
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — SUCOP - DO MUNICÍPIO DE 

SALVADOR — BAHIA 

Ref: Proc. Administrativo n°21410312021. 

Concorrência N° 005/2021 

CONSTRUTORA NM LTDA, já qualificado nos autos do processo administrativo 

em epígrafe, vem, à presença de V. Senhoria, vem, à presença dessa ilustre 

comissão, apresentar RECURSO, na forma das razões anexas, uma vez que a 
licitante cumpriu todos os requisitos do Edital, requerendo que V. Exa. Declare 
a imediata habilitação da referida licitante, pelas razões a seguir expostas. 

Prefacialmente, cumpre registrar que o presente recurso atende a 

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

tempestivo, tendo a recorrente protocolado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

conforme dispõe o Edital. 

BREVE RESUMO DOS FATOS. 

A Comissão de Licitação em 27 de janeiro de 2022 promoveu 

diligência no sentido de que a Recorrente apresentasse documento para 

identificar o local de execução dos serviços da estrutura metálica do atestado 

apresentado para comprovar se e estrutura foi usada em "obras de arte 

especial". 

No dia 28 de janeiro de 2022 a Recorrente apresentou suas 

considerações e documentos necessários a comprovação de que a estrut urâ 
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metálica apresentada no Atestado foi usada em "obra de arte especial", 

atendendo ao quanto determinado pelo Edital. 

Não obstante, a comprovação supramencionada, a Comissão de 

Licitação decidiu por bem inabilitar a Licitante, conforme será abordado abaixo. 

DA COMPROVAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO. REALIZAÇÃO DE 

PASSARELA - OBRA DE ARTE ESPECIAL.  

A Comissão de Licitação inabilitou a Recorrente sob os seguintes 

fundamentos, vejamos: 

"A execução da obra objeto da presente licitação trata-se 

de um viaduto de composição mista projetado em concreto 

armado, concreto protendido e metálico, com trecho em 

curva, numa área de muita importância na cidade, com um 

volume de tráfego elevado e por onde transitarão carros 

pequenos, médios e grande dos mais diversos tipos. 

Entendemos que não existe nenhuma comprovação de 

desempenho de atividade PERTINENTE OU 

COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICAS com o objeto da 

licitação, conforme preconiza a Lei 8666/93, e também 

consta no Termo de Referência e no Edital de Licitação. 

Em resumo: o atestado conforme esclarecido pela Infraero 

trata-se da construção de uma passarela no aeroporto Luiz 

Eduardo Magalhães, ligando os Conectores do Terminal de 

Passageiros às Pontes fixas de embarque, em estrutura 

metálica tubulares em balanço e contraventada, perfis em 

chapa de ligação e base, perfis soldados com ligação 

parafusada. Também se percebe pelos documentos 

acostados que a laje desta passarela é do tipo Steel Deck, 

onde transitará somente passageiros e suas bagagens d 
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mão. O objeto da licitação, é uma estrutura metálica para 

tabuleiro de viaduto em vigamento metálico aço ASTM 

A588 grau 8, conectores tipo Stud Boit ASTM Grau 1020 

eletrodos para solda tipo AWS E-70xx, constituída de 4 

vãos de aproximadamente 50,00m, totalizando 200,00m, 

tendo na sua largura 4 vigas de aço, com no mínimo 

2.2200,00mm (2,20m) de altura, com pré lajes e lajes em 

concreto armado onde irão transitar veículos pequenos, 

médios e grandes, dos mais diversos tipos. Diante do 

exposto, após análise e julgamento da documentação, 

verificada a autenticidade das certidões, nos sites 

específicos na intemet, a Comissão decidiu: INABILITAR a 

licitante CONSTRUTORA NM LTDA, pelo seguinte motivo: 

o atestado apresentado para comprovação da capacidade 

técnica-profissional e operacional, em relação a "Estruturas 

Metálicas—Obras de Arte Especiais", não atende ao 

solicitado, por não existir nenhuma pertinência nem 

similaridade com os serviços a serem executados, violando 

os subitens 11.9.2 e 11.9.3, ambos item 1 das Parcelas de 

relevância, conforme exigências da Lei 8666/93, e também 

do Termo de Referência e do Edital disponibilizados. Base 

Legal art. 27, II, c/c art. 30, da Lei 8.666/93." 

