração não pode 
descumprir as normas e condiçães do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada"  (Curso de Direito Administrativo, 2007, p. 416) (grifamos) 

Sobre o tema, diversos Tribunais trataram da questão em decisões, assim ementadas: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO PROCESSO 
LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. 
DESCUMPRIMENTO NORNAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULA ÇÃO AO EDITAL. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Tribunal de Justiça do Pará TJ-PA - Apelação Cível : AC 

00318456820148140301 BELÉM) 
Impõe-se, pelos princípios da vincula ção ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência 

prevista no edital. 
Não havendo regularidade na documentação exigida, a jurisprudência Pátria tem 

mantido as decisões de inabilitação em licitações. Precedentes STJ. 
Os princípios da legalidade e da isonomia vinculam a Administração Pública para 

o julgamento das propostas aos estritos termos do Edital (art. 39, da Lei 8.666/93). 
Portanto, basta que não sejam atendidas as formalidades constantes no mesmo 
para ocorra a inabilitação da concorrente. 

Recurso de apelação conhecido e desprovido. À unanimidade. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS 
LICITANTES. O princípio da vincula ção ao edital restringe o próprio ato 
administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que 
descumpriu as exigências estabelecidos no ato convocatório. O afastamento dos 
requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos demais 
interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes (TRF4, 
AG 5011224-41.2013.404.0000, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Vivian Josete 
Pantaleõo Caminha, juntado aos autos em 19/09/2013) 
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ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA 
VINCULA ÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICA ÇAO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. 
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O tribunal de origem 
entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. 
Sabe-se que o procedimento licitatário é resguardado pelo princípio da vincula ção 
ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à 
Administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o 
edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 26.), "a cópia 
autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento 
emitido pela Anvisa ", este deve ser o documento apresentado para que o 
concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal 
raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação protocolo de pedido de 
renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. 
Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é 
privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da 

igualdade entre os licitantes". 
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É o posicionamento do TCU sobre o tema em tela: 

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

n. 28. 666/1993. (Acórdão 4831/2005) 

PEDIDO DE REEXAME. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM APLICAÇÃO 
DE MULTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. A 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se 
acha estritamente vinculada (art. 41, caput, da Lei ng 8.666/1993). 2. Nega-se 
provimento ao recurso quando as alegações não são suficientes para desconstituir 
os fundamentos da deliberação recorrida. (TCU — TC-032.149/2008-2 (ACÓRDÃO Ng 
2367/2010)— Min. Rer. VALMIR CAMPELO DJ — 15.09.2010) 

No presente Recurso verificamos que os argumentos expostos não convencem. E não são convincentes 
exatamente porque a abrangência da habilitação prevista nas regras editalicias, circunscreve a 

comprovação da sua regularização Fiscal, Previdenciária e Trabalhista. Resulta pacifico pois, nesse 

certame, a Recorrente não apresentou documento legal para preencher os requisitos deste item do 

edital. logo, não se pode compadecer da argumentação de que o simples fato de ter apresentado todos 

os documentos relativos ao processo de regularização junto à Receita Federal do Brasil,  autoriza a 

comprovar a Prova de Regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão 

relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais, conforme 

portaria conjunta RFB/PGFN de número 1.751/2014. 

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

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

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

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

declaradas incapazes, inabilitadas ou desclassificadas no certame. 

A busca da melhor proposta deve utilizar todos os critérios objetivos em conformidade com o Edital, 

estando um vinculado a outro, garantindo dessa forma a isonomia nas contratações da Administração 

Pública. 
pág. 9/10 
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Assim, entendemos, que os argumentos são inteiramente improcedentes, devendo o recurso interposto 

não ser acolhido pelas razões aqui expostas. 

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

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

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

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

NEGAR SEU PROVIMENTO,  mantendo-se o posicionamento inicial, no sentido de declarar INABILITADA 

a licitante CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP, nos autos do RDC Presencial n9 02/2020, pelas razões 

esposadas neste julgamento. 

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

e/ou homologação do certame. 

Assim, levando-se em conta o principio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o Processo à 
autoridade superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 49, da Lei 8.666/1993. 

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

Em, 16 de setembro de 2020 

94~- Yfr 
Adriana de Figueirect Braga 

Membro 

MaridII AIé 1 G. Silva 

emb 
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Referência: 	 RDC Presencial n*: 002/2020 

Assunto: 	 Recurso Administrativo 

Recorrente: 	 CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH 

Licitação. RDC Presencial n(2. 002/2020. Classificação de Licitantes/Nota 

Técnica. Inabilitação de Licitante. Recurso Administrativo. Pedido de 
Reconsideração. Decisão proferida pela COPEL. Contrarrazões. 

Conhecimento. Provimento Parcial. 

I — PRELIMINARMENTE 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH, ora 
denominado Recorrente, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação que o Inabilitou, bem como quanto a sua Nota Técnica de Classificação no 

RDC Presencial ri2  002/2020, cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica, isolada ou em 

consórcio, para Elaboração de projetos Básico e Executivo de Engenharia e Execução de obras de 
lnfraestrutura em área urbana, para implantação da intervenção "C" - Viaduto Direcional Acesso 
Norte-Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus Anexos, declarando que a licitante cumpriu todos os 

requisitos do Edital. 

Todas os interessados foram certificados da interposição do Recurso, sendo apresentada 

contrarrazões pelo CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG. 

II— DA ANALISE DAS RAZÕES DO RECURSO 
Em 05/02/2020 foi publicado no DOM/DOU e em 06/02/2020 em Jornal de grande circulação o Aviso 

de licitação referente ao Edital-RDC n2  002/2020. Seguindo as disposições contidas no Edital, na data 

de 03/04/2020, foi realizada a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes 1-proposta 

Técnica, II-Proposta de Preços e 111-Habilitação. 

Após a análise da documentação de habilitação a Comissão divulgou o resultado no DOM n2  7.673, 

pág. 13, de 02/06/2020, declarando inabilitado o CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH pelo seguinte 

motivo: 

"A empresa Consorciada FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA apresentou 
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União, abrangendo as contribuições Sociais, desatualizado, com 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 n9  555/2020, publicada no DOU de 24/03/2020, prorrogando-se as 
referidas Certidões por 90 (noventa) dias. Contudo conforme disposto no art. 19, 

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." 

Ante a decisão da Comissão, foi apresentado Recurso Administrativo, visando reformá-la em seus 

termos. (fls. 5.909/5.920) 

t 
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Uma vez interposto o Recurso Administrativo, preliminarmente é preciso avaliar a tempestividade do 

Recurso e de suas Contrarrazões, se está tudo em conformidade com art. 45, II, alíneas "h" e "c", da 

Lei 12.462/2011 e disposto no item 13.1, 13.2, 13.4 e seguintes do Edital. 

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

se extinguiria o prazo recursal em 09/06/2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pela 

Recorrente. 

Em ato contínuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n° 7.683, pág. 14, de 

10/06/2020 (fls. 5.944), sendo apresentado contrarrazões pela licitante CONSÓRCIO 

PJ/TEKTON/CETENG (fls. 5.947/5.959), considerando também, tempestivo, visto que seu prazo 

extinguiria em 18/06/2020. 

Em sede de Recurso, em síntese, salienta a Recorrente: 

Que o 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 ri° 555 da Receita Federal. 
Requer ainda, A REVISÃO DE PONTOS DO CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH. 
CORREÇÃO E AUMENTO DA NOTA NT4 (EQUIPE TÉCNICA) PARA O PROFISSIONAL Cl. 

Em sede de Contrarrazões o CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG, assim se manifestou: 

6. DA DECISÃO ACERTADA DA COMISSÃO EM INABILITAR O CONSÓRCIO 

NM/FARES/COMTECH  
A comissão decidiu inabilitar a recorrente também por deixar de apresentar válida 
certidão Negativa Relativa aos Tributos Federais a à Dívida Ativa da União, tendo 
apresentado certidão ineficaz, com data de vencimento em 22/03/2020 sendo que a 

seção com abertura das propostas ocorreu em 03/04/2020. 
A parte recorrente usa argumentos infundados colocando a pandemia como desculpa 
para o descumprimento para a exigência do edital, o que não se sustenta, considerando 
que vários outros concorrentes apresentaram seus documentos a tempo e a modo, 
mesmo com a pandemia. Logo, não cabe suscitar a pandemia para justificar a 

apresentação de documento com data de validade vencida, e tampouco poderá juntar 

posteriormente. 

A partir da publicação do instrumento convocatório é propiciada a participação de particulares no 
procedimento licitatório objetivando a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público. No 

entanto, mostra-se imperioso assegurar a habilitação do licitante, o que se faz pelas exigências 

delineadas no art. 27 e 29 da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
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IV — regularidade fiscal e trabalhista; 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o 
caso, consistirá em: 
111- prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

Dessa forma, o administrador se mostra obrigado a utilizar quesitos que, de fato demonstrem a 

capacitação do interessado e estejam previstos no instrumento convocatório, conforme o comando 

do art. 40, VI, da Lei 8.666/93. 

Assim, dispõe o Edital em seu subitem 9.4 e seguintes. 

9.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE III: 
9.4.1Para comprovar a habilitação do Licitante será necessária apresentação dos 
documentos atualizados, relativos à regularidade Fiscal e Trabalhista, 
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; 
Observação: Serão aceitas, como prova de reaularidade fiscal, certidões positivas 
com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo, que os 
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

Portanto, latente está a intenção do Edital, em observar as prescrições normativas que regulam o 

assunto, especialmente no que tange em exigir a "comprovação da regularidade perante a Fazenda 

Federal, mediante a apresentação da Certidão relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo as contribuições sociais". Tais prescrições, como se observa, foram devidamente e 

cuidadosamente observadas pela Comissão, como também será demonstrado nas razões abaixo 

elencadas. 

DA CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL APRESENTADA PELO CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH 

A Comissão decidiu pela INABILITAÇÃO da Recorrente por apresentar a Certidão Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, abrangendo as contribuições Sociais, 

desatualizado, com data de validade vencida em 22/03/2020, data anterior a da sessão de recebimento 

dos envelopes 1, II e III 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. 

A questão aqui levantada, da pandemia de Coronavirus (Covid-19) foi devidamente saneada, pois o 
Governo Federal publicou no DOU de 24/03/2020 a Portaria Conjunta n° 555/2020, no intuito de 

minimizar os impactos da pandemia causada pela covid-19 às empresas, onde prorrogou por 90 dias a 
validade das Certidões Negativas de Débitos (CND) relativos a créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União e as certidões positivas com efeitos de negativa (CPEND), além de publicar também a 

Portaria n° 543/2020, no mesmo sentido. 

Vale aqui registrar, resposta da Delegacia da Receita Federal do Brasil e Guarulhos-Oficio n° 296/2020 

(fls. 6.022/6.023), em razão de diligência realizada pela Autarquia: 
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1) As medidas de proteção adotadas pela Receita Federal do Brasil ao enfrentamento da 
pandemia, impossibilitou a empresa OAS Engenharia e Construções S/A em obter a 
certidão de regularidade fiscal na data estabelecido em seu edital, qual seja, de 
03/04/2020? 
Não, a Receita Federal do Brasil disponibilizou meios eletrônicos para atendimento das 
demandas dos contribuintes durante a pandemia, como e-maus corporativos e os 
serviços constantes na intemet, acessados através do site da Receita Federal do Brasil, 

disponíveis aos contribuintes mesmo antes da pandemia. 

Em que pese o argumento trazido, pela Recorrente, que a Certidão venceria no dia 22/03/2020 

(domingo) dia não útil, logo estaria válida até o dia 23 (segunda-feira), exatamente o dia em que foi 
redigida a "Certidão" (entendemos que seria a Portaria), salientando que só poderia ser publicada 
oficialmente no Diário Oficial no dia seguinte, ou seja dia 24/03, restando assim, que estaria amparada 

pela portaria, não assiste qualquer razão,  vejamos: 

1°) Por força da Portaria MF n° 358/2014, art. 22, as certidões emitidas terão prazo de 

validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua emissão, e não 181, 182, etc, conforme 

entende a Recorrida. Ou seja, a Certidão apresentada fora emitida em 24/09/2019 com 
vigência até 22/03/2020, ora registrado na própria certidão. Em razão disso, não há em que se 

falar em dia útil ou não útil, a certidão teve sua validade até 22/03/2020 é o que a mesma 

confirma!!!. 

22) Ainda, conforme se verifica em 05/02/2020 foi publicado no DOM/DOU e em 06/02/2020 
em Jornal de grande circulação, o Aviso de Licitação Edital-RDC n° 002/2020, já designando a 
data de 27/03/2020, para recebimento e abertura dos Envelopes, que teve sua data 
prorrogada para dia 03/04/2020. Como se confirma, a Recorrida já tinha conhecimento que 

sua Certidão estaria irregular, pois desde do dia de sua emissão 24/09/2019 já era sabido que 

expiraria seu prazo de validade em 22/03/2020. 

Mais uma vez, vale observar que: "a Receita Federal do Brasil disponibilizou meios eletrônicos 

para atendimento das demandas dos contribuintes durante a pandemia, como e-mails 
corporativos e os serviços constantes na internet, acessados através do site da Receita Federal 

do Brasil, disponíveis aos contribuintes mesmo antes da pandemia".  (Delegacia da Receita 

Federal do Brasil em Guarulhos-Oficio n° 296/2020-fls. 6.022/6.023) 

32) A própria Portaria Conjunta n° 555/2020, em seu art. 12, deixa claro e sem qualquer 

margem de dúvida, que serão prorrogadas por 90 dias as certidões válidas na data da sua 

publicação, o que ocorreu no DOU de 24/03/2020,  sendo a partir dessa data, as certidões a 

serem consideradas para prorrogação. Não é outro entendimento. Dessa forma a certidão 
apresentada por uma das empresas do Consórcio não se encontra amparada pela Portaria, 

haja vista que a portaria só teria validade quando da data de sua Publicação, para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais. 

