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ILMA. SR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SUCOP — 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, AUTARQUIA VINCULADA À 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SALVADOR. 

Ref.: CONCORRÊNCIA N° 001/2022 

Objeto: 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. 

O consórcio SONDOTECNICA — GEOHIDRO NTN, já qualificado nos autos da 

Concorrência Pública em Referência, vem, tempestivamente, pelo seu representante infra 

firmado, ofertar este RECURSO ADMINISTRATIVO contra o Julgamento das Propostas 

Técnicas pela Comissão Permanente de Licitação no quesito Equipe Técnica Principal. 

I - A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

O Resultado do Julgamento da Proposta Técnica foi publicado no Diário Oficial do Município 

de Salvador (DOM) do dia 04/05/2022 (quarta-feira). O prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de RECURSOS, em cuja contagem hão de ser excluídos o dia da publicação, 

o sábado e o domingo, teve início, portanto, no dia 05/05/2022 (quinta-feira) e expira, 

destarte, no dia 11/05/2022 (quarta-feira). 

Apresentado hoje, inquestionável é a tempestividade do presente arrazoado. 
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Consó cio: 

II — DAS REGRAS EDITALICIAS PARA A AVALIAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

PRINCIPAL 

O Edital define no subitem 9.1.1., alíneas (a), (b) e (c), páginas 46/94 a 48/94, da Parte B 

Termo de Referência (TR), as qualificações da Equipe Técnica Principal ou Permanente 

(Nível Superior); e no item 5 do Anexo A-6, do mesmo TR, páginas 74/36 a 77/36, os 

Critérios de Pontuação dessa Equipe Principal. Neste Anexo A-6, é explicitado que a nota 

técnica será atribuída pela avaliação dos currículos e atestados dos profissionais propostos 

para comporem a Equipe Técnica Principal. 

O Edital destaca nas observações da pag. 76/36 que "Todas as áreas e subáreas técnicas 

devem, obrigatoriamente, ser atestadas. Todos os atestados deverão ser oriundos de 

projetos e/ou obras de natureza similares às que compõem esta licitação. A Licitante 

que zerar a pontuação de qualquer das áreas técnicas ou qualquer de suas subáreas 

será desclassificada". As áreas e subáreas estão definidas nos itens 5.1 a 5.3 do Anexo A-

6, para cada categoria profissional. 

Sobre os Consultores, no item 5.2 do Anexo A-6, página 75/36, o Edital destaca que: 

"Os currículos destes profissionais deverão comprovar atuação(ões) compatível(is) 

com as funções para as quais estarão apontados nesta Licitação devendo incluir 

trabalhos de elaboração(ões) ou análises e aprovações de projetos realizados em 

suas respectivas áreas de formação/atuação. 

O profissional que não atender as condições acima terá pontuação igual a ZERO. 

Somente os profissionais que preencherem os requisitos acima citados, estarão 

habilitados, para efeito desta licitação, a ser pontuados pela apresentação de 

atestado(s) de trabalho(s) realizado(s), independentemente de tempo de atuação, na 

forma descrita adiante. Os atestados deverão ser emitidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrados no CREA (Certificado de Acervo 

Técnico — CAT) ou no CAU, conforme seja a área ou subárea técnica à qual o 

profissional esteja relacionado. 

A nota deste item será dada pela soma dos pontos conferidos a cada área técnica 

conforme relacionado em seguida. As notas das áreas técnicas serão resultantes das 

pontuações do(s) consultor(es) que as compõem ou dos somatórios das pontuações 

das subáreas técnicas que as compõem." 
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III — DAS NOTAS TÉCNICAS ATRIBUIDAS ÀS LICITANTES E AS INCONSISTENCIAS 

VERIFICADAS 

A seguir, apresenta-se uma análise efetuada das Propostas Técnicas das Licitantes 

seguindo os critérios de avaliação estabelecidos no Edital, complementados pelos 

esclarecimentos emitidos pela Comissão Permanente de Licitação em resposta aos 

questionamentos feitos pelas Licitantes e os motivos que justificam a revisão das notas 

atribuídas pela Comissão. 