A decisão de inabilitação está eivada de nulidade e, portanto, deve 

ser revista imediatamente, ante a violação aos dispositivos legais vigentes. 

Para que não pairem dúvidas quanto ao cumprimento do Edital, 

vale registar as parcelas de maior relevância determinadas pelo Edital, vejamo 
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ITEM R 

STRUTURAS METÁLICAS - OBRAS DE ARTE ESPECIAS 

 

UTURAS EM CONCRETO ARMADO - OBRAS DE ARTE ESPECIAS 

uTURAS EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO - OBRAS DE ARTE ESPErIAS 

11.9.2 - Capacidade Técnico Profissional :A comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
Pertinente e compatível em caracteristkas, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, será 
realizada através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, 

devidamente registradas na entidade profissional competente, acompanhado(s) da respectiva 

Certidão de Acento Técnico- CAT, comprovando as parcelas de maior relevância técnica a seguir 
definidas: 

ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância 

11.9.3 - Capacidade Técnico-Operacional: Atestado de capacidade tecnko-operacIonal do licitante 

será realizada mediante apresentação de 1 (uni) ou mais atestado(s), em nome da licitante, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, relativo(s) a 

execução do(s) serviços, compatIvel(ls) em caractedsticas, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação. 

ATESTA CÃO - Parcelas de M.inr 

T 	 AS 	4S) AR 	04 8 000 
2  ESTRUTURAS CREt ARMADO -OBRAS DE ARTE ESPECIAS M3 725 
3 
	 ESPECrAS 

ESTRUTURAS O ARMADO RROTEMNDO OBRAS DE ARTE 
M 

 
550 

Estranhamente a Comissão de Licitação altera os termos do Edital, 

para concluir que as parcelas de MAIOR RELEVÂNCIA seriam diferentes 

daquelas já descritas no Edital. 

Nada mais absurdo e incoerente a decisão da Comissão de 

Licitação, haja vista que o Edital é claro ao pedir atestado de capacidade técnica 

tão somente de ESTRUTURAS METÁLICAS EM OBRAS DE  
ARTES ESPECIAIS,  sem, no entanto, descrever qual o tipo especifico de 

projeto exigido para a obra de artes especiais, exigindo somente a  

quantidade de 189.000 quilos (Kg) 

Na decisão ora impugnada a Comissão alega o seguinte: "O objeto 

da licitação, é uma estrutura metálica para tabuleiro de viaduto em vigamento 

metálico aço ASTM A588 grau 8, conectores tipo Stud Bott ASTM Grau 1020 
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elétrodos para solda tipo AWS E-70xx, constituída de 4 vãos de 

aproximadamente 50,00m, totalizando 200,00m, tendo na sua largura 4 vigas de 

aço, com no mínimo 2.2200,00mm (2,20m) de altura, com pré lajes e lajes em 

concreto armado onde irão transitar veículos pequenos, médios e grandes, dos 

mais diversos tipos." 

Questiona-se a Comissão, em que item se está exigindo a 

cOmprovação de Atestado Técnico, EXATAMENTE na forma descrita acima???? 

A resposta é única, EM NENHUM ITEM DO EDITAL. 

E não podia ser diferente pelo Artigo 30, §3° e §5° da Lei 8.666/93, 

e pelo Acordão TCU n°. 1585/2015 - Plenário. 

A exigência Editalicia é exclusivamente a comprovação de 

estrutura metálica em obras de artes especiais em quantidade de 189.000 quilos 

(Kg). 