42) Ainda, vale frisar, que a Comissão efetuou, sob a forma de diligência, consulta online no 
endereço eletrônico "site" da Receita Federal, órgão expedidor e validador da referida 

certidão, no intuito de verificar a disponibilidade da certidão exigida, obtendo-se tão somente 

com data de emissão do dia 04/05/2020, não acobertando a data da licitação, conforme 

segue: 
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Note-se que a própria Receita Federal confirma que a certidão apresentada neste Certame se 

encontra expirada!!!. 	Caso estivesse amparada pela Portaria n° 555/2020 restaria válida!!! 

Segue, exemplo, de verificação de certidão amparada pela Portaria Conjunta n 555/2020, certidão 

emitida em 01/11/2019 com validade até 29/04/2020 (licitação ocorrida em 30/04/2020). 
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Confirmação de Autenticidade das Certidões 
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Quanto ao argumento trazido, juntamente com alguns exemplos de Licitações do Estado de São Paulo, 
de que a Consorciada FARES & ASSOCIADOS, foi devidamente habilitada, tendo sido, inclusive, vitoriosa 

em um deles, mais uma vez, não assiste razão para qualquer relação ao presente certame: 

12) O Decreto n°64.864 de 16/03/2020, do Governo do Estado de São Paulo, não abrange 
outros Estados. 

2°) Conforme se verifica o Aviso de Homologação referente ao RDC ELETRÔNICO N. 63/2020-
00 - UASG 39300-3, teve sua publicação DOU em 29/05/2020, sem contudo, informar a data 

inaugural da licitação (recebimento das propostas). Ainda conforme previsto no RDC (subitem 
15.1.1) a comprovação do cumprimento das exigências relativas Regularidade Fiscal será 
realizada Mediante consulta "on-line" no Sistema do SICAF (presumindo que a sua atualização 
ocorreu por força do Decreto n°64.864, de 16/03/2020, do Governo do Estado de São Paulo), 
ou seja, não foi exigido no Edital que as licitantes apresentem a certidão de regularidade 

relativos aos tributos Federais/Divida Ativa da União/Contribuições Sociais, bastando a 

conferência do SICAF pela Comissão do Estado de São Paulo. Restando claro e objetivo que no 
presente certame (RDC 02/2020/SUOP) não há permissivo para substituição de qualquer 

documentação relativo à Comprovação da Regularidade Fiscal, Previdenciária e Trabalhista, 

mediante consulta ou mesmo apresentação do SICAF. (art. 32, §30, da Lei 8.666/93: A 
documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por 
órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em 
obediência ao disposto nesta Lei). 
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32) A Publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo datada de 09/05/2020, referente a 

Concorrência n° 003/20/SIURB, registra que no dia 08/05/2020, foram recebidos as propostas de 

preços e os documentos de habilitação, e nessa mesma data a Comissão decidiu por habilitar a 

licitante Fares & Associados, o que nos leva a presumir que a licitante apresentou a Certidão com 

data de emissão de 04/05/2020 e validade 31/10/2020, evidenciando que nesta Concorrência 

restaria atendida a referida certidão, ou mesmo tenha validado através do Decreto n°64.864, de 
16/03/2020, do Governo do Estado de São Paulo, que, repita-se não tem abrangência em outros 

Estados. 

42) Por fim, a comprovação de que a licitante tenha participado dessas licitações não traz 

qualquer correlação ao procedimento Licitatório desta SUCOP. 

Assim, restou evidenciado que a Comissão analisou e julgou a documentação de habilitação da 

Recorrente a partir de parâmetros legais. 

Com efeito, o Recurso não pretende apenas uma reanálise, correção singela ou o cumprimento de uma 
diligência saneadora, mas, tenta a Recorrente, utilizar-se do Recurso para requerer modificações para 
comprovação da sua Regularidade, pretendendo que sejam concedidas alterações no Edital, para que a 

administração adegue o Edital às necessidades da Recorrente, não sendo possível tais alterações. 

Dispõe o item 8 do edital: 

8- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
8.1 - Os pedidos de esclarecimentos quanto ao conteúdo do Edital e seus Anexos 
poderão ser solicitados até 05 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para a 
sessão de abertura da licitação, via eletrônica, no e-mail: 
copeLsucop@hotmail.com.  
8.2 - Até o 29 dia anterior à data de entrega dos envelopes serão disponibilizadas 
no portal da SUCOP: www.sucop.solvadorba.gov.br  (modulo licitações) cópias das 
respostas, sem identificação de sua autoria, consolidadas na forma de "CADERNOS 
DE PERGUNTAS E RESPOSTAS" 
8.3 - Eventuais impugnações do Edital deverão ser dirigidas à autoridade que 
assinou o Edital e protocoladas na sede da SUCOP, sito Avenida Presidente Costa e 
Silvo, s/n - Dique do Tororó, Salvador - BA, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à 
data fixada para o sessão de abertura da licitação. 
8.4 - Caberá à COMISSÃO, auxiliada pela área técnica, manifestar-se 
motivadomente, sobre as impugnações e esclarecimentos, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas anteriores para a sessão de abertura da licitação. 
8.5 - As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não têm efeito 
suspensivo. 
8.6 - Decairá do direito de impugnar e de pedir esclarecimentos nos termos deste 
edital, perante a COMISSÃO, o Licitante que não o fizer até o quinto dia útil que 
anteceder à data prevista para a sessão de abertura da licitação, observado o 
horário estabelecido de expediente do órgão licitante, das 08:00 a 12:00 e das 
13:00 as 17:00hs. 

Na hipótese em que as exigências contidas no Edital de licitação sejam consideradas ilegais pelo 

licitante, a impugnação ao Edital é um meio administrativo de contestação, ou seja, ao participar do 

processo licitatório sem ter feito qualquer questionamento/consulta ou mesmo impugnação do Edital 
para alterar cláusula que supostamente o prejudicaria, ou, no seu entendimento estivesse irregular, a 

licitante concorda com seus termos, devendo, por sua vez, apresentar os documentos solicitados no 

edital, o que não ocorreu pela Recorrente neste certame.  

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

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

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

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

do edital ou instrumento congênere. 

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

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

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

acha estritamente vinculada". 

Desse modo, no curso do procedimento licitatório, é vedado ao administrador alterar as regras do jogo 

ou realizar algum ato contrário ao que foi previamente estabelecido no edital. 

Ainda, nos ensina o Prof. Hely Lopes Meirelles: 

"Vinculoção ao Edital - A vincula ção ao Edital significa que a Administração e os 
licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no 
instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto 
à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, 
estabelecidos as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação 
durante todo o procedimento e para todos os participantes, inclusive para o órgão 

ou entidade licitadora. 
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os 
licitantes quanto a administração que o expediu.  É impositivo para ambas as 

partes e para todos os interessados na licitação." (Licitação e Contrato 

Administrativo, 92 edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 26/27) (grifamos). 

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

instrumento convocatório, dispôs: 

"...é a lei do caso, aquela que irá regulara atuação tanto da administração pública 
'quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3. f? da I ei de licitações, e 

enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente  

vinculada"  (Curso de Direito Administrativo, 2007, p. 416) (grifamos) 

Sobre o tema, diversos Tribunais trataram da questão em decisões, assim ementadas: 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO PROCESSO 
LICITA TÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. 
DESCUMPRIMENTO NORNAS EDITA LÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Tribunal de Justiça do Pará TI-PA - Apelação Cível : AC 

00318456820148140301 BELÉM) 
Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência 

prevista no edital. 
Não havendo regularidade na documentação exigida, a jurisprudência Pátria tem 

mantido as decisões de inabilitação em licitações. Precedentes STJ. 
Os princípios da legalidade e da isonomia vinculam a Administração Pública para 

o julgamento das propostas aos estritos termos do Edital (art. 32, da Lei 8.666/93). 
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Portanto, basta que não sejam atendidas as formalidades constantes no mesmo 
para ocorra a inabilitação da concorrente. 
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. À unanimidade. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULA ÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS 
LICITANTES. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato 
administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que 
descumpriu as exigências estabelecidos no ato convocatório. O afastamento dos 
requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos demais 
interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes (TRF4, 
AG 5011224-41.2013.404.0000, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Vivian Josete 
Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 19/09/2013) 

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

igualdade entre os licitantes". 

É o posicionamento do TCU sobre o tema em tela: 

"Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos 
procedimentos licitató rios, especialmente o da vincula ção ao instrumento 
convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3

0, 41, 44 e 45 da Lei 

n. 8. 666/1993. (Acórdão 4831/2005) 

PEDIDO DE REEXAME. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM APLICAÇÃO 
DE MULTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULA ÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. A 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se 
acha estritamente vinculada (art. 41, caput, da Lei n° 8.666/1993). 2. Nega-se 
provimento ao recurso quando as alegações não são suficientes para desconstituir 
os fundamentos da deliberação recorrida. (TCU — TC-032.149/2008-2 (ACÓRDÃO Al° 
2367/2010)— Min. Rer. VALMIR CAMPELO DJ — 15.09.2010) 

No presente Recurso verificamos que os argumentos expostos não convencem, e não são convincentes, 

exatamente porque a abrangência da habilitação prevista nas regras editalícias, circunscreve a 

comprovação da sua regularização Fiscal, Previdenciária e Trabalhista. Resulta pacífico pois, nesse 

certame, a Recorrente não apresentou documento legal para preencher os requisitos deste item do 

edital. Logo, não se pode compadecer da argumentação que diante das circunstâncias seria possível e 

legal flexibilizar qualquer exigência editalícia para habilitar a Recorrente ou qualquer de outro 

interessado no presente certame. Neste ponto, os argumentos são inteiramente improcedentes. 



Superintendência de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 

SALVADOR 

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

2. ITENS PARA REVISÃO DE PONTOS DO CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH.  

2.1 CORRECÃO E AUMENTO DA NOTA NT4 (EQUIPE TÉCNICA) PARA O PROFISSIONAL Cl. 

Quanto a esse ponto, por se tratar de análise de ordem técnica, a Comissão encaminhou o recurso para 

conhecimento e manifestação do Corpo Técnico da SUCOP, seguindo portanto o mesmo procedimento 

anterior, quando da análise das Propostas Técnicas apresentados pelas licitantes. 

Assim, tendo em vista os fatos circunstanciado, a Comissão decidiu por acompanhar o entendimento 
lançado no Parecer (fls. 6.027/6.050), doc. anexo, reformando a decisão anterior para classificar a 

Recorrente com a Nota Técnica de 85,65 pontos e Nota Final de 92,67  

QUADRO GERAL DE NOTAS TÉCNICAS 
Eloboroçeía de Projetos Básicos o Executivos e Execusao do Obras do 

intervençao .C.  do Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES 
NON, TÉCNICA.,  Nil .1-NE2 4- NT a -.- N14 . N15 

com COXRPNI ceN no. soe 002/2020 

NOTAS TÉCNICAS PARCIAIS 

NOTAS DAS LICITANTES 

Con•drcle 
CONEEECN-FARES-NBA 

Apt: EXPERIÊNCIA ESPECIFICA on EMPRESA 35 

r41-2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 6,95 

NOEB PLANO DE TRABALNO 13,2 

RN: COUIPETÊCVOCA 26,75 

nars:AtrtsimArivA DETtcraoLooiA/ 
MENDOLOGIA CONSTRUNMA 

3,75 

NOTA TÉCNICA TOTAL 65,65 

Nota Final/NF: 

CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH 

Fórmula (0,5*NT + 0,5*NP) NF 

0,5*85,65 + 0,5* 99,68 	= 92,67 

III — CONCLUSÃO 

É clara a importância da administração pública buscar as propostas mais vantajosas, desde que estas 
respeitem as exigências do edital, garantindo assim o Princípio da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, visto que o Edital torna-se lei entre as partes, e assim sendo, as licitantes que deixarem de 
atender os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos estarão sujeitas a não serem admitidas, 

declaradas incapazes, inabilitadas ou desclassificadas no certame. 

A busca da melhor proposta deve utilizar todos os critérios objetivos em conformidade com o Edital, 

estando um vinculado a outro, garantindo dessa forma a isonomia nas contratações da Administração 

Pública. 

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

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

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

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

CONCEDER PARCIALMENTE SEU PROVIMENTO,  corrigindo a Nota Técnica e a Nota Final, mas mantendo 

sua Inabilitação, pelas razões esposadas neste julgamento. 

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

e/ou homologação do certame. 



	  SUCOP 
Superintendência de 

SERVIbOR-- 
	 Obras Públicas 

, SUCOP / 

 

6,  SALVADOR 
PREFEITURA 

 

Secretaria de 
infraestrutura 

e Obras Públicas 

 

 

PRIMEIRA CAPITAL 00 BRASIL 

Assim, levando-se em conta o principio do duplo grau de jurisdição, encaminha-se o Processo à 
autoridade superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § O, da Lei 8.666/1993. 

