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ILMA. SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA SUCOP — SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR. 

Ref.: CONCORRÊNCIA N°001/2022 

Processo Administrativo n° 216508/2021 

A CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (CONCREMAT ou 

Impugnante), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob n.° 33.146.648/0001-20, com sede na Rua Joaquim Palhares, 

40, 40  e 5° andares, Torre Sul, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, com fulcro no 

disposto no Item 26 e seguintes do Edital, bem como no disposto no §3° do art. 

109 da Lei 8.666/93, vem, tempestivamente, apresentar 

CONTRARRAZÕES 

ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA/GEOHIDRO NTN, contra o resultado do julgamento das 

propostas técnicas, com base nos seguintes fundamentos. 

I — DA TEMPESTIVIDADE 

Antes do enfrentamento do mérito da questão sob exame, cumpre 

registrar a tempestividade destas contrarrazões. Assim, tendo em vista que o 

prazo para apresentação das contrarrazões ao Recurso Administrativo teve 

início no dia 16 de maio de 2022 (segunda-feira), primeiro dia útil após a 

publicação de interposição dos recursos em 13 de maio de 2022, este 
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permanece íntegro, portanto, até o dia 20 de maio de 2022 (sexta-feira), 

conforme o disposto nas normas de regência. 

II— UM BREVE HISTÓRICO DOS FATOS 

A CONCREMAT participa do processo licitatório em epígrafe, cujo 

objetivo é a "Contratação de serviços de apoio ao gerenciamento, à 

fiscalização e às análises e aprovações de projetos e ao apoio técnico às obras 

referentes ás intervenções "A", "B", "C", "E", e "H", integrantes do Projeto Nova 

Tancredo Neves, Salvador - Bahia". 

Após análise das propostas técnicas das Licitantes participantes, a 

douta Comissão publicou o resultado do julgamento, no Diário Oficial do 

Município de Salvador, nos seguintes termos: 

"RESULTADO DE LICITAÇÃO - PROPOSTAS TÉCNICAS 

wi 

CONCORRÊNCIA N° 001/2022 
A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Obras 
Públicas - SUCOP, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o resultado da fase de julgamento das Propostas 
Técnicas da CONCORRÊNCIA n° 001 /2022 - Processo n 
216508/2021, cujo objeto consiste na "CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO, À FISCALIZAÇÃO 
E ÀS ANÁLISES E APROVAÇÕES DE PROJETOS E AO APOIO 
TÉCNICO ÀS OBRAS REFERENTES ÀS INTERVENÇÕES "A", "B", 
"C", "E" e "H", INTEGRANTES DO PROJETO NOVA TANCREDO 
NEVES, SALVADOR-BAHIA", de acordo com as exigências, 
especificações e demais condições expressas no Edital. 

Concorrentes: 

1) CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA; 2) 
CONSÓRCIO TPF-GERIBELLO (formado pelas empresas TPF 
ENGENHARIA LTDA e GERIBELLO ENGENHARIA LTDA); 3) 
CONSÓRCIO ORV/QUANTA/COMOL (formado pelas empresas 
ORV ENGENHARIA LTDA, QUANTA CONSULTORIA LTDA e 
COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA 
LTDA); 4) CONSÓRCIO TANCREDO NEVES NERK (formado pelas 
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empresas NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A e RK 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) e 5) CONSÓRCIO 
SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN (formado pelas empresas 
SONDO TÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e GEOHIDRO 
CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA) 

Do Julgamento das Propostas Técnicas: 

Após análise e julgamento todas as propostas foram 
CLASSIFICADAS, obtendo-se às seguintes Notas 

Técnicas/NT: 

LICITANTES NOTA TÉCNICA (NT) 

CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN 96,43 
CONSÓRCIO TPF/GERIBELLO 89,49 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 87,46 
CONSÓRCIO ORV /QUANTA/COMOL 86,22 
CONSÓRCIO TANCREDO NEVES NERK 86,19 

Decisão conforme registro em Ata de Reunião Interna, disponível, 
aos 	interessados, 	através 	do 	portal 	SUCOP: 
www.sucop.salvador.ba.gov.br  (licitações - CONCORRÊNCIA n° 001 
/2022). 

Fica, desde já, concedido o prazo recursal, com fulcro no art. 109, 1, 
alínea "h" c/c art. 110, da Lei Federal n 8.666/93. 

O inteiro teor do processo licitatório encontra-se à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, Tv. 
do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 
40301-470, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00hs. 