A própria decisão impugnada comprova que a Recorrente cumpriu 

em quantidade superior a exigência do Edital, vejamos: 

quantidade do peso estimada no item 3, em 10/02/2022 a INFRAERO envia outro oficio, desta  OF100 N25EDE-OFI-2022/010'39, onde diz que; 'em referencio ao oficio anterior de 03.02.2022 
'remos a seguinte retificação a realizar nu resposta aferrada no item 3: 'Ware que se destino, 
rapacidade e suporte , dimensões ? E faz a seguinte retificação. iroto-se de estruma metallto 
com perfis tubulares em balanço e contra ventada perfis em chapa de boça° e base, perfis 
soldados COM ligações parafusadas , conectares soldas, entre outras acessórios poro perfeito 
execução do estrutura, incluindo proteçõo contra fogo e pintura esperai, em superfície já tratada, 
sem escoramento, destinoise a toda a cobertura do Terminai de Passapeíro e conectares (Pontes 
fixos) de embarque, com peso total de 674204.94" (grifo nosso). 0 que não esclareceu a 
quantidade de aço efetivamente usada na passarela, pois o total agora Informado inclui toda a 
estrutura metalica da cobertura do Terminal de Passageiros. Diante disso realizaMos nova 
diligência junto a INFRAERO a fim de esclarecer a Quantidade real de aço utilizada na passarela 
constante nos atidos anteriores e recebemos corno resposta, através do e-mail de 21/02/2022, o seguinte "Em resposta ao solicitado, informamos que foram 590.391,01Kg, conforme consto do 
projeto Termo de Recebimento Definitivo e do respectwo projeto', Dessa forma, analisando o 
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disponibilizado aos participantes 	m 11,9.2 Capacidade Técnico Profissional, e item 11.9,3 
Capacidade Técnica Operadonal. Pois bem, o atestado apresentado pela empresa Pá, referente as 
obras executadas para a INFRAERO, gerou dúvidas a esta Comissào que logo diligenciou à emprese 
e á INFRAERO, para esclarecimento. Nesse sentido, foram encaminhadas para a INFRAERO 3 

untas, A INFRAERO respondeu, através da oficio N2  SEDE-OF1100989, de 08/02/2022, onde 
mos aqui as perguntas formuladas. bem como as respostas obtidas: Comissão-Pergunte 
para que foi Instalado a estrutura metálica constante no atestado? INFRAERO-Resposta. 

do Atestado Tecnito/infraeregontnato rt 9  13946/2012/0001 foi 
,ade nas obras de Reformo e Adequação do Terminei de Passageiros e Acesso Vacino do 

Aeroporto Geputedo 	 trealhães e too instalado para realizar a interligação dos 
Confinares do Termino] de Pasogefro as Ponte Parc de embarque; Comissào-Pergunta 2 — Foi 
construido alguma obra de arte especial? Se positivo qual a obra de arte? INFRAFRO-Respos 
SIM. PaS50f005 fixos ititne) de interligação aos conectares. Comissão-Pergunta 3 — Para que se 
destina, capacidade e suporte, dimensões? INFRAERO-Resposta. Trota-se de estrutura metálico 
corri perfis tubulares em balança e controventodo, perfis em chapo de ligação e base , perfis 
soldados com iigoç'ões parujusocas , conectares soldas, entre OlarOS acessórios poro perfeito 
execução cio estruturo, inchando proteção contra fogo e pintura especial em superfície de untada, 
5PM nrorallerITO urm2odo rara realizar o interligação do Terminai de Passageiros os pontes ,fixas 
de embargue , com peso estimado de 53.000 Ky Após solicitaçào de esclarecimento em relaçáo à 

15. 	Assim sendo, para atender à esta exigência foi apresentada na 

concorrência a CAT 34814/2018 vinculada â ART BA2013.1684390 da 

Contratante INFRAERO que se refere à Execução Obras/Serviços de 

Engenharia Ref. à Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros e Acesso 

Viário do Aeroporto Internacional de Salvador, Dep. Luis Eduardo 

Magalhães/SBSV. Área total = 69.700,00m2 — Prazo: 450 dias consecutivos, 

onde consta: 