111.1. CONSÓRCIO TANCREDO NEVES NERK (NOVA ENGEV1X / RK) 

a) Consultor de Arquitetura e Urbanismo 

Segundo o Edital (pág. 76/36), o profissional deverá apresentar 2 atestados avaliados com 

0,50 ponto cada, comprovando ter elaborado ou analisado e aprovado projetos de 

arquitetura e urbanismo de Obras de Artes Especiais (OAE) dos tipos viadutos ou pontes 

rodoviários urbanos (complementada com esclarecimento do 9° Caderno de 

Perguntas/Respostas da Comissão Permanente de Licitação). 

Para essa função, o Consórcio NERK indicou o Arquiteto Manoel Amaro Coelho Júnior, 

tendo apresentado atestados vinculados à CAT BA20110000436 (pág. 1000— Vol. 4) para 

comprovação da experiência exigida. 

Dos 4 atestados apresentados, os das páginas 1005, 1010 e 1013 do volume 4 da Proposta 

Técnica do Consórcio, sequer contemplam projetos de pontes ou viadutos.  Ademais, em 

todos os atestados, inclusive o da página 1001  (único que contempla viadutos), não 

constam projetos de arquitetura, somente urbanístico. Somado a isso, na relação de 

profissionais da equipe técnica de todos os atestados apresentados, não consta a atuação 

do Arq. Manoel Amaro na área de arquitetura e urbanismo de Projetos de OAE do tipo 

pontes ou viadutos rodoviários. 

Consequentemente, nenhum atestado apresentado atende aos requisitos de qualificação 

técnica para a função de Consultor de Arquitetura e Urbanismo de OAE, devendo a nota 

técnica ser 0,00 ponto. 
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b) Engenheiros Plenos de Fiscalização de Obras de lnfraestrutura Viária Urbana 

Conforme o Edital (pág. 76), cada um dos engenheiros plenos deveria apresentar 2 

atestados de trabalhos realizados na fiscalização de obras de infraestrutura urbana 

(arruamentos, viadutos e drenagem). 

Como primeiro engenheiro civil na função, o Consórcio NERK indicou Guilherme Laraya de 

Almeida Godoy, sendo apresentados 3 Atestados vinculados às CAT 252018098084 (pág. 

1189), 252019108348 (pág. 1189) e 252020123343 (pág. 1231) para comprovação da 

experiência exigida. 

Entretanto, os atestados vinculados às CAT's 252018098084 e 252020123343 não guardam 

similaridade com o objeto da presente licitação, haja vista que, apesar de serem de 

infraestrutura urbana, não contemplam obras de viadutos. 

Deste modo, somente o atestado vinculado à CAT 252019108348 atende aos requisitos de 

qualificação técnica para a função do 1° Eng. Civil de fiscalização de obras de infraestrutura 

urbana, e portanto, a nota técnica do profissional deve ser de 2,00 pontos. 

Como segundo engenheiro civil na função, o Consórcio indicou Edmar Monteiro Filho, tendo 

apresentado 4 Atestados vinculados às CAT 2620190005109 (pág. 1263), 2620130012561 

(pág. 1287), 20148000095 (pág. 1311) e 96495/2021 (pág. 1318) para comprovação da 

experiência exigida. 

Nos Atestados vinculados às CAT's 2620190005109 e 2620130012561, o engenheiro 

indicado não atuou na fiscalização de viadutos e de drenagem  sendo responsável 

somente pela coordenação de supervisão de obras de terraplenagem e pavimentação. 

Nesses dois atestados anteriormente mencionados, constam outros profissionais indicados 

especificamente para a supervisão das OAE, drenagem e Obras de Arte Correntes. Já no 

Atestado vinculado à CAT 20148000095, o profissional não fez parte da equipe técnica 

operacional responsável pela fiscalização de cada serviço. 