Salvador, 03 de maio de 2022 

ANA LÚCIA LUZ DE S. E SILVA 
Presidente/COPEL" 

Em razão do disposto na decisão acima reproduzida e inconformada 

com o fato de outras licitantes também terem pontuado, e que o Consórcio 

Recorrente não é o único Licitante no certame, o CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA/GEOHIDRO NTN interpôs Recurso Administrativo, 

requerendo a redução da pontuação máxima atribuída, acertadamente, à 

RUA JOAQUIM PALMARES 40, TORRE SUL, 5° ANDAR- BAIRRO ESTACO - CEP 20260-080 - RIO DE JANEIRO/RJ 

3 



CONCREMAT 	Et1E 

proposta técnica — NT5 - Equipe Técnica da CONCREMAT, sob a alegação de 

que, para obtenção da pontuação máxima referente ao Cargo de Engenheiro 

Pleno de Obras de Infraestrutura Viária Urbana, a CONCREMAT apresentou 

profissional, cuja experiência comprovada, não estava condizente com a 

exigência do Edital. 

O CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA/GEOHIDRO NTN em seu 

recurso, levanta as alegações a seguir transcritas: 

"11t4. CONCREMAT 

a) Engenheiros Plenos de Fiscalização de Obras de Infraestrutura 

Viária Urbana 

Conforme o Edital (pág. 76), cada um dos engenheiros plenos 

deveriam presentar 2 atestados de trabalhos realizados na 

fiscalização de obras de infraestrutura urbana (arruamentos, 

viadutos e drenagem). 

Como um dos engenheiros nessa função, o Consórcio indicou 

Walberto de Souza, tendo apresentado 4 Atestados vinculados às 

CAT's 177796/2018 (pág. 2422), 1021232014 (pág. 2445), 

1035422011 (pág. 2557) e 67974 (pág. 2592) para comprovação da 

experiência exigida. 

A análise dos atestados demonstra o seguinte: 

CAT 177796/2018: o profissional atuou como coordenador 

geral e não especificamente na fiscalização das obras.  

(grifo nosso). 

CAT 1021232014: único atestado em que o profissional atuou 

na área como engenheiro nível P3 e que consta fiscalização 

de obras de infraestrutura urbana, incluindo arruamentos, 

viadutos e drenagem. 
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CAT 1035422011: o atestado não é de fiscalização e trata de 

obra executada na rodovia BR-101, não contemplando obras 

de infraestrutura urbana. 

CAT 67974: o atestado não é de fiscalização e trata de obras 

executadas em rodovias, não contemplando obras de 

infraestrutura urbana, ou de serviços que possuam 

similaridade com o objeto da licitação. 

Deste modo, somente o atestado vinculado à CAT 1021232014 

atende aos requisitos de qualificação técnica para a função do 1° 

Eng. Civil de fiscalização de obras de infraestrutura urbana e 

consequentemente, a nota técnica do profissional deve ser 2,00 

pontos. 

Pelo anteriormente exposto, a nota de 40,0 pontos atribuída à 

Equipe Técnica Principal da CONCREMAT deve ser adequada 

para 38,00 pontos." 

Conforme será demonstrado a seguir, as alegações recursais do 

CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA/GEOHIDRO NTN são descabidas e não 

merecem prosperar, devendo ser negado provimento ao Recurso 

Administrativo ora impugnado. 

III — DA NECESSIDADE MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA 

Alega o CONSÓRCIO SONDOTECNICA/GEOHIDRO NTN, em 

apertada síntese, que, para o cargo de Cargo de Engenheiro Pleno de Obras 

de Infraestrutura Viária Urbana, a CONCREMAT apresentou profissional, cuja 

experiência comprovada através de Certidões de Acervos Técnicos — CAT's, 

não atendiam ao exigido em edital, pelo fato de que 02 (duas) CAT's tratava de 
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execução de obras e em outra CAT, o profissional está no cargo de 

Coordenador Geral. 

Para pontuação da equipe técnica de nível superior, era necessário 

apresentar "Engenheiro Pleno, com área de atuação em Fiscalização de obras 

de infraestrutura Urbana (arruamentos, viadutos, drenagem), com tempo 

mínimo de graduação de 5 a 10 anos, valendo 2 pontos por atestado, 

perfazendo uma pontuação máxima de 4 pontos. 

O CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA/GEOHIDRO NTN através de sua 

própria interpretação e criação de critérios de avaliação paralelos aos já 

estabelecidos em edital, tenta desacreditar o julgamento já prolatado pela 

comissão julgadora, no entanto, seus argumentos são desprovidos de 

argumentos factíveis, claramente com o intuito de conturbar o processo 

licitatório. 