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

Em, 16 de setembro de 2020 

ca,fr-a. 
Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

Presidente 

ti, Ivo_ CLIL 
Adriana de Figueiredo Braga 

Membro 

4111,0 Aels 	uei Rose Mary M. Araujo 
Membro 

a 

Membro 
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Referência: 	 RDC Presencial ri*: 002/2020 
Assunto: 	 Recurso Administrativo 
Recorrente: 	 CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 

Licitação. RDC Presencial n2. 002/2020. Classificação de Licitantes/Notas 
Técnicas. Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. Decisão 
proferida pela COPEL. Contrarrazões. Conhecimento. Provimento Parcial. 

I — PRELIMINARMENTE 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, ora denominado 
Recorrente, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão Permanente de 
Licitação, quanto a sua Nota Técnica de classificação, bem como da nota do CONSÓRCIO 
PJ/TEKTON/CTENG, ora denominado Recorrida, no RDC Presencial ne 002/2020, cujo objeto consiste 

na contratação de pessoa jurídica, isolada ou em consórcio, para Elaboração de projetos Básico e 
Executivo de Engenharia e Execução de obras de Infraestrutura em área urbana, para implantação da 
intervenção "C" - Viaduto Direcional Acesso Norte-Salvador/BA, de acordo com o Edital e seus Anexos, 

declarando que a licitante cumpriu todos os requisitos do Edital. 

Todas os interessados foram certificados da interposição do Recurso, sendo apresentada 

contrarrazões pelo CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG. 

II— DA ANALISE DAS RAZÕES DO RECURSO 
Em 05/02/2020 foi publicado no DOM/DOU e em 06/02/2020 em Jornal de grande circulação o Aviso 

de licitação referente ao Edital-RDC n2  002/2020. Seguindo as disposições contidas no Edital, na data 

de 03/04/2020, foi realizada a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes 1-Proposta 

Técnica, II-Proposta de Preços e 111-Habilitação. 

Após a análise da proposta técnica, proposta de preços e documentação de habilitação a Comissão 

divulgou o resultado no DOM n2  7.673, pág. 13, de 02/06/2020, declarando classificado os Consórcios 

TOP/NORCONSULT e PJ/TEKTON/CETENG, com as seguintes Notas Técnicas e Notas Finais: 

LICITANTES NOTA TÉCNICA (NT) 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 84,35 

CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG 77,93 

LICITANTES Fórmula (0,5*NT + 0,5*NP) NOTA FINAL (NF) 

CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CETENG 0,5*77,93 + 0,5*99,68 = 88,81 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 0,5* 84,35+ 0,5* 85,13 = 84,74 

Ante a decisão da Comissão, foi apresentado Recurso Administrativo, visando reformá-la em seus 

termos. (fls. 5.930/5.943) 

Uma vez interposto o Recurso Administrativo, preliminarmente é preciso avaliar a tempestividade do 
Recurso e de suas Contrarrazões, se está tudo em conformidade com art. 45, II, alíneas "b" e "c", da 

Lei 12.462/2011 e disposto no item 13.1, 13.2, 13.4 e seguintes do Edital. 
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O prazo para interpor Recurso e de apresentação de Contrarrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo que 
se extinguiria o prazo recursal em 09/06/2020, sendo tempestivo o recurso apresentado pela 
Recorrente. 

Em ato continuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n° 7.683, pág. 14, de 
10/06/2020 (fls. 5.944), sendo apresentado contrarrazões pela licitante CONSÓRCIO 
Pi/TEKTON/CETENG (fls. 5.947/5.959), considerando também, tempestivo, visto que seu prazo 
extinguiria em 18/06/2020. 

Em síntese, a Recorrente solicita: 

"para que seja determinada a inabilitação do licitante Consórcio PJ/TEKTON/CTENG, 
conforme apontamentos realizados no tópico 1.1 das razões recursais" 

1.1 - DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA NO QUE TANGE A QUALIFICA CÃO 
E CERTIFICA CÃO DE ACERVO DE EQUIPE TÉCNICA POR PARTE DO CONSÓRCIO — 
PJ/TEKTON/CTENG 

"para que sejam majoradas as pontuações atribuídas ao Consórcio TOP/NORCONSULT, 
no que tange a qualificação e certificação de acervo da equipe técnica, conforme 
apontamentos realizados no tópico 1.2 das razões recursais". 

1.2. IMPUGNAÇÃO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA AO CONSORCIO TOP/NORCONSULT. 
NO QUE TANGE A QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE ACERVO DE EQUIPE TÉCNICA 

Em síntese, assim se manifestou a Recorrida: 

"que a parte recorrida apresentou proposta técnica com indicação do engenheiro 
Orlando Marques Figueiredo para exercer a função de COORDENADOR e nas referidas 
CATs apresentadas, as quais atendem as exigências do edital, consto o nome deste 
profissional. 

"que comprovou área maior do que a projetada e também maior que a quantidade 
exigida no edital de 1575 m2. Quanto a alegação da recorrente o entendimento dela é 
que a recorrida teria de comprovar área mais que o dobro da área projetada, isso não 
merece prosperar, pois seria um excesso de rigor, a comissão inclusive no seu julgamento 
interpretou de forma correta dando pontuação máxima para o consórcio 
PJ/TEKTON/CTENG. Além disso, nos processos licitatórios brasileiros sempre é solicitado 
que o profissional comprove que executou os serviços solicitados sem quantidades 
exigidas ou no máximo 50% da quantidade a ser executado. Como prova disso o 
processo RDC 01/2020 também promovido por esta SUCOP não houve exigências de 
quantitativos para comprovação de capacidade técnica do profissional, apenas a 
solicitação que comprovasse o serviço executado. Do mesmo para o serviço execução de 
estaca metálica ou fundação profunda é exigida 1400 ml e a recorrida apresentou 
quantidade muito superior a isso, sendo assim teria também se encaixa na questão 
anterior" 
"que o consórcio apresentou mais de um profissional que tem experiência suficiente para 
exercerem também a função de coordenador como os senhores Marcelo Antônio Tavares 
Lima e Jenner Lima de Farias, portanto acertadamente a comissão habilitou a recorrente 
por ter em seu quadro profissionais que atendem satisfatoriamente a exigência técnica 
solicitada" 
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Por se tratar de análise de ordem técnica, a Comissão encaminhou o recurso para conhecimento e 
manifestação do Corpo Técnico da SUCOP, seguindo, portanto, o mesmo procedimento anterior, 

quando da análise das Propostas Técnicas apresentados pelas licitantes. 

Assim, tendo em vista os fatos circunstanciado, a Comissão decidiu por acompanhar o entendimento 
lançado no Parecer (fls.6.027/6.050), doc. anexo, reformando a decisão anterior, obtendo-se as 

seguintes Notas Técnicas e Notas Finais, conforme quadros abaixo: 

Notas Técnicas/NT: 

QUADRO GERAL DE NOTAS TÉCNICAS 

Elaboroptio de Projetos Básicos e Executivos e ExecusSo do Obras da Intervens/3o "C" do 

Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES  
NOTA TÉCNICA 01111 T NT, T NTS NT. T iirrs 

2CONC00IINICIA: acicata 20 

NOTAS TÉCNICAS PARCA IS 

NOTAS DAS LICITANTES 

Com breia 
PCJOTA-TEKTON• 

CCM'. 

Contar.° 
709-19011CONSULT 

1,41-1: CiléCRINICI9 CSPECIFIUN 99 Fm Por," 35 35 

NT, CONNCCISACNTO DO PROMETA^ 7,05 9,65 

NTS: PIANO De TRARIAM° 12 13,95 

NTR: EQUIPE TÉCNICA 27,75 34,25 

NTS: ALT CR NAT rvAocrCerliaLOGIA/ 
NICTIDOICIDIA CONSTRUTIVA 

0 9,75 

NOTA TÉCNICA TOTAL 91,90 96,60 

Notas Finais/NF: 

LICITANTES Fórmula (0,5*NT + 0,5*NP) NOTA FINAL (NF) 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 0,5*96,60 + 0,5* 85,13 = 90,87 

CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG 0,5*81,80 + 0,5*99,68 = 90,74 

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

Convocatório, visto que o Edital torna-se lei entre as partes, e assim sendo, as licitantes que deixarem de 
atender os requisitos estabelecidos no Edital e seus anexos estarão sujeitas a não serem admitidas, 
declaradas incapazes, inabilitadas ou desclassificadas no certame. 

A busca da melhor proposta deve utilizar todos os critérios objetivos em conformidade com o Edital, 
estando um vinculado a outro, garantindo dessa forma a isonomia nas contratações da Administração 

Pública. 

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

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

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

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

CONCEDER PARCIALMENTE SEU PROVIMENTO,  corrigindo as Notas Técnicas e Notas Finais e mantendo 

a habilitação/classificação da licitante Consórcio PJ/TEKTON/CETENG, pelas razões esposadas neste 

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

e/ou homologação do certame. 

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

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

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

Em, 16 de setembro de 2020 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
Presidente 

A riana de Figueiredo )Braga 

Membro 
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RESPOSTA AO ITEM 2 

RESPOSTA AO ITEM 2.1 

Em anexo relatório de Rita Salesi 

RESPOSTA AO ITEM 2.2 

Após questionado no recurso da NM e reanalise do julgamento de todos os 
critérios da NT3, a Equipe de apoio entende que houve um equivoco de 
duplicidade de julgamento. Sendo assim, a nota 1,4 (um ponto e quatro décimos) 
pontos que foi atribuída para o critério de Cronograma Executivo, adotamos nota 
máxima 2 (dois) pontos. 

N.T." ASPECTOS RELEVANTES PONTOS RN Justificativa PEJOTA Justificativa TOP Justificativa OAS Justificativ 

1 Identificação e descriçâo de atividades e suas rrietodoiogias. 
referentes a Prnietos e obras 

3.50  3.50 • 2.45 
Ao adota • npagem 
dn dg,. o gania 
Mv, d• 

3.50 3.50 
Fo. descnto nas 
pag 1973•1974g 
•••1 as 

2 Fituograma das athidades 2.50 2.50 2.50 - 2.50 2.50 " 

3 Plano de Ataque 3.50 2.45 
}ia piano de dada 
apresente apenas • 2.45 

'90 dockmtento 
agrada unte 
IrreneWnein 

2.45 	, 
'Pra ~Pagão de 
caseiro kr prelisto 
33 .3,3 Wen 

3.50 

4 Planos de devim de trânsito e de condibtres de acessitahdade e 
de comunicaçâo com a popuiaçâo da regia° 

2.50 175 
ger:asem,  pano 
do comaiesollo 
or.. nnp•P•parteL• 

2.50 • 250 2.50 

6 Organograma funcionai 	 " 1.00 1.00 • 0.70 
Mio apresenta 
~man" 1.00 - 1.00 

6 Carnograma ExecutNo 2.00 2.00 • 1.40 
3 npdgem 

rint Água o peruo 

ir 
2,00 2.00 - 

_ 
I 	 TOTAL 16.00 13.20 12.00 13.96 15.00 
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Na avaliação foi levado em consideração as informações contidas na Proposta 

Técnica: 

Pag.10: 

Ainda conforme o referido documento, deverão ser consideradas as seguintes 

premissas e diretrizes, na elaboração dos projetos e implantação da 

infraestrutura viária: 

Tipo de pavimento - Pavimento Asfáltico em CM); 

Faixas para fluxo — O projeto deverá prever, de forma geral, 03 (três) 

faixas cada urna 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 superiargura e superelevação, conforme norma do 

DNIT. 

Considerar um passeio de emergência com 1,0 m de largura em um dos 

lados e elemento de segurança (barreiras New Jersey), com respectivo 

afastamento de bordo de acordo com as normas DNIT. 

Considerar 1 faixa com 5,0m de largura para o segmento que tem origem 

no Viaduto 02 do BRT e se encaminha para a Ligação Iguatemi/Paralela. 

Essas informações são apresentadas na Planta C-02 — Geometria Viária 

e na Planta C-04 — Sinalização Viária (Figuras 2 e 3). A seção dessa área 

foi adicionada à Planta de Seções da Intervenção C (Figura 4). 



Fig. 5 e 6: Detalhe Planta C-02 - Geometfa Viária / Detalhe Planta C-04 - Sinalização Viária 
FONTE, Mexo El - Memorial Descdtivo - Licitação ROC tf 002/2020 - PROCESSO SUCOP N' 
114/2020. 
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Pag.1 1: 

Considerar 2 faixas com 7 Om de largura pão áLsearpeolg çuo Ito 

origem no Viaduto 02 do BRT-Trecho 01 e se encaminha para o Viaduto 

do A Tarde (Av. Tancredo Neves). (Figuras 2, 3 e 4). 

Considerar 1 faixa com 5,0m de largura para o segmento que tem origem 

no Viaduto 02 do BRT-Trecho 01 e se encaminha para o Viaduto a ser 

construido. Essas informações são apresentadas na mesma Planta C-02 

—Geometria Viáriae na Planta C-04 — Sinalização Viária. A seção dessa 

área foi adicionada à Planta de Seções da Intervenção C. 
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Fig. 2 e 3: Detalhe Planta C-02- Geometria Viária / Detalhe Planta C-04 - Sinalização Viária 
FONTE: Anexo El - Memorial Deu:Mimo - Licitação RDC N 002/2020 - PROCESSO SUCOP N' 

114020, 
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• 

Fig. 4: Seção C5 adicionada à Planta C3. Seções 
FONTE: Mexo El - Mamona! Descritivo - Licitação RDC N• 002/2020 - PROCESSO SUCOP N• 

114/2020. 
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Considerar 1 faixa com 5,0m de largura para o segmento que terá orig 
O apresentado na pag.48 

na via Marginal do BRT-Trecho 01, e se encaminha para o Viaduto a esta divergente com a 
construído. Essas informações são apresentadas na Planta C-02 indicação. 