Assim, somente o atestado vinculado à CAT 96495/2021 atende aos requisitos de 

qualificação técnica do Edital, para a função do 2° eng. civil de fiscalização de obras de 

infraestrutura urbana, e portanto, a nota técnica do profissional deve ser de 2,00 pontos. 

4 



GEOHIDRONTN 

Pelo anteriormente exposto e seguindo as regras editalicias, o Consórcio TANCREDO 

NEVES NERK, formado pelas empresas Nova Engevix e RK, deve ser desclassificado pelo 

fato de o Consultor de Arquitetura e Urbanismo ter zerado a pontuação. 

111.2. CONSÓRCIO TPF / GERIBELLO 

a) Consultor de lnfraestrutura Viária Urbana 

Para obter a pontuação máxima, o profissional deveria apresentar 2 atestados para cada 

uma das 4 subáreas técnicas, conforme estabelece o Edital (pág. 75): 

Infraestrutura Viária Urbana 
6,00 pontos 

Estudo de tráfego 
	

0,50 pontos 1,00 ponto 
Geometria de arruamentos urbanos 

	
1,00 ponto 2,00 pontos 

Terraplenagem de arruamentos urbanos 
	

0,50 pontos 1,00 ponto 
Pavimentação de arruamentos urbanos 

	
1,00 ponto 2,00 pontos 

Para essa função, o Consórcio TPF-GERIBELLO indicou o engenheiro civil Walter Kleiton de 

Moura Lins, tendo apresentado 4 atestados vinculados às CAT's 01-01698/2002 (pág. 922), 

1007242011 (pág. 924), 01-02280/2001 (pág. 927) e 1026802011 (pág. 931) para 

comprovação da experiência exigida. 

A análise dos Atestados do eng. Walter Kleiton demonstra o seguinte: 

CAT 01-01698/2002: o atestado é de infraestrutura viária urbana e contempla 

geometria, terraplenagem e pavimentação, mas não contém estudos de tráfego. 

CAT's 1007242011, 01-02280/2001 e 1026802011: os atestados não são de 

infraestrutura viária urbana, pois se referem à restauração ou implantação de 

rodovias. 

Portanto, somente um atestado abrange as 3 subáreas que envolvem arruamentos urbanos 

(geometria, terraplenagem e pavimentação), mas não contém estudos de tráfego. Já nos 

outros atestados, constam estudos de tráfegos, porém não contêm infraestrutura viária 

urbana. 

Consequentemente, os atestados apresentados não atendem plenamente aos requisitos de 

qualificação técnica para pontuação máxima na função de Consultor de Infraestrutura Viária 

Urbana, devendo a nota técnica do profissional ser de 3,50 pontos. 
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b) Engenheiros Plenos de Fiscalização de Obras de Infraestrutura Viária Urbana 

Conforme o Edital (pág. 76), cada um dos engenheiros plenos deveriam apresentar 2 

atestados de trabalhos realizados na fiscalização de obras de infraestrutura urbana 

(arruamentos, viadutos e drenagem). 

Como primeiro engenheiro civil na função, o Consórcio indicou André Luciano Andrade 

Santos, apresentando 5 Atestados vinculados às CAT's 2620200001275 (pág. 1225), 

2620210008043 (pág. 1263), 2620210008164 (pág. 1276), 2620170006391 (pág. 1289) e 

262014008701 (pág. 1300) para comprovação da experiência exigida. 

A análise dos atestados demonstra o seguinte: 

CAT 2620200001275: nesse atestado o profissional atuou como responsável técnico 

e não especificamente na fiscalização das obras. 

CAT's 2620210008043, 2620210008164 e 2620170006391: nesses atestados o 

profissional atuou como responsável técnico e não especificamente na fiscalização 

das obras, bem como não consta OAE do tipo viaduto. 

CAT 262014008701: único atestado em que o profissional atuou como fiscal de obras 

de infraestrutura urbana (arruamentos, viadutos e drenagem). 

Deste modo, somente o atestado vinculado á CAT 262014008701 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. 