No entanto, é de causar estranheza o desconhecimento do 

Consórcio Recorrente ao levantar uma questão tão óbvia - sendo este 

composto por empresas do segmento de Engenharia Consultiva — diante do 

fato de não possuir entendimento sólido de que o profissional que atua como 

Coordenador Geral, não exerce apenas da atividade de coordenação de 

equipes, e sim, do profissional que está inserido em todos os processos 

desenvolvidos dentro do serviço, ou seja, além de coordenar os trabalhos, 

também é fundamental no gerenciamento, fiscalização, supervisão de obras e 

serviços executados ou qualquer outro trabalho intelectual desenvolvido por 

empresas de consultoria, sem dúvida nenhuma, norteando todas as decisões 

juntamente com a equipe de campo e demais auxiliares. Aliás, o cargo de 

coordenação só é usualmente concedido para aqueles que se destacam nas 

atribuições técnicas de níveis inferiores. Logo a alegação seria válida se 

contrário (caso a exigência fosse com experiência em coordenação e o 

profissional apresentasse apenas na fiscalização), mas alegar que o 

coordenador não atua na fiscalização é totalmente descabido. 
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Foi indicado para atender o cargo de Engenheiro Pleno — 

Fiscalização de Obras de Infraestrutura, foi apresentado o Engenheiro Civil 

Walberto de Sousa Fernandes, e para comprovação da experiência, a CAT n° 

177796/2018 resultante da prestação dos serviços de Gerenciamento, 

Supervisão e Fiscalização da implantação das obras de prolongamento da 

Avenida João Paulo II, tendo como contratante final o Núcleo de 

Gerenciamento de Transporte Metropolitano — NGTM — Governo do Estado no 

Pará. Ao analisar a referida Certidão que não deixa dúvidas, quanto ao 

atendimento à exigência editalícia, que consiste em que o profissional 

comprove que atuou na fiscalização de obras de infraestrutura urbana 

(arruamentos, viadutos, drenagem), a própria comissão julgadora, entendeu 

que o profissional atendia plenamente aos requisitos exigidos. 

É fato, que a CAT apresentada constitui o conjunto de atividades 

desenvolvidas pelo mesmo, ao longo da duração do contrato, atendendo 

plenamente o que fora solicitado uma vez que, qualificado como Coordenador 

Geral do contrato, o mesmo tem participação em todo seu escopo e, em se 

tratando de contratos de Engenharia Consultiva de gerenciamento e 

supervisão, a "experiência profissional na fiscalização de obras de 

infraestrutura urbana" é um requisito claro, objetivo e incontornável dada a 

natureza do serviço, prova irrefutável que o profissional possui a qualificação 

plena ao que o edital, objetivamente, determina. 

Neste sentido, cabe destacar o fato de que o Edital em momento algum 

vinculou o critério de que a experiência do profissional deveria ser comprovada 

através de qualquer função e sim atuação em fiscalização de obras de 

infraestrutura urbana. Assim, qualquer entendimento que a este fato se atenha, 

caracteriza claramente um grande desvio no julgamento objetivo dos 

documentos apresentados e desvincularia a análise feita deste Instrumento 

Convocatório, o que deve ser veementemente repreendido pela Administração 

Pública. O Coordenador Geral do contrato, evidentemente, pela própria 
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definição, responde por todas as atividades que nele se executam, e nesse 

sentido o profissional apresentado atende com folga às exigências do edital. 

Quanto as demais certidões citadas, CAT n° 1035422011 e CAT n° 

67974, as mesmas tinham como finalidade, apenas complementar a 

experiência do profissional como Engenheiro Civil e não com intuito de 

pontuação para o quesito, visto que a quantidade solicitada máxima para 

pontuação eram 02 (dois) atestados/CAT's. 

Observa-se que o CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA/GEOHIDRO 

NTN traz em suas razões recursais apresenta uma completa falta de 

embasamento técnico para refutar a decisão da Douta Comissão, assim como 

as exigências contidas em edital, que em momento algum, exige que o 

profissional em questão apresente experiência na "Função". Desta forma, como 

não houve impugnação ao edital, não há como questionar o critério de 

avaliação e, muito menos, a pontuação atribuída à CONCREMAT, já que a 

mesma está de acordo com o instrumento convocatório. 
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IV— CONCLUSÃO 

Diante do exposto, requer seja negado provimento ao Recurso 

Administrativo 	interposto 	pelo 	Licitante 	CONSÓRCIO 

SONDOTÉCNICA/GEOHIDRO NTN, com base nos fundamentos acima, que 

demonstram que a pontuação atribuída à CONCREMAT está de acordo com o 

critério de avaliação constantes das páginas 76 e 77 do Anexo A-6. 

Salvador, 20 de maio de 2022. 

Nesses termos, pede provimento. 

LL 
CONCREMAt NGENFkiNRIA E TECNOLOGIA S/A 

CNPJ N°33.146.648/0001-20 
Sandro Novais Lima 

Representante Legal Credenciado 
RG.: 4344298-64 SSP/BA 

CPF.: 900.160.505-25 
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