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Referência: 	 Concorrência n°: 001/2022 

Assunto: 	 Recurso Administrativo 

Recorrente: 	 CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN 

Recorridas: 	 CONSÓRCIO TANCREDO NEVES NERK 

CONSÓRCIO TPF/GERIBELLO 

CONSÓRCIO ORV/QUANTA/COMOL 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. 

Licitação. Concorrência n2. 001/2022. Propostas Técnicas. Notas Técnicas. 

Classificação de Licitante. Recurso Administrativo. Pedido de Reconsideração. 

Decisão proferida pela COPEL. Contrarrazões. Conhecimento. Indeferimento. 

I — PRELIMINARMENTE  

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN, ora 

denominada RECORRENTE, com pedido de Reconsideração, contra decisão proferida pela Comissão 

Permanente de Licitação que classificou as Propostas Técnicas das licitantes CONSÓRCIO TANCREDO NEVES 

NERK, CONSÓRCIO TPF/GERIBELLO, CONSÓRCIO ORV/QUANTA/COMOL e CONCREMAT ENGENHARIA E 

TECNOLOGIA LTDA, ora denominadas RECORRIDAS, na Concorrência n° 001/2022, 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 o Edital 

e seus Anexos. 

II — DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Registra-se que foram cientificados os demais licitantes da existência e trâmite do recurso administrativo 

interposto, conforme publicação no DOM n2 8.284, pág. 13, de 13/05/2022. 

Por fim, no prazo legal, a licitante CONCREMAT ENGENHARIA apresentou contrarrazões ao recurso 

interposto. 

III - DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos Documentos das Propostas Técnicas, primeira fase do certame, a Comissão assim 

decidiu: 

por acompanhar o entendimento da Comissão Interna Especial Técnica pela classificação de 

todas as propostas, chegando-se às seguintes Notas Técnicas-NT: 

LICITANTES NOTA TÉCNICA (NT) 	1 

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 
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IV — DA ANÁLISE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES 

A Comissão Interna Especial Técnica, em Ata de Sessão Interna de Julgamento dos documentos das Propostas 

Técnicas procedeu a análise e apreciou toda a documentação acostada pelas concorrentes no procedimento 

licitatório. O resultado do julgamento do conjunto documental foi publicado no DOM n12  8.277, pág. 32, de 
04/05/2022 (quarta-feira). Ante a decisão da Comissão, em 11/05/2022 foi apresentado Recurso 
Administrativo, visando reformá-la em seus termos. 

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

Recurso e de suas Contrarrazões, se houver, tudo em conformidade com art. 109, alíneas "a" c.c art. 110 da 
Lei 8.666/93.0 prazo para interpor recurso e de apresentação de Contra rrazões é de 5 (cinco) dias úteis, pelo 

que se extinguiria o prazo recursal em 11/05/2022, sendo tempestivo o recurso apresentado pela 
Recorrente. 

Em ato continuo, procedeu-se a publicação da interposição do recurso no DOM n@ 8.284, pág. 13, de 
13/05/2022, tendo a empresa CONCREMAT apresentando suas contrarrazões, tempestivamente, no dia 
20/05/2022, tendo em vista que o prazo se extinguiria em 20/05/2022. 

A Recorrente alega em suma que as Recorridas não preencheram todos os requisitos elencados no Edital, 

registrando que das Notas Técnicas atribuídas às licitantes existem inconsistências. 

Já a Recorrida, em Contrarrazões, impugna e pede pelo indeferimento do Recurso em razão de ter 

preenchido todos os requisitos do Edital, especialmente quanto a nota obtida na NTS, atendendo 
plenamente a exigência. 

Pois bem, em Sessão Interna de Julgamento das Propostas Técnicas a Comissão Interna Especial Técnica, 

formada pelos servidores Jorge Augusto Halla Guimarães, Rafael Dantas de Lima Araújo e Rita de Cassia Leal 

Santana Sales, procederam a análise das propostas e apreciou toda a documentação acostada pelas 

empresas concorrentes no procedimento licitatório, chegando-se às Notas Técnicas, que foram corroboradas 

pela Comissão Permanente de Licitação. 