Geometria Viária e na Planta C- 04 - Sinalização Viária. A seção de 

área foi adicionada a Planta de Seções da Intervenção C. (ver figuras 

acima). 

Fig, 7: Seção C4 adicionada à Planta C3 - Seções 
FONTE: Anexo El — Memorial Descrifivo - Licitação RDC N 002/2020 PROCESSO SUCOP N.  

114/2020. 

Considerar 2 faixas com 7,0m de largura para o segmento que terá 

origem no Viaduto a ser construído e se encaminha para a Rótula do 

AbacaxifBR-324, conforme apresentado nas Plantas C-02 - Geometria 

Viária e C-04 - Sinalização Viária. A seção, na Planta C-03 - Seções. 

(Fig. 8, 9 e 10). 

Fig. 8 e 9: Detalhe Planta C-02 —Geometria Viária / Detalhe Planta C-04 — Sinalização Viária 
FONTE Anexo El — Memodal Descritivo - Licitação RDC N.  002/2020 — PROCESSO SUCOP 1,1* 

1142020. 
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Fig. 10: Seção C3 adicionada à Planta C3 - Seções 
FON14: Anexo El - Memorial Descritivo - Licitação RDC N 002/2020 - PROCESSO SUCOP W 

114/2020. 

Considerar 2 faixas com 7,0m de largura para o segmento e comprimento 

do Arranque que tem origem no Viaduto a ser construido e se encaminha 

para o terreno da Rodoviária/Detran, conforme seção C6 adicionada à 

Planta de Seções da Intervenção C. (Figura 11) 

Fig. 11: Seção C6 adicionada á Planta C3 - Seções 
FONTE: Anexo El - Memorial Descritivo - Licitação RDC N 002/2020 - PROCESSO SUCOP rd* 

114/2020. 

O Plano de Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU/2016), classifica a 

região da atual Estação Rodoviária como Zona de Centralidade Metropolitana 

conforme ilustra a figura a seguir: 

O apresentado na pi 

esta divergente com 

indicação. 

Fig. 12: PDDU/2016: Mapa 02- Centralidades FONTE: Mexo El -Memorial Descntivo- Udrtacao 
RDC W 002/2020 - PROCESSO SUCOP N' 114/2020 

()) 
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Coeficiente de Aproveitamento 

estabelecido para esta área varia de 2,00 (Básico) a 4,00 (Máximo). 

Considerando que o terreno possui uma área com cerca de 186.000,00 m2, o 

potencial construtivo máximo do terreno é de aproximadamente 744.000,00 m, 

permitindo essa área se tornar um grande Polo Gerador de Tráfego. 

Devido a esse potencial, o dimensionamento do viaduto considerou a 

possibilidade dessa "demanda extra, ficando o mesmo com 3fx desde o início 

do viaduto (em frente ao Shopping da Bahia) até a "espera estrutural", onde se 

dará o acesso à referida área. 

A altura livre mínima de todos as faixas a serem vencidas pelo Viaduto, como o 

Viaduto 01 do BRT Trecho 01, Metrô, Viaduto Raul Seixas estão apresentadas 

na planta 0-09 - Perfil. 

Em relação ao segmento que compreende a Av. ACM sentido Paralela, no 

trecho que passa sob o viaduto Raul Seixas, bordeando a praça Newton Rique, 

deverão ser construídas 2 faixas adicionais com 3,30 m •de largura cada, 

conforme indicado no anteprojeto. 

1.2 	Projetos e Obras: 

O objeto desta contratação consiste na ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO 

E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA EM ÁREA URBANA, PARA IMPLANTAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO "C" — VIADUTO DIRECIONAL NA AV. ACM SENTIDO 

ACESSO NORTE em Salvador-Bahia e obras de adequação da intervenção com 

sistema viário existente. 

No que se refere a projetos e obras, as ações incluem, mas não se limitam, aos 

tópicos relacionados em seguida: 

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos da Intervenção "C"; 

Construção do Viaduto Direcional na AV. ACM sentido Acesso Norte; 
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Adequações do sistema viário, incluindo todas as ações pertinentes as 

obras do tipo "infraestrutura viária" como terraplenagem (corte e aterro), 

pavimentação, drenagem, sinalização, urbanismo, paisagismo, iluminação 

pública, etc.; 

Remoção de interferências de quaisquer naturezas. 

Não fazem parte do escopo desse Projeto: 

Intervenções de caráter permanente não previstas no escopo contratual. 

Cabe esclarecer que todas as intervenções indispensáveis ao 

atendimento do Programa de Necessidades (item 8.2 do Termo de 

Referência) serão consideradas como parte do escopo contratual. 

OBS.: Os casos de remanejamento / soluções de interferências e suas conexões 

com as redes de serviços existentes serão considerados como parte do escopo 

mesmo estando fora da área da Poligonal; 

Intervenções na microdrenagem que não tenham interferência direta com 

o sistema viário a ser implantado; 

Sinalização semafórica. 

SI-RVIDC)12 I 
SUCOP 

Conforme Edital, o Consórcio será responsável pelas soluções a toda e qualquer 

necessidade de intervenção em infraestrutura das Concessionárias de Serviços, 

como: energia, água, esgoto, gás, telefonia, intemet, etc. 

A Poligonal de intervenção, a ser definida pela Contratada, estabelecerá os 

limites da área onde serão executadas as intervenções necessárias para 

consecução do objeto, atendendo integralmente o Programa de Necessidades, 

Tecnologias Admissíveis e Especificações Mínimas apresentadas no Edital, de 

forma a assegurar sua plena funcionalidade. 

Para tanto, A poligonal da Solução Base, considerada como referência, deverá 

ser ajustada em função do projeto básico a ser elaborado pelo Consórcio e 

aprovado pela Prefeitura Municipal. 
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Figura 13: Área do Terreno. 

FONTE: Anexo 01 - Termo de Referência - LiciterAo RDC N 002/2020 - PROCESSO SUCOP N' 

114/2020. 

Conforme descrito anteriormente, a intervenção contempla a construção de um 

viaduto direcional, que passará sobre o Rio Camarajipe, a Linha 2 do Metrô e o 

inicio do Viaduto Raul Seixas, promovendo a ligação direta da nova pista 

expressa do Corredor BRT Lapa-LIP e vias adjacentes, com a Av. ACM nas 

pistas lindeiras à Estação Rodoviaria/Detran, na direção do Acesso Norte/BR-

324. 

Este Viaduto Direcional irá articular a chegada do Corredor BRT no atual sistema 

viário da região do Shopping da Bahia e do Detran/ Rodoviária, para redirecionar 

os fluxos de tráfego provenientes da Avenida ACM/Corredor BRT, em direção ao 

Acesso Norte e BR-324, eliminando a necessidade de se fazer um percurso 

negativo até o Viaduto dos Rodoviários. 

Trata-se de um viaduto em curva, com três faixas de tráfego •- cada uma com 

3,3m de largura, devendo contemplar a barreira New Jersey em ambos os lados 

da pista de rolamento, com os respectivos afastamentos de pista preconizados 

nas Normas DNIT, e ajustadas às restrições urbanísticas da região e orientações 

especificas do órgão municipal gestor da operação de tráfego (Transalvador). 

Deverá ser considerada a existência de calçada lateral, que sirva como rota de 

fuga em situações emergenciais: e contemplar a superlargura, em função de sua 

geometria horizontal, calculada a partir dos valores dos raios envolvidos, 

yG 
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especialmente por suas características de pista de trânsito rápido, considerando 

urna velocidade diretriz de, no mínimo, 60 km/h - a ser ajustada conforme as 

restrições do projeto. 

O projeto deverá prever soluções para todas as interferências físicas com a 

obra, sobretudo as geradas pelo corpo do viaduto, seus pilares e fundações das 

estruturas, além de uma 'espera estrutural' para futura complementação, 

conforme previsto no anteprojeto. 
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Figura 14: Croqui da Implantação. 

FONTE: Anexo 01- Termo de Refertncia - Licitação RDC N' 002/2020 - PROCESSO SUCOP 

114/2020. 
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Concordância com o Sistema Viário Existente 

As faixas das intervenções a serem executadas deverão ter perfeita 

concordância com as pistas do sistema existente, o qual deverá ser ajustado, 

quando necessário, de forma a assegurar a concordância. 

A execução dessa intervenção deverá contemplar os estudos completos, assim 

como a elaboração de todos os projetos básicos e executivos: Topografia, 

Geotecnia, Remanejamento/Soluções de interferências, Geometria, 

Arquitetõnico, Estrutural, Drenagem, Pavimentação, Sinalização, Iluminação 

Pública, Urbanismo e Paisagismo. 

As pistas existentes no entorno do novo viaduto direcional deverão ser ajustadas 

e ter sua estrutura de pavimento requalificada, de modo a garantir um perfeito 

"An. 



Dinâmica divergente ao apresentado 
anteriormente, inclusive a área verd 
citada na avaliação não condiz com o 
indicado no Edital e nem com as outras 

informações apresentadas pela própria 

1 

1 

Figura 15: SituarAo gond do Novo vio011:,. 
FONTE: Autor. 

Pag.48: 

TOEM tO 
brilhei* 	irs=ocroC=i 

Já o final do viaduto se dará também pela faixa cenbel, utilizando o canteiro 

central e as 3 (três) faixas centrais, promovendo ajsutes e alargamentos nas 

CP PE  
„/ 

1 írN 

suCOP 

faixas existentes, conforme ilustrado nas Figuras 15, 16 e 17. 

Dinâmica divergente ao 

Inicialmente, o viaduto contará com 3 (três) faixas para tráfego de veículo 

3,30m de largura, com barreiras tipo New Jersey em ambos os lados da pista de 

rolamento, com os respectivos afastamentos de pista. No desenvolvimento dos 

Projetos Executivos, será avaliada a necessidade de se considerar uma 

superlargura e superelevação nos trechos em curva. Será também considerado 

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

de segurança (barreiras New Jersey), com respectivo afastamento de bordo. 

apresentado 

IA`c 
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Dinâmica divergente ao apresenta 

kg  anteriormente, inclusive a área ve 

r  citada na avaliação não condiz cor 

indicado no Edital e nem com as o 

informações apresentadas pela pr 

Duas faixas ou três? (ver 

indicação do edital 

, 
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Inclusive tais divergências são de  pleno conhecimento do Licitante  

SFIRVIDOR 
SIK-CYP 

„. 

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 

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

(pag.7 de 12) 

Em relação aos argumentos 27.  ,  28. E 29. da  pág. 7 de 12-:! 

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 00 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, urna 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 

Página ide 12 

.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. 

Novamente,  a avaliação foi realizada conforme consta na Proposta Técnica  

À análise da Comissão de Licitação considerou a apresentação do citado, 

1
Consárcio e a pontuou abaixo do máximo possível em função do contexto geral 

mesmar— 



SERVIDOR 
SKOP 

RESPOSTA AO ITEM 2.4 

SUBITEM 14.1.2.1 "CONHECIMENTO DO PROBLEMA" 

O Empreendimento NOVA TANCREDO NEVES foi desenvolvido como uma 
série de intervenções ("A", "B", "C", etc) integradas que, conjuntamente trarão 
novas condições de mobilidade para a população residente e usuária de toda a 
poligonal que engloba o conjunto de ações a serem implantadas. Pelo fato das 
intervenções terem sido desenvolvidas de forma integrada, suas interrelações 
são de grande importância para o funcionamento do sistema projetado e 
portanto, são fundamentais para a determinação do "Conhecimento do 
Empreendimento" 

O Consórcio não desconhece o "EMPREENDIMENTO NOVA TANCREDO 
NEVES" como comprova a sua citação abaixo, inserida no seu recurso: 

"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". 

No entanto, a recursante, ao discorrer sobre a natureza do Empreendimento 
NOVA TANCREDO NEVES, aborda unicamente a intervenção "C", que é uma 
única parte constituinte do Empreendimento. 

Não foram abordadas as demais intervenções previstas no EMPREENDIMENTO 
= NOVA TANCREDO NEVES, nem suas interrelações. 

A análise da Comissão de Licitação considerou a apresentação do ciiadó 
Consórcio e a pontuou abaixo do máximo possível em função do contexto gera! 
ç1amesma 



c".ez  
SUBITEM 14.1.2.5 "PONTOS CRÍTICOS DE PROJETOS E DAS OBRAS" 

As empresas postulantes à licitação RDC no. 002-2020 candidatam-se ao 
Desenvolvimento de Projetos Básicos e Executivos e à Execução das Obras 
previstas nos mesmos. Como pontos críticos entende-se tudo que pode de 
alguma forma prejudicar o andamento destas atividades. 

A postulante não atendeu a aspectos considerados importantes dentro deste 
contexto, dentre os quais, destacam-se: 

Não' reconheceuque atrasos nas análises e aprovações de projetos podem 
criar situações críticas ao seu planejamento para a execução dos serviços; 
Não reconheceu que atrasos na obtenção de licenças podem impactar na 
evolução da implantação das obras; 
Abordou superficialmente o fato de que por se tratar de ambiente urbano, são 
previstas interferências de naturezas diversas: redes de água e esgoto - 
EMBASA, redes de energia - COELBA, redes de teles/informática, redes de 
gás, drenagem, etc. E, que estas, aliadas a desatualizações de dados 
cadastrais de instalações de serviços podem gerar revisões de projetos que 
podem afetar a evolução dos mesmos bem como das obras. E, ainda que, a 
velocidade de ações das concessionárias de serviços públicos e/ou órgãos 
públicos diversos, cujas respostas seguem cronogramas próprios, poderão ter 
efeitos negativos em planejamentos e programações pré-definidas das obras; 
Não reconheceu que períodos chuvosos intensos e/ou prolongados, podem 
ter influência negativa na evolução das obras. 