Como segundo engenheiro civil na função, o Consórcio indicou André Jabir Assumpção, 

tendo apresentado 4 Atestados vinculados às CAT 2620160006260 (pág. 1328), 

2620190009209 (pág. 1343), 2620180006377 (pág. 1358) e 2620180007070 (pág. 1367) 

para comprovação da experiência exigida. 

A análise dos Atestados demonstra o seguinte: 

CAT 2620160006260: atestado em que consta obra de infraestrutura urbana, 

incluindo arruamentos, viadutos e drenagem. 
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CAT's 2620190009209 e 2620180006377: os atestados não contemplam viadutos, 

referem-se à infraestrutura rodoviária e não são de infraestrutura urbana como 

solicitado no Edital. 

CAT 26201 80007070: o atestado não contempla OAE do tipo viaduto. 

Assim a nota do profissional neste quesito deve ser 2,00 pontos. 

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

Principal do Consórcio TPF / GERIBELLO deve ser diminuída para 33,50 pontos. 

I11.3. CONSÓRCIO ORV / QUANTA! COMOL 

a) Consultor de Geotecnia 

O profissional deveria apresentar 2 atestados para cada uma das 2 subáreas técnicas, 

conforme estabelece o Edital (pág. 75): 

Geotecnia 	 3,00 pontos 

Geotecnia de fundações de viadutos rodoviários ou ferroviários 

(esclarecimento do 3° Caderno de Perguntas/Respostas da 1,00 ponto 2,00 pontos 

Comissão Permanente de Licitação) 

Geotecnia de fundações de pontes rodoviárias ou ferroviárias 

(esclarecimento do 3° Caderno de Perguntas/Respostas da 0,50 ponto 	1,00 ponto 

Comissão Permanente de Licitação) 

Para essa função, o Consórcio ORV / QUANTA / COMOL indicou o engenheiro civil Epitácio 

Lima Filho, tendo apresentado 3 atestados vinculados às CAT's 00871/2013 (pág. 674), 

261031/2022 (pág. 688) e 430/2010 (pág. 710) para comprovação da experiência exigida. 

A análise dos Atestados do eng. Epitácio Lima demonstra o seguinte: 

CAT 00871/2013: o profissional atuou como coordenador e não especificamente na 

elaboração ou análise e aprovação de projetos de qeotecnia de fundações de pontes 

ou viadutos rodoviários. Ademais, no atestado constam outros dois profissionais como 

responsáveis pelos projetos de OAE. 

CAT 261031/2022: o profissional atuou como engenheiro projetista de OAE, sendo 

que no atestado só consta viaduto rodoviário. 
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CAT 430/2010: o profissional atuou como engenheiro projetista de OAE e no atestado 

constam pontes e viadutos rodoviários. 

Desta forma, os atestados não atendem plenamente os requisitos de qualificação técnica 

para pontuação máxima na função de Consultor de Geotecnia, e assim, a nota técnica do 

profissional deve ser de 2,50 pontos. 

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

Principal do Consórcio ORV / QUANTA / COMOL deve ser adequada para 39,50 

pontos. 

111.4. CONCREMAT 

a) Engenheiros Plenos de Fiscalização de Obras de Infraestrutura Viária Urbana 

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

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. 

CAT' 1035422011: o atestado não é de fiscalização e trata de obra executada na 

rodovia BR-101, não contemplando obras de infraestrutura urbana. 
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CAI 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 CAI 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. 
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IV — CONCLUSÃO 

Pelo anteriormente exposto, solicitamos que a Comissão de Licitação revise a avaliação das 

Propostas Técnicas, observando os critérios estabelecidos no edital, a fim de rever as 

pontuações atribuídas às Licitantes. 

Na hipótese de não provimento deste recurso, o que, devida vênia, não se cogita, requer, de 

logo, seja o presente encaminhado para o conhecimento e decisão por parte da Autoridade 

hierarquicamente superior, na forma do art. 109, § 4°, da Lei n° 8.666/1993. 

Pede deferimento. 

Salvador/BA, 11 de maio de 2022 

SON e 22~d m" = • TN • 
.'1José Erwin Justiniano Rivero 

Representante Legal 
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