Grande passarela (OAE) totalmente em estrutura 

metálica para movimentação de equipamentos, cargas e 

pedestres, denominada Conector, que liga o Terminal Doméstico 

ao Terminal Internacional, com peso de 500.392, 01 kg, conforme 

mostra a pág. 19/87 da CAT acima referida que também faz parte da 

nossa proposta entregue à V.Sas. para a concorrência em diligência 

Vide fotos no anexadas, onde pode ser facilmente verificada que 

a complexidade tecnológica, executiva e operacional desta 

OAE é bastante superior ao projeto apresentado na 

concorrência; 

Também na nossa proposta apresentamos uma Estrutura 

m,etálica de grandes dimensões no mesmo Atestado do Sistema 

Viário de acesso ao Terminal de Passageiros do do Aerop. Intern. 
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Salvador, Dep. Luis Eduardo Magalhães/SBSV, com 2200, 	metros 

em balanço e 418.286,16 kg, conforme mostra a pág. 86/87 da 

mesma CAT já referida, mostrando que o peso da mesma, sua 

complexidade tecnológica executiva e operacional é bastante 

superior à requerida no projeto apresentado na concorrência. 

Fica claro que apenas o item "a". acima atende perfeitamente e 

com bastante folga a exigência do valor de 189.000 kg solicitado como 

Parcela de Maior Relevância no item 11.9.3 do Edital da Concorrência n°. 

005/2021. 

Não obstante tais fatos, o que já comprova a ilegalidade da decisão 

da Comissão de Licitação, as Obras em Artes Especiais são compreendidas em: 

pontes, passarelas, rodovias, viadutos, túneis, ferrovias, conforme nomenclatura 

usada comumente pelo DNIT, departamentos estaduais e municipais de obras e 

estradas de Rodagem das cidades brasileiras. Geralmente essas obras são 

destinadas a estruturar ou fortalecer redes viárias, circulações de pessoas, 

produtos e veículos. 

O objetivo principal quando se quer construir uma obra de arte 

desse tipo é transpor algum obstáculo ou facilitar a logística de mobilidade no 

espaço, pode ser um conjunto de ruas (viaduto/túnel), um rio (ponte), grandes 

distâncias (rodovias/ferrovias) e daí por diante. Ou seja, quaisquer dessas obras 

que apresentasse a quantidade de toneladas exigidas no Edital seria válida para 

comprovação de atestação técnica 

A manutenção da decisão da Comissão viola frontalmente o Artigo 

30, §3° da Lei 8.666/93, o qual estabelece que "será sempre admitida a 

comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior" (grifo nosso). 
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Também de acordo com o Artigo 30, §50. da mesma Lei 8.666193, 

"é vedada a exigência de comprovação dê atividade ou aptidão com limitações 

de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras 

não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação" (grifo nosso). 

Dessa forma, os Atestados apresentados para a comprovação da 

Capacidade Técnica Profissional e Operacional, precisa apenas, serem 

compatíveis ou similares com os exigidos no Edital, e não que as licitantes 

deverão apresentá-los de formas "iguais"  aos exigidos, pois tal exigência, 

tornar-se-ia ilegal, conforme Acordão TCU no. 158512015-  Plenário. "É irregular 

a delimitação pelo Edital de tipologia específica de obras para fins de 

comprovação de Capacidade Técnica de licitante devendo ser admitida a  

apresentação de atestados que demonstrem a realização de 

empreendimentos de natureza similar ao objeto licitado, sob pena de ficar 

configurada restrição à competitividade".  (grifos nossos) 

Diante do exposto, resta evidente que a CONSTRUTORA NM 
LTDA, cumpriu o Edital, devendo ser habilitada pela Ilustre Comissão. 

DA CONCLUSÃO 

Ante as razões expostas, requer seja dado provimento total ao 

presente Recurso, para que seja determinada a Habilitação da licitante 

CONSTRUTORA NM LTDA, conforme a fundamentação supra. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Salvador, 15 4lEf rijaçço de 2022. 

/ 

(111'N 

CONSTRUTOR NM LTDA 

Nicolau Em oel Marques Martins 
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