SERVIDOR 
SI JCOP 

GN análise da Comissão de Licitação considerou a apresentação do Consórc9 
para atendimento ao item Conhecimento do Problema e o pontuou de acordo 
com o nível de consistência constatado 

 

    



A
N

E
X

O
 -

  R
E

T
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 D

O
 Q

U
A

D
R

O
 D

E
 N

O
T

A
S

 

W. ASPECTOS RELEVANTES PONTOS NM Justificativa PEJOTA Justificativa TOP Justificativa OAS Justificativa 

{ 

, i 	1  
, 

Identificação e descrição de atividades e suas metodologias, 

referentes a projetos e obras 
150 3.50 • 2.45 

Ao adotar a ripagem 
das Ágas o ponto 
crRico de 

3.50 • 3.50 
Foi descrito nas 
pag.1913a1914(198a 
9991as 

flirograma das atividades 2.50 2.50 • 2.50 • 2.50 • 2.50 • 

Plano de Ataque 3.50 2.45 
No piano de afague 
apresenta apenas a 

,aftematira 
2.45 

No documento 
apresenta urna 
inconsisténtia 

2.45 
Para implantaçâo do 
Canteiro foi misto 
na prata Non 

3.50 • 

• 

de comunicação com a população da regido 

Planos de desvios de trânsito e de condições de acessibiklade e 
 

2.50 1.75 
Nio apresenta plano 
de comunicgio 

a tom toalha° da 
2.50 - 2.50 

 , 
- oe, 2.50  -

1111 i 
Organograma funcional 1.00 1.00 • 0.70 

Nb apresenta 
graficamente o 
Oroanoarama 

1.00 • 1.00 - 

Cronograma Executivo 2.00 2.00 

, 0_ 

1111  1.40 
Ao adotar a ripagem  
das vigas o ponto 
rnlirn tip 

2.00 • 2.00 • 

TOTAL 15.00 13.20 12.00 13.95 15.00 
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rio-: ASPECTOS RELEVANTES PONTOS NM Justificativa PEJOTA Justificativa TOP Justificativa OAS Justificativa 

1 
Identificado e descriçâo de atividades e suas metodologias, 

• 
referentes a pro¡etos e obras ffsco 

3.50 3.50 - .2.45 
Ao adotar a ri pagem 
das igas o ponto 3.50 

do  
- 3.50 

Foi descnto o 
pag.1913a1914(998a 

2 Flaograma das atniidades 2.50 2.50 - 2.50 • 2.50 • 2.50 • 

Plano de Ataque 3.50 2.45 
No 010 de alague 
accesenta apenas a 

.atiemafra 
2.45 

No documento 
agesenta uma 
izonsi.s éncia 

2.45 
Pata implantaçào do 
Canteiro foi praisto 

noa Milton _na 
3.50 • 

Pbnos de desvios de tránstio e de condições de acessibãdade e 
de comunicaçâo com a populaça.° da região 

2.50 1.75 
Nau apresenta ORO 
de comunica* 
torn a noculacào cla 

2.50 • 2.50 - 2.50 - 

Organograma funcional 1.00 1.00 • 0.70 
Niti aguenta 
grakamente o 
Nanarem 

1.00 • 1.00 • 

6 Cronograma Executivo 2.00 2.00 • 1.40 
Ao alotar a Opagem 
das vigas o ponto 

rio ,rnlien 

2.00 - 2.00 • 

i 	 TOTAL 15.00 1310 1200 13.95 15.00 



-...---., :"..:Asittts-REÈÁNfÉí "7-.777:-. 
1  Identiãcação e desaição de atividades e suas metodobgias, 

referentes a projetos e obras 
3.50  

2 Fluxograma das aNdades 2.50 

3 Plano de Alague 3.50 

4 
Planos de desvios de Irdnsito e de condições de acessibilidade e 

de comunicação com a população da regido 
2.50 

6 Organograma funcional 1.00 

6 Cronograma Executivo 2.00 

' 	• 	' 	TOTAL - 	 ` 	. 15,00 

;7N:ii ". Jugifitátivi FEJ-OTA' gusffiCativ-;,.; -J0P.:-: Tiísilfic-atIviT. _-,O.AS-_ , Jtistific-atiyí 

3.50 • 2.45 
Ao adotar a ripagem 

das vivas o palio 
alio° de 

3.50 - 3.50 
Foi descrito nas 
R.191331914(4983 
'Iâ: 	as 

2.50 • 2.50 - 2.50 • 2.50 • 

2.45 
No piano de ataque 
apresenta apenas a 
atiematnia 

2.45 
tá documento 
agesenta uma 
inconsistência 

2.45 
Para iniantação do 
Canteiro foi preristo 
na orara filton 

3.50 • 

1.75 
Não apresenta piai 
de comunicação 
râm a 000ulatão da 

2.50 - 2.50 • 2.50 • 

1.00 • 0.70 
Não apresenta 
Ocamente o 
Oroartoorama 

1.00 • 1.00 • 

2.00 • 1.40 
Ao adotar a ripagem 
das sigas o ponto 

plirn dp 
2.00 • 2.00 

,... 
• 

' 12.00 '13,95,:  



LIADRO DE AVAUSÇA0 DE NOTA-  istorto  
...-. 	._.,..., .. .._.........- - -- - 	- 

CONCORRÊNCIA: no. X00212010 	 MODALIDADE: RDC CONTRATAÇÃO INTEGRADA  
PROJETOS BÁSICOS E EXECU1TVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DA INTERVENÇÃO .0.  DO EMPREENDIMENTO NOVA TANCREDO NEVES 	 ' 	 -. .- 

LICITANTE: 	OAS FUTURE All> 	 Dam Aledg20201 

Elementos para Penha* 
Pentagéo 

PO' 
Atestado 

Nota 
MOte ' 

. 

Ou005dade . MUI/. a ser 
wenklerada 

Atestados 
aramados 
(Quantidade) 

Nota REGISTROS DE COMPROVAÇÕES 

NOTA DO COORDENADOR • Coordenai., elos ResomartaNdade Taras elos Desanda de Contrto em coneth(a) do Execuçâo de Obrem 
de ~nava Viána tharm. Iodando espade., conforme dem. d.o: 

I 

S.,,ea comeu. de ponte e. Naduto área 
Ore. de 1 575rn. Por atestado 0,750 3,00 4.00 4,000 3,000 Cm NP 	26.354013332 Peg t13 - OS* 039230010 Pag 	2020110009050 Pa.  

0399 	 440 
Sone. de empalo de ~mento hedvel área 
mis,,,. de 5 a.' sor Matado 0750 3.03 4,00 4,000 3,000 Cm. NP 	2620544013022 Pag t 13 • OSA 03923/2010 P.a 	2520110009050 Pep 	sz, ,,,,,, p., a., 

(MOO 	 MG 
SerPas de empolo de esur-a meta. ou fundado prema quantidade 
mINma de 140Orn oor atestado 

1,500 6.03 4,00 4,000 6,000 
_ 

Cat. N' 2620‘031 X02 Pag 113 - OSA 03923/2010 P. 	2620110009050 Pop S2C- 12015 P.a. 469 
0401 	 442 

Pontuage Mai. 12,03 12,000 

NOTA DO PROJEMSTA- Elemento. para Portmedo-Comdenaja e/ou Restarableade fama 
10m5r. de CmMeMememMaGle) da pala:ode 100.50h0...• ‘00,0. ure,500, i50ur00 

eien _ . . _ 

Projetos de po. e/ou Nadoto área mlnirna de 
1.575. NO atestado 

0,750 3.00 4,00 4,000 3.000 CM. NP 	01-06423/2009 	W3870009 P. 510 	503107010 Pag. 6213 	005122009 P.a 845 
001.363.00.1 

Projetos de patimento fiedvel Ata mINIna de 
0440,19 PH Pegado 0.750 3,00 4 ,00 4000 . ÃO00 1027202015 Pg. 33/42 Cat N• 	 1005682011 pa5.560 	057340005 Pag.590 	1004912013 Pep. 595 

131.334 401,1 

Projetos da 001,00540 00111 estaca metal.. tundeWo profunda quinSiebe 
mini. de 1400nfipor atestado 

1 ,500 6,00 4,00 4.000 6,030 01-06423/2009 Cat. N. 	 06367/2009 Pay 1310 	803160010 Pay 625 	055122009 Pep. 645 (101.363.00.) 

Penara* Miedree 12,00 12,000 
01. Profa.. Sara (P1) - NOTA DA CONSULTORIA AREA TÉCNICA / SUBAREA TEDNivA 

Projetos de ponte e/ou ...Ao áree rol.. de 
1.575119 oor etePado 

0.250 1.00 4,00 4,000 ISSO CM. IP 	93222/2017P00. 896 	57720007 Pay 715 	650700017 peg 725 	56192014 Pay, 755 

P1511105 40 perime. fieshel área mirim. de 
5.440. oor Matado 

0,375 1.50 4.00 4,000 1.500 Co!. 10 	932220017%5 897 	24000015 Pop, 777 	644100515 PÁG. 763 	04806/90 Pag. 814 

Projetas de turetabn som Game ma.ca outundasào profana quantxdade 
miNma de 1400. oor matado 0,625 2,50 4.00 4,000 2,500 Cat. N. 	moam Pag. 777 	5772/2007 Peei 715 	655760017 pag 725 	56192014 Pop. 755 

Pordasio MAG. 6,00 6.000 
03.Profesl000( SN. (P11. NOTA DA CONSULTORIA ARFA 585.NA I SUBAREA TÉCNICA 

I 
Seneço deconsPosem de e ponte eJou viaduto área minime de 1.575. por 
atestado 0250 1,00 4,00

—  
1.000 0.250 Cat. IP 	1468239 	P0g, 828 

Sento de Enovelo de amime. fies., idea mlnime de 5 aOrn• ar Mestado 0.500 2,00 4,00 2.000 1.000 CM N. 	1466239 Pep. 826 	2620)90011923 Pay 
860 

en4go de amueio de tundaPo paru estaca metInea 00 (01140550 mama 
penadao rnINma de 1430101 00? Matado 

0.750 3,00 4,00 2.000 1.500 Cat. N. 	1466239 Pago, 826 	2820190011603 	Pep. 
850 

Pompa., Madma 6,00 '2.750 

Nota 'Mal Tourgrada pneu NeN•C14C2) 35,00 31.760 

N - Coordenador /Reto:nave) /Gerente 

C2 . Otrefd•Illellt0 do setor de Escapa* de Obras 

N 	Conmátor 

Cl 	Gerenciernento de Projeto 

Consultor 

Cl 	Gerentlemento de Projeto 

02 . Defende.rto do setor de Exc.. de Obras 

02 - GerenoMmento do setor de Exemplo de Obras 

GerMdo Corta San. 

Gera. Corna Ser. 

Jocê Teodoxio Seita 

José Teodoxio N.o 

nenen Bedo de Barros 

Filmem Boato de Barros 

Calos Aupospto Fontana 

Manuel Determino Grano 

400 

Eng CPI Gee 

1975 	Eng CM Gee - SP 

Eng CM Crea 

Eng CM Cr. 

Eng. CM Crea 

Eng. CM Crina 

Reg No ORES 

Apesar de cens. As Fts. 00084. proposta .Cantorrne una no Gaderna do 
Respos., 

600415481 
05005.0 40 oons. As Fés. 00004* proposta .Cordorme contato Gamelo de 
Papada. 
Mear 41. watm As FM. 000040 Proposta .Cordorree conta no 0.40,00 40 
Resposta. 

PrOpenente terá opa op5.1 porem desses M.a.. para ~Oro 
(esclarecimentos 040 151 
A proponente terá sue optm por um desses profissionais pare Indeasio 	- 
(esziereeimentos 14 e 15) 
Obs.. o cedem, de rema., contendo aselasedmentos 

DOR 
OP 

Fl 



QUADRO DE AVALIAÇÃO DE NOTA TÉCNICA 
NTA: EQUIPE TÉCNICA 

Data, Ab0IU2020 

CONOgifttatille, AOC NO 002/2020 

uoTANT9: voe tam.arN• 009vv.191' 

740041.104123:110C CONTRATAÇÃO POICRADA 
MORTOS aMICOS g DuCtrrivOs E EntonA0 or OMS OA ifFraavaNçáor 00 3411113314011113N113 NOVA TANCR300 NEWS 	 

Elementoe pare Pontuação 

,,,......,.. 

PN 
Atestado 

Noto 
Máxima 1 

0.1ráadnemd.mle.  

ser 
con, 

Acetados 
CiPregentedOS 
(Quantidade) 

Note 
Anel 

REGISTROS DE COMPROVAÇÕES 

NOTA 00 COORDENADOR - Coordeneçgo e/ou Responso lidede T 	e fot. 	etbncla de-Contrato em cc-Prato(e) 
de Execução de Ohms de Infreeetruture Maria Urbana. Incluindo eupenandea. oardonne ~alto abaixo: 

Serviços construçâo de ponte dou vieduto área 
minime de 1.575r0 por atestado 

0.750 6013 4.00 4000 3,000 CAT. n•  2036/201095.38 • 80 36963/2019 Pg. 261 • 267 749/05 Pe. 179 • 185 68690/17 Pi In a 193 

Serviços de execução de pavimento 091195 4300 
rninirna de 5.440, por atestado 

0.750 300 3.00 4,000 3.000 CAT. no 2036/2010 Pa. PP a PO 360/2000 pa. 28 • 37 749/05 Pag 179 • 135 66690/17 Pi 139 • 193 

Serviços de execução de estaca metálica ou funclaçOo 
profunda quantidade rninIrne de 140091 por atestado 

3.500 0,00 4,00 4,000 5,000 CAT. 04 2036/2010 Pg. 321• 60 21423/13 Pai 171.170 749/05 Pai 179 a 133 63690/17 P. 189 • 193 

Pontuação Máxime 1203 12.000 

NOTA DO PROJETISTA • Bementoe para Pontuação COord000p50 
terende de Contrato em oorittetc(e).da.prolatoa de IntraegOUturlfflida 

dou ReepOntaNliellrde 76{nfte 
Urbana incluindo 

er104- I 

Projetos de conte e/ou vieduto ires ~na de 
1.57584 por atestado 0,750 300 4.00 4,000 3,000 CAT. rf 03283 Pg 278 • 260 07022 PO UI • 763 1014/94 P3.302 0 301 02998/96 PI. 290 

Projetos de pavimento flealvel are-0 rnInirne de 
544084 por etestedo 

0.750 3,00 4,00 4,000 3,000 CAT. O 07022 Pe 231. 283 275/99 Pa. 797 e 299 1014/94 Pg. 300 • 301 178/03 Pg. 700. 793 

Projetos de fundação 8091 051,80 metálica, ou fundação 
profunda quantidade mlnim e de 1400m1 por atestado 

1.503 13,00 4,00 4,000 6,000 CAT. n• 726/99 Pa. 297. 299 4934/08 Pg. 309 .317 1014/94 Pg. 3m. 301 00998/96 P5. 290 

PO1110800 Máxima 1Z 00 12.000 

101, Profisaionai $énior (P1)- NOTA DA CONSULTORIA ÁREA TÉCNICA 1SUBAREA TE-CNICA 	
_ 

Projetos de ponte Sou viaduto área minime de 
1 5751104 Por atestado 

0,250 100 400 4.000 1.000 326/90 P1. Ma e 343 
22200463733/17 9e. 334 • 

3345 
02513/03 95309 • 312 00169/11 Pi 3134 315 

5 4401n.  par etested0 
0.375 1,50 090(0105 4. pavimento Pedag.! área mirim a de 2220046373a/17 

4,00 4.000 1.500 326/98 8g. 346 a 343 Pa. 334 • 
3345 

355/09 95. 355a 362 00169/11 Pa 313.015 

Projetos de fundação com estaca metálica ou fundação 
Orei Onda 01/entidade mlnIme do 140071 MI 'Nadado 

0,625 2,50 4,00 4.000 2.500 105660/12 Pg 298 • 304 493A/03 Pg.363 • 365 355/09 P5.355. 362 225/99 9.. 352 • 354 

Pontuação Máxima 500 
_ 
5.000 1 

Progsdond Sénior (P1) • NOTA DA CONSULTORIA AREA TÉCNICA / SUBAREA-  - TEDNIC  
- 

Serviço deconstrução de e ponte dou viaduto área 
minime de 1-575m' oor atestado 

0.250 1.00 4,00 4,000 1,000 CAT. ri. 0057/13 P5. 310 • 395 36694/19 Pg. 395. 402 36167/19 Pai. 403. 410 27492./19 Pi. 411 • 425 

Serviço de Execução de pavimento fledvel área mirtiree 
de 5 440m•  cor atested0 

0.500 600 4.00 4000 6000 CAT. n• 0257/13 P.. 390 • 395 36694/19 Pg. 396.402 36167/19 Pai. 403 • 411 27492./19 Pe. 411.425 

Serviço de execução de fundação com estaca metal.. ou 
Jundeceo 0,040040 ouentklade miNrne de 140001 por 

0.730  3.00  4.00  
3,000 2,250 CAT. no 0037/13 96 390 • 395 36694/19 Pg. 3960 aux 27492./19 Pg. 411 a 426 

Pontuação Mádme 6,00 , 5,250 

Nota Final Totalizada (6194. N•N•Cli.C2) 
	

35,00 
	

34,250 

N Coordenador /Resportaavel /Gerente 	 AJexandre de Cunha Guedes Filho 

N Consultor 	 Jose Ahes Pedrose 

Cl • Gerendemento de Projeto 	 Abel de Olivdre Filho 

C2 - Gerendemento do setor de Execução de Obree 	Ahoendre da Cunha Guedes Neto 

Reg No CREA 

- Eng Civil . CREA 9.169 CURA - 

Enp Civil! Eng Segurança. CREA 7.640 D/PE 

- E, CNil / Eng Seguram:a . CREA 7.323 DIPE 

Eng Civil . CREA 45 600 0/134 

ObSerVeÇAO: 000 conseguir,. emendou Relação nominal dos Teenteen tocas feSpectheaS responsabilidades, apesar do acervo técnico apresentado ~lazer todas as concloães. 



QUADRO DE AVAUAÇA0 DE NOTA TÉCNICA 

N74: EQUIPE TÉCNICA 
COHrAe610e.111:111% 119e02/2020 	 MODAUDAOL: IML e0.111KraçÂO PilEGRADA 

MOMOS 11/51‘05 E EXECUTIVO, E UI UçãO D1 OBRAS DA OninVEMA0 'C 00 ealaltIEMORAIlfrO NOVA Ta1.11200 NOVES 

OCRANII: nle faReS 	 Danc 11601/2020 	 I 

Elemento. pare POM/S00 
Pontuado 

1/0, 
Atestado 

Nota 
Mia,. 

Quantidade 
Manam e eer 
oeneklefeda 

Atestados 
0501110405 
(Caranedade) 

Note 
Finei 

REGISTROS OE COMPROVAÇÕES 

NOTA DO COOROENADOR• Coorderdrao e/ou R esponsadriede Téend dou %Md de Conecto em confute(s) de 
Execrado de Obr00 da trenestn/ture Viária Urdo, Incluindo e...denotes, conforme deado deixo 

Serviços constnido do ponte dou viaduto dee 
adiem de 1.5751,. 001 01011340 

0,750 3,00 4,00 1.000 0.750 CAT. 14' 2151/1602,49 197 

Sedo. de enemido de paramento 1010.1 0,,. 
minha de 5.440,1' oor otested 0250 300 4,00 4.000 3,000 CAT. N. 200/1011 Pag.370 109/71104 Pgag 145 19/2009 Pag.. 1975/7001 Pag 15/1 

Serviços de execrado de estaca medica ou fundadeo profunda 
que... rnIninla de 1400n1 por atestado 1500 ROO 4,00 4,000 6,000 

_ 
CAT. IN 1209/2003 14s 267 20120,00160 Pag,. 175 2751/1029 Oég 197 15007011 na. 116 

P0Mra0ç00  UdImna 12,00 9,750 

NOTA DO PROJETISTA • Elementos peta Pontunçhe CoefelensçAo 
Gerando de Contrato em contratei.) de projetos de ~Tutora Med Ultra. 

fleou Raparia...de 
incluindo 

Tad. alenl ' 

Pedrans de ponte dou Nadou, trrea minima de 
15751,' cot Medd 

0,750 300 4,00 4.000 3,000 CAT. 14° 212017la.736 1.111 2620170:01426 Pag. 226 6611/97 Pag. 241 1605/ %g_ 145 

Projetos de pavimento fieNel Orla Mede de 
5 440nra om Medd 

0.750 3,00 4,00 3,000 2,250 CAT. N° 15654Mtli a.e. 749 37.667/7015 .4.760 75653/7011 Pag, 765 

Projetos de fundado com estaca metrad ou fundado picniunde 
eguntieade eirada de 14000,1701 e1401e40 1,500 6,00 4,00 2,000 3,000 CAT. N. 167/95 Pae 316 272/95 1.1.191 

Pontuação Nadei 12.00 
— — 
6,250 

1. %desleixai Sénior (P1)- NOTA DA CONSULTORIA ÁREA TÉCNICA / SUBAREA TÉCNICA 
i 	 -. 	... 
P1010103 4, ponte dou viaduto área minime de 
1.575r11. 001 01001040 

0.250 1,00 .1.00 4,000 1,000 CAT. AR ciosos on 412 2111.05624Pag 421 1615/2010 1.1. 431 159/1000 Pay 405 

Projetos de pavimento deiNel área nranime de 
544504 Mi Medd 

0.375 150 4.00 4.000 1,5013 CAT. N. 2010S02 Pai  415 211103025624Pag 421 2615/7010 Pag. 411 1539/2000 Pay 405 

P9010109 40 fundação com estaca metálca eu fundada° piotranda 
impetrado minnna de 1400r10 001 00101047 

0.625 250 4,00 4,000 2,500 CAT. N. 153911cao P. 405 2lll000056241,,0111 2865/2010 1.1. 41/ 005/911 P40427 

Porrando Maranse 5.00 5.000 : 

Profissional Serem (P1) • NOTA DA CONSULTORLA 'ÁREA TÉCNTC-A / SUMOSA TÉCNICA 	 I 
Serado decomeração dor ponte erou viaduto área min. de 
1 57503. 001 *talado 0.250 1,00 4,00 1,000 0,250 CAT. IR 20110201600Pag, 529 

Serviço de Emendo de idem510 fimdvel dosa nranima de 
5 440,19. por atestado 

0.500 2,00 4,00 4,000 2,000 CAT. IN 763/97 75s,459 ontat 1.1.465 116/97 1...1.456 1131/96 e3Le7a 

Serviço de execrado de fundação cern ataca matraca ou 
fungado profunde dentidade minha de 1400int par Medd 

0,750 3,00 4,03 2,000 1,500 CAT. N. 161/97 P.460 ,190,/7019 e, 

Pontuação Márame 0,00 3,750 

Nota Final Totelláada (NT4e Ni.N.C1.C2) 35,00 26.750 

Ano Reg N CREA 

Coortlemer /Respanstreelnerente 

14 - Consultor 3 R espore/mi Técnd 

Comuna / Projetos 

Consultar /Projetista/ 	riw 

Cl • Projetsta / Senlor 

C2 - Profissional Servo, 

C2 • Profissional Sen.,/ 

Medd EMIMV(.1110001 Mar.. 

Leercies ANee da Sirva Junior 

/Mo Nunes Md 

Wilearn M01105 Sada 

Antonio Pereira Tonna 

Nicole Korai,/ Neto 

Todo Remoído Moura 

Eng CM • CREA 

Eng CNI • CREA 

Eng CM - CREA 

Eng CM • CREA-13. 	 3967-0 

Eng CM CREA • Ela 	 1974 .0 

Eng.CM CREA • Ra 	 nome 	 (gelar eihnento 140,10 



CtUriblit0 DE AVADAÇÁO DE NOTA`rteNICA 
NT4: EQUIPE TÉCNICA 

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DA INTERVENÇÃO "C" DO EMPREENDIMENTO NOVA TANCREDO NEVES 

UOTANTE: 	PJTEXTON CTENG 	 MODAUDADE:RIX CONTRATAÇÃO INTEGRADA 	 Data: Abril/2020 

I Valores 
Minlmos 

Pontuação 
por 

Atestado 

Maxim a Considerar 
Quantidade de 

atestados 

REGISTROS DE COMPROVAÇÕES Elementos para Pontuação Nota atestados 
Apresenta 
dos 

Ouant. 
Equivale 

nte 
Nota Final 

NOTA DO COORDENADOR- 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: 

Soma 
valores 

média 

mínima de 1.575m. por atestado 
1.575,00 

Serviços construção de ponte e/ou viaduto área 20140002148 
0,750 3,00 4,00 4 2 1,500 Cal n° 

Pag. De tu 
20 Tec 02(1.090,00rn') 

1.090 
20130000560 Pag 

.(312,00m') 
312 

20130001787 Pag. 21 

(1.017,00m9 
1.017 

2271/2019 Pag. 

(600,00m” 
600 3.019 2 

Serviços de execução de pavimento flexível área 
mlnima de 5.440m' por atestado 

5.440,00 0,750 3,00 4,00 4 4 3,000 Cat n° 
20140002148 Pag. De 6 a 

20 Ter 02(9.440,00in') 
9.440 67372/2017 Pag. 

20130001787 Pag. 21 

(20.368 20in') 
20.368 

2271/2019 Pag. 

(3.000 00m5) 
3.000 32.808 6 

Serviços de execução de estaca metálica ou fundação profunda 
quantidade minima de 1400m por atestado 

1.400,00 1,500 6,00 4,00 4 4 6,000 Cat n5  36406/2019 ag. i T4 2.812 
1 

3345/2019 Pag, 38 
-- 

3.872 
17545/2018 Pag, 87 	, 

(1.687,36m9Tec 02 
668 

, 17546/2018 Pag. 95 	". 

(6.040,00m1Tec 02 	_ 
254 7.606 5 

Pontuação Máxima 12,00 10,500 

NOTA-DO PROJETISTA - Elementos para Pontuação Cdorderia-ção efou Responsabilidade 
Gerência de Contrato em contrato(s) de projetos de Infraestrutura Viária Urbana, incluindo 

Técnica e/ou 

- 
José Marcos de Macedo Santos 

1.575m. por atestado 
1.575,00 

Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 408526/2015 
0,750 3,00 4,00 4 4 3,000 Cat n°  

Pag. 53 a 55 

(3201,00m') Ter 02 
3.201 

21/2006 Pag. 40 

(12.700m)Tec 02 
482 

407379 Pag. 598 61 ( 

4.521,92m.) A1:138ec 02 
2.317 90384/2011 Pag. 46 102 443 6.443 4 

Projetos de pavimento flexível área mínima de 
5.440m. por atestado 

5.440,00 0,750 3,00 4,00 4 4 3,000 Cat n° 
408526/2015 Pag. 53 a 55 

(315.493„00m5)Tec 02 
315.493 90384/2011 P8g. 46T02 114.750 130533/2012 13.260 130643/2012 5.800 449.303 83 

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

1.400,00 1,500 6,00 4,00 1 1 1,500 Cat n5  
21/2006 Pag. 40 

(12.720m)Tec 02 
12.720 12.720 9 

Pontuação Máxima 12,00 
- 

7,500 

• • ,C1:Pro1issional Sênior (P1) - NOTA DA CONSULTORIA ÁREA TÉCNICA./ SUBAREA TÉCNICA 

I 	• 	 __ 

Projetos de ponte e/ou viaduto área mínima de 

1.575m0  por atestado 
1.575,00 0,250 1,00 4,00 1 1 0,250 Cal n° 

1341556/2019 Pag. 42 

(2.520,00m') 
O O 

Projetos de pavimento flexível área mínima de
5.440,00 

5.440m. por atestado 
0,375 1,50 4,00 4 4 1,500 Cat n° 

36.645/2018 Pag. 67 Tec 

02 
23.322  

1 	20130000353 Pag 71 

(15.000,00&)Tec 02 
90.770 

17545/2018 Pag. 87 

(1.687,3611117er 02 
1.687 

aiT -17546/2018 P 	96 .  1 

(6.040,00m1Tec 02 	l 
6.040 121.819 22 

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

1.400,00 0,625 2,50 4,00 4 4 2,500 Cat n5  
I 23688/2018 Pag. 64 Tec 
i 

04 (m') 
3.872 1742/2018 Pag, 32 6.035 36.144/2019 Pag, 1 2.812 

1 	17546/2018 Pag. 96 

(6.040,00W)Ter 02 
12.719 9 

Pontuação Máxima 5,00 4,250 

C2. Profissional Sênior (P1) - NOTA DA CONSULTORIA ÁREA TÉCNICA / SUBAREA TÉCNICA 
I 

, 

por atestado 
1.575,00 

Serviço deconstrução de e ponte e/ou viaduto área minima de 1.575m' 20130002266 
0,250 1,00 4,00 2 2 0,500 Cat n° 

Pag.1 Tec 6 
3.533 604/2009 335 3.868 2 

Serviço de Execução de pavimento flexível área mínima de 
5.440m' por atestado 

5.44000 , 0,500 2,00 400 , 4 4 2,000 Cat n° 
36.645/2018 Pag. 67 Tec 

02 

1 	20130000353 Pag 71 	1 

115.000,00m9Tec 02 
90.770 65034/2017 Pag. 25.898 2014114052 Pag. 116.668 21 

profunda quantidade mínima de 1400m1 por atestado 
1.400,00 0,750 3,00 4,00 

Serviço de execução de fundação com estaca metálica ou fundação 17545/2018 
4 4 3,000 Cat n5  , 	36406/2019 ag. 1T4 2.812 3345/2019 Pag. 38 3.872 

Pag. 87 	1 

_ (1.687,36m9Tec 02 
668 i

• -175492018 Pag.36 

(6.040,00m')rec 02 
254 7.606 5 

Pontuação Máxima 6,00 5,500 ' 

Nota Final Totalizada (NT4= N+N+C1+C2) 35,00 27,750 

Ano Reg. No CREA 

Coordenador /Responsável /Gerente Orlando Marques Filho 1974 Eng. Civl Crea - Ba 4054-D 

Coordenador de Projeto José Marcos de Macedo Santos 1980 Eng. Civl Crea - Ba 2701702160 

., Engenheiro Jair Gusmão Alves 1969 Eng. Civl Crea - 11033-D 

Engenheiro Antonio Mareio nascimento Malta 2002 Eng. Civl Crea- Ba 37990-D 

Engenheiro Bruno Bastos Reis 2001 Eng. CM Crea 	Ba 36670-D 

Engenheiro Jenner Lima de Farias 

Engenheiro Marcelo Antonio Tavares Lima 

Engenheiro Ambiental Carlos Eduardo Loureiro Procópio Ferreira 

Engenheiro Saegurança do trabalho Kamila Madsa Souza Cardoso Bressy 

Engenheiro Saegurança do trabalho William Silva Rios 

Observações: 
Considerando que "Um mesmo profissional ou atestado poderá contemplar e atender às áreas e/ou subáreas técnicas diversas  porém, não serão aceitos mais de um profissional para atendimento 

de unia única subarea ou de uma única área técnica (esta, quando não estiver representada por mais de uma subarea)." 

Computamos a CAT n 36406/2019 Pag e a CAT na 3345/2019 do Profissional Jair Gusmão Alves para atendimento à subárea Serviços de fundação com estaca 

metálica ou fundação profunda da área de COORDENADOR 

Do Termo de Referencia extraimos: 

NOTA DO COORDENADOR - Coordenação e/ou  Responsabilidade Técnica e/ou  Gerência de Contrato em contrato(s) de Execução de Obras de Infraestrutura 

Viária Urbana... 
NOTA DO PROJETISTA - Elementos para Pontuação Coordenação e/ou Responsabilidade Técnica e/ou 

Gerência de Contrato em contrato(s) de projetos de Infraestrutura Viária Urbana... 

As análises procedidas considerou que todo o acervo técnico apresentado satisfaz todas as áreas e subáreas técnicas selecionadas por serem 
as de maiores relevâncias técnicas dentro do escopo dos serviços que compõem esta licitação. 

• 



QUADRO GERAL DE NOTAS TÉCNICAS 

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos e Execução de Obras da Intervenção "C" do Empreendimento NOVA 
TANCREDO NEVES 

NOTA TÉCNICA = NT1 + NT2 + NT3 + NT4 + NTS 

CONCORRÊNCIA: no. RDC 002/2020 	 I DATA: Abril/2020 

NOTAS TÉCNICAS PARCIAIS 

NOTAS DAS LICITANTES 

Consórcio 

COMTECH-FARES-NM 

Consórcio 

PEJOTA-TEKTON- 

CTENG 

Consórcio 

TOP-NORCONSULT 

Consórcio 

OAS-FUTURE-ATP 

NT1: EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EMPRESA 35 35 35 35 

NT2: CONHECIMENTO DO PROBLEMA 6,95 7,05 8,65 9,4 

NT3: PLANO DE TRABALHO 13,2 12 13,95 15 

NT4: EQUIPE TÉCNICA 26,75 27,75 34,25 31,75 

NTS: ALTERNATIVA DE TECNOLOGIA / 

METIDOLOGIA CONSTRUTIVA 
3,75 O 4,75  4, 75 

NOTA TÉCNICA TOTAL 85,65 81,80 96,60 95,90 



jà PREFEITURA 
SALVADOR Secretaria de 

Infraestrutura 
e Obras Públicas 

Superintendência de 
Conservação e 
Obras Públicas de Salvador PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

GOX, 

PARECER N2 265/2020 

Licitação. RDC Presencial n° 002/2020. 
Recursos Administrativos. Co ntra rrazões. 

Análise. Julgamento. 

Trata-se de recursos administrativos interpostos pelos CONSÓRCIOS NM/FARES/COMTECH, 

TOP/NORCONSULT e OAS/FUTURE ATP, com pedido de reconsideração, contra decisão proferida 

pela Comissão Permanente de Licitação — COPEL, referente ao RDC Presencial n° 002/2020. 

Insta esclarecer que o RDC Presencial em referência possui como objeto contratação de pessoa 

jurídica, isolada ou em consórcio, para Elaboração de projetos Básico e Executivo de Engenharia 
e Execução de obras de Infraestrutura em área urbana, para implantação da intervenção "C" - 

Viaduto Direcional Acesso Norte-Salvador/BA 

Registre-se, ainda, que o Aviso de licitação referente ao Edital-RDC n° 002/2020 foi publicado no 

DOM/DOU em 05/02/2020 e em jornal de grande circulação em 06/02/2020, permitindo às 
licitantes tempo hábil para providenciarem toda a documentação prevista no instrumento 

convocatório. 

Cumpre informar que os licitantes acima mencionados interpuseram recursos, mas apenas o 

CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG apresentou contrarrazóes. 

DAS ALEGACOES DAS RECORENTES  

No que diz respeito à decisão da Comissão Permanente de Licitação em inabilitar o CONSÓRCIO 

NM/FARES/COMTECH em virtude da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com a data de validade vencida em data anterior à da 
sessão de recebimento dos envelopes, o referido consórcio alegou, em síntese: 

"Que o 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 (...)." 

Quanto à Nota Técnica de Classificação no certame, a recorrente requereu: 



Super ntendência de 
Conservação e 
Obras Públicas de Salvador 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL PO GRASIL 

"Requer ainda, A REVISÃO DE PONTOS DO CONSÓRCIO 
NM/FARES/COMTECH. CORREÇÃO E AUMENTO DA NOTA 

NT4 (EQUIPE TÉCNICA) PARA O PROFISSIONAL Cl." 

Da mesma forma, alega o CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP: 

"...que a decisão da Comissão foi equivocada, porque na 

data da entrega dos envelopes, ou seja, 03 de abril de 
2020, estava regular com a Receita Federal do Brasil 
(RFB), vez que na oportunidade 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 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, 

citando o art. 14, da Lei do RDC, e ainda, argumentando 

que 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..." 

O CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, por sua vez, se manifestou da seguinte forma: 

"para que seja determinada a inabilitação do licitante 

Consórcio PJ/TEKTON/CTENG, conforme apontamentos 

realizados no tópico 1.1 das razões recursais" 

(•••) 
"para que sejam majoradas as pontuações atribuídas ao 
Consórcio TOP/NORCONSULT, no que tange a 
qualificação e certificação de acervo da equipe técnica, 
conforme apontamentos realizados no tópico 1.2 das 

razões recursais". 

DAS CONTRARRAZÕES 

  

2 



n PREFEITURA 
SALVADOR Secretaria de 

Infraestrutura 
e Obras Públicas 

SUCOP 
Superintendência de 
Conservação e 
Obras Públicas de Salvador PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

60Y+ 

APRESENTADA PELO CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG. 

Após a publicação do recurso interposto pelo CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH, o CONSÓRCIO 

PJ/TEKTON/CTENG, em sede de contrarrazões, se manifestou no sentido de endossar a decisão 

da Comissão Permanente de Licitação em inabilitar o CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH, tendo 

em vista que este apresentou Certidão com prazo de vigência expirado à data do recebimento 

dos envelopes. Veja-se: 

"A comissão decidiu inabilitar a recorrente também por 
deixar de apresentar válida certidão Negativa Relativa aos 
Tributos Federais a à Dívida Ativa da União, tendo 
apresentado certidão ineficaz, com data de vencimento 
em 22/03/2020 sendo que a seção com abertura das 
propostas ocorreu em 03/04/2020. 
A parte recorrente usa argumentos infundados colocando 
a pandemia como desculpa para o descumprimento para 
a exigência do edital, o que não se sustenta, considerando 
que vários outros concorrentes apresentaram seus 
documentos a tempo e a modo, mesmo com a pandemia. 
Logo, não cabe suscitar a pandemia para justificar a 
apresentação de documento com data de validade 
vencida, e tampouco poderá juntar posteriormente." 

Sobre o recurso interposto pelo CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP, o CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG se 

manifestou da forma que se segue: 

"A comissão decidiu inabilitar o CONSÓRCIO 
OAS/FUTURE/ATP, tendo em vista que esse deixou de 
apresentar válida certidão Negativa Relativa aos Tributos 
Federais à Dívida Ativa da União, tendo apresentado 
certidão ineficaz, com data de vencimento em 
29/02/2020, sendo que a seção da abertura das propostas 
ocorreu em 03/04/2020. 
A parte recorrente alega que a comissão licitante poderia 
promover diligência para sanar tal erro. Ocorre que, a 
apresentação de relevante documento com data de 
validade vencida, que deveria ter sido apresentado junto 
com a proposta, se trata de erro crasso, muito grave, que 
não pode ser relevado, razão porque, correta a decisão de 
inabilitação do CONSÓRCIO OAS/FUTURE/ATP." 

Ainda, quanto ao recurso interposto pelo CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, o CONSÓRCIO 

PJ/TEKTON/CTENG apresentou a seguinte manifestação: 

"...que a parte recorrida apresentou proposta técnica com 
indicação do engenheiro Orlando Marques Figueiredo 
para exercer a função de COORDENADOR e nas referidas 
CATs apresentadas, as quais atendem as exigências do 
edital, consta o nome deste profissional. 
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"que comprovou área maior do que a projetada e também 

maior que a quantidade exigida no edital de 1575 m2. 

Quanto a alegação da recorrente o entendimento dela é 

que a recorrida teria de comprovar área mais que o dobro 

da área projetada, isso não merece prosperar, pois seria 

um excesso de rigor, a comissão inclusive no seu 
julgamento interpretou de forma correta dando 

pontuação máxima para o consórcio PJ/TEKTON/CTENG. 

Além disso, nos processos licitatórios brasileiros sempre é 

solicitado que o profissional comprove que executou os 

serviços solicitados sem quantidades exigidas ou no 

máximo 50% da quantidade a ser executado. Como prova 

disso o processo RDC 01/2020 também promovido por 

esta SUCOP não houve exigências de quantitativos para 

comprovação de capacidade técnica do profissional, 

apenas a solicitação que comprovasse o serviço 

executado. Do mesmo para o serviço execução de estaca 

metálica ou fundação profunda é exigida 1400 ml e a 

recorrida apresentou quantidade muito superior a isso, 
sendo assim teria também se encaixa na questão anterior" 

"que o consórcio apresentou mais de um profissional que 
tem experiência suficiente para exercerem também a 

função de coordenador como os senhores Marcelo 

Antônio Tavares Lima e Jenner Lima de Farias, portanto 

acertadamente a comissão habilitou a recorrente por ter 

em seu quadro profissionais que atendem 

satisfatoriamente a exigência técnica solicitada." 

DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS  

(1) DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH. 

Quanto ao recurso interposto pelo CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH, a Comissão Permanente de 
Licitação decidiu pela INABILITAÇÃO da Recorrente por esta apresentar a Certidão Negativa de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União com data de validade vencida 
em 22/03/2020, data anterior à sessão de recebimento dos envelopes (03/04/2020), violando as 

disposições previstas em Edital. 

Ainda, no que tange à questão levantada pela Recorrente quanto às dificuldades decorrentes da 
pandemia do COVID-19, é imperioso salientar que o Governo Federal publicou no DOU de 

24/03/2020 a Portaria Conjunta n° 555/2020 com o objetivo de minimizar os impactos da referida 
pandemia às empresas, prorrogando por 90 dias a validade das Certidões Negativas de Débitos 

(CND) relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União e as Certidões Positivas 
com Efeitos de Negativa (CPEND), além de publicar também a Portaria n° 543/2020 no mesmo 

sentido. 

Ademais, é de extrema relevância o posicionamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, 

através do Oficio ri° 296/2020 — RFB/DRF, oriundo de diligência realizada por esta Autarquia: 

4 
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"... a Receita Federal do Brasil disponibilizou meios 

eletrônicos para atendimento das demandas dos 

contribuintes durante a pandemia, como e-maus 

corporativos e os serviços constantes na internet, 

acessados através do site da Receita Federal do Brasil, 

disponíveis aos contribuintes mesmo antes da pandemia." 

Merece destaque, ainda, que o Aviso de Licitação referente ao Edital- RDC n° 002/2020, o qual 

designava a data de 27/ 03/2020, com posterior prorrogação para 03/04/2020, para o 
recebimento dos envelopes, foi publicado no DOM/DOU em 05/02/2020 e em Jornal de grande 

circulação em 06/02/2020, tornando-se evidente que o referido Consórcio tomou ciência de tais 
informações com bastante antecedência, sendo perfeitamente possível a tomada das devidas 

providências para a apresentação de Certidão vigente à data da sessão de recebimento dos 

envelopes. 

Neste contexto, convém destacar que o edital é o documento através do qual são elencadas todas 
as regras da licitação, a fim de garantir igualdade na competição, impessoalidade no tratamento 

dos participantes, respeito aos princípios da moralidade, legalidade, publicidade, do julgamento 

objetivo e da probidade administrativa. O instrumento convocatório figura-se, pois, como a 

verdadeira lei da licitação, devendo ser rigorosamente cumprido e adequado às disposições 

legais. 

O art. 41 da Lei 8.666/93 aduz: 

"a Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada". 

Sendo assim, no curso do procedimento licitatório, é vedado ao administrador alterar as regras do 

jogo ou realizar algum ato contrário ao que foi previamente estabelecido no edital. 

Sobre o tema, os Tribunais Pátrios reiteram a necessidade de observância ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS 

LICITANTES. O princípio da vinculação ao edital restringe o 

próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo 

a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências 

estabelecidas no ato convocatório. O afastamento dos 

requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante 

em detrimento dos demais interessados no certame, 

ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes (TRF4, 

AG 5011224-41.2013.404.0000, Quarta Turma, Relatora 

p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos 

autos em 19/09/2013) 

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal de Contas da União: 
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"Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a 
realização dos procedimentos licitatórios, especialmente 
o da vinculação ao instrumento convocatório e o do 
julgamento objetivo, previstos nos artigos 30, 41, 44 e 45 
da Lei n. 9  8. 666/1993. (Acórdão 4831/2005) 

PEDIDO DE REEXAME. REPRESENTAÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE COM APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. 	ARGUMENTOS 	INSUFICIENTES. 
PROVIMENTO NEGADO. 1. A Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital ao qual se 
acha estritamente vinculada (art. 41, caput, da Lei n9 
8.666/1993). 2. Nega-se provimento ao recurso quando as 
alegações não são suficientes para desconstituir os 
fundamentos da deliberação recorrida. (TCU — TC-
032.149/2008-2 (ACÓRDÃO N9  2367/2010) — Min. Rer. 
VALMIR CAMPELO DJ — 15.09.2010) 

No recurso interposto, a recorrente requereu, ainda, a correção e aumento de sua Nota Técnica 

de classificação. Por esse motivo, a Comissão Permanente de Licitação encaminhou o referido 

recurso para conhecimento e manifestação do Corpo Técnico da SUCOP e, em ato contínuo, 

decidiu reformar a Nota Técnica, e consequentemente a Nota Final do CONSÓRCIO 

Nm/FARES/COmTECH para 85,65 pontos e 92,67 pontos, respectivamente. 

Em síntese, a Comissão, respeitando os Princípios da Legalidade, da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório e da Isonomia, bem como o entendimento dos Tribunais Pátrios, decidiu 

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO interposto tempestivamente pelo 

CONSÓRCIO NM/FARES/COMTECH. 

(2) DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT 

O CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT interpôs, tempestivamente, recurso contra decisão proferida 

pela Comissão de Licitação, visando reformar sua Nota Técnica de classificação, a fim de que as 

pontuações atribuídas à recorrente, no que diz respeito à qualificação e certificação do acervo da 

equipe técnica, fossem majoradas. Ademais, a recorrente requereu a modificação da Nota Técnica 

de Classificação do CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG. 

Desse modo, a Comissão de Licitação encaminhou o recurso em comento para manifestação do 

Corpo Técnico desta Autarquia e, em ato contínuo, decidiu reformar a Nota Técnica, e 

consequentemente a Nota Final do CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT para 96,60 pontos e 90,87 

pontos, respectivamente. 

Quanto ao CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG, após manifestação da equipe técnica competente, a 

Nota Técnica atribuída ao referido consórcio foi alterada para 81,80 pontos e, por conta disso, a 

Nota final também sofreu alterações, passando a totalizar 90,74 pontos. 
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Portanto, a Comissão de Licitação decidiu DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO interposto 

tempestivamente pelo CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT. 

(3) DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP 

No que tange ao recurso interposto pelo CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP, quanto à alegação de 

regularidade da Certidão Federal, bem como as dificuldades enfrentadas pelo referido Consórcio 

em virtude da pandemia do COVID-19, a Comissão de Licitação baseou-se no ordenamento 

jurídico brasileiro para se manifestar. 

Desse modo, sobre as alegações da recorrente, é necessário destacar que a Lei 8.666/93, em seus 

artigos 27 e 29, exigem, como requisito para a habilitação das licitantes, a apresentação de 

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, bem como a prova de regularidade para 

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. Veja-se: 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

(...); 
IV — regularidade fiscal e trabalhista; 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e 
trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 

No mesmo sentido, o Edital, em seu subitem 9.4, exige de forma expressa a apresentação de tais 

documentos: 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE III: 
Para comprovar a habilitação do Licitante será 
necessária apresentação dos documentos atualizados, 
relativos à regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação 
Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e Habilitação 
Jurídica. 
Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista 
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; 
Observação: Serão aceitas, como prova de regularidade 
fiscal, certidões positivas com efeito de negativas e 
certidões positivas que noticiem em seu corpo, que os 
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua 
exigibilidade suspensa. 
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Frise-se que, embora a Recorrente tenha afirmado estar regular perante a Receita Federal do 
Brasil, vez que apresentou documentos relativos ao processo de regularização junto à Receita 
Federal, deve-se deixar claro que não se pode confundir a prova de quitação de tributos perante 

a Fazenda Federal com a comprovação exigida no instrumento convocatório, qual seja, a prova 

de regularidade fiscal, mediante a apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, abrangendo as 
contribuições Sociais, vigente à época da licitação. 

Corroborando com o entendimento, a Súmula 28 do Tribunal de Contas da União dispõe que: 

"Para fim de habilitação, a Administração Pública não 

deve exigir dos licitantes a apresentação de certidão de 

quitação de obrigações fiscais, e sim prova de sua 
regularidade." 

Diante disso, torna-se evidente que a decisão da Comissão em inabilitar a Recorrida por 
apresentar a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União com data de validade vencida em momento anterior à data da sessão de recebimento dos 
envelopes, encontra fundamento em dispositivos legais, e, ainda, nas disposições previstas no 

instrumento convocatório. 

Sobre as alegações da recorrente acerca das dificuldades enfrentadas por conta da pandemia, 
como já mencionado anteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, através do ofício n° 

296/2020, informou que foram tomadas as medidas necessárias para atender as demandas dos 
contribuintes durante a pandemia: 

"... a Receita Federal do Brasil disponibilizou meios 

eletrônicos para atendimento das demandas dos 

contribuintes durante a pandemia, como e-mails 

corporativos e os serviços constantes na internet, 

acessados através do site da Receita Federal do Brasil, 

disponíveis aos contribuintes mesmo antes da pandemia. 

Corroborando a informação, o contribuinte em pauta se 

utilizou três vezes do serviço de solicitação de emissão de 

Certidão Negativa de Débitos — CND - durante a 

pandemia através da intentei, sendo todas as respostas 

fornecidas ao contribuinte dentro do prazo estipulado por 

esta Receita Federal do Brasil..." 

Ademais, em resposta ao questionamento sobre qual seria a data marco da regularização da 
empresa OAS Engenharia e Construções S/A junto à Fazenda Federal, a Delegacia da Receita 
Federal informou: 

"Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil 

observou-se que a empresa em questão apresentou 

comprovação de regularidade fiscal perante a Receita 

Federal do Brasil até 29/02/2020 e posteriormente a 

partir de 15/04/2020, conforme Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
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Federais e à Dívida Ativa da União, requerida pelo 
contribuinte em 07/04/2020 através do processo 
administrativo n. 13032.202663/2020-93 e emitida pela 
Receita Federal do Brasil em 15/04/2020. 
Diante do exposto, a empresa OAS Engenharia e 
Construções S/A encontrava-se sem comprovação de 
regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil no 
período de 01/03/2020 à 14/04/2020." 

Quanto ao argumento da recorrente acerca da possibilidade de apresentação dos documentos 
referentes à regularidade fiscal em momento posterior ao julgamento das propostas, o art. 14, II, 

da Lei 12.462 prevê a exigência da apresentação dos documentos de habilitação apenas do 

licitante vencedor. No entanto, a referida hipótese somente será excepcionada nos casos em 

que a fase de habilitação for anterior à fase de apresentação e julgamento das propostas, 

situação esta que não se aplica ao presente caso, vez que não ocorreu a inversão de fases neste 

RDC. 

A Comissão de Licitação, observando os princípios basilares do Direito Administrativo, bem como 

os demais dispositivos legais atinentes à matéria, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso 

interposto tempestivamente pelo CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP. 

CONCLUSÃO 

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

recursos., e DANDO PROVIMENTO PARCIAL aos recursos interpostos pelo CONSÓRCIO 
NM/FARES/COMTECH e CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, e NEGAR PROVIVEMENTO ao recurso 

interposto pelo CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP, nos autos do RDC Presencial n° 001/2020. 

É o parecer, s.m.j. 

Salvador, 18 de setembro de 2020. 

94..eiecx.k 
Jaqueline M B. de Barros 	 Rebeca Sampa o Dias 

Assessora Jurídica — OAB/BA n° 17.173 	 ASJUR — OAB/BA 60355 



   

SUCOP 
Superintendência de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 

SALVADOR 
PREFEITURA 

 PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

Licitação. RDC n9. 002/2020. Processo Administrativo re: 114/2020. 

Recursos Administrativos. Pedidos de Reconsiderações. Decisão 

Hierárquica. Não Provimento. Provimento Parcial. 

Considerando os fatos circunstanciados no julgamento da Comissão 

Permanente de Licitação (fls. 6.051/6.074) e no Parecer ASJUR n° 

265/2020 (fls. 6.076/6.080), homologo a decisão: 

Recorrentes: 

CONSÓRCIO OAS/FUTURE ATP, julgando improcedente, mantendo-se 

sua inabilitação; 

CONSÓRCIO 	NM/FARES/COMTECH, 	julgando 	parcialmente 

procedente, reformando a Nota Técnica (NT) para 85,65 pontos e Nota 

Final (NF) para 92,67 pontos, e mantendo sua inabilitação; 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT, julgando parcialmente procedente, 

reformando a Nota Técnica (NT) e Nota Final (NF), da Recorrente e da 

Recorrida, conforme segue: 

CONSÓRCIO TOP/NORCONSULT: NT=96,60 e NF=90,87 

CONSÓRCIO PJ/TEKTON/CTENG: NT=81,80 e NF=90,74 

Publique-se. 

À 

Comissão Permanente de Licitação, 

Para adoção das devidas providências, visando prosseguir com o 

procedimento licitatário. 

A CARVALHO 

Superintendente 
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