Da mesma forma, a Comissão de licitação decidiu encaminhar o Recurso à Comissão Interna Especial Técnica 

para análise e parecer, seguindo, portanto, o mesmo procedimento anterior, quando da análise das 

Propostas Técnicas apresentadas pelas licitantes. 

Por sua vez, assim se manifestou a Comissão Interna Especial Técnica, conforme 2# Ata Sessão Interna 

(anexa): 

"Em análise do recurso impetrado pela empresa SONDOTÉCNIG4 — GEOHIDRO, cumpre 

informar o quanto segue: 

Com referência ao item 111.1 do recurso: 

Subitem a)Consultor de Arquitetura e Urbanismo, o texto com as exigências descritas pela 

SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO não reflete as observações contidas na página 76/36 do 

Edital que indica "Todas as áreas e subáreas técnicas acima devem, obrigatoriamente, ser 

atestadas. Todos os atestados deverão ser oriundos de projetos e/ou obras de naturezas 

similares ás que compõem esta Licitação. Portanto, não há exigência de comprovação do 

arquiteto ter elaborado ou analisado e aprovado projetos de arquitetura e urbanismo de 

Obras de Artes Especiais (04E) como informa o recursante. Dentro deste contexto, a CAT 

de n• 20110000436 do Arquiteto Manoel Amaro atende os requisitos para a comprovação 

exigida; logo, a pontuação deverá ser mantida; 
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Subitem b) Engenheiros Plenos de Fiscalização de Obras de infraestrutura Viária Urbana. 
A interpretação apresentada no recurso não se amalgama com os elementos constantes 
no Edital; posto que, o descritivo de Infraestrutura aposto entre parêntese, consiste em 
dados meramente exemplificativos, não se exaurindo, pois, o verdadeiro objeto 
perseguido no Edital, qual seja: obras de infraestrutura. Portanto, a pontuação do 
profissional Guilherme Laraya de Almeida Godoy deve ser mantida. 

Verifica-se, ainda, que, no item relacionado ao profissional Edmar Monteiro Filho, o 
Consórcio se prende a literalidade conceituai do vocábulo fiscalização, no sentido estreito 
no acompanhamento físico da obra, esquecendo, no entanto, dos valores principais 
buscados no Edital, que se consubstanciam nas expertises necessárias e que estão 
enfeixadas na função de COORDENAÇÃO; posto que, quem consegue alcançar o mais, 
naturalmente tem o condão de desincumbisse do menos. Ante o exposto, não tem como 
acolher as razões oferecidas pelo recursante; de maneira que, a pontuação deverá ser 
mantida na sua integralidade prevalecendo a análise originária. 
Conclui-se, desta forma, que o classificação do Consórcio TANCREDO NEVES NERK, deve 
ser mantida 

Em relação ao item 111.2. CONSÓRCIO TPF / GERIBELLO 
Consultor de infraestrutura Viária Urbanos. As alegações do recursante são de que nas 

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. Assim, acredita-
se incidir no mesmo arrimo conceituai já rechaçado em item precedente; pois que, tal 
argumento não encontro ressonância na orientação técnica que consagra o entendimento 
de que as obras de Infra Estrutura Urbana constitui-se em um conjunto de serviços básicos 
em uma cidade, tais como: telefone, água, gás, luz, transporte público em geral, 
aeroportos, portos rodovias ferrovias e rede de esgoto. Portanto, não se pode apequenar 
a abrangência do conceito de infraestrutura urbana, máxime quando se depara com obras 
de núcleos urbanos descontínuos como é o caso das obras comprovadas nas CATS de 
Walter Kleiton de Moura Lins. Portanto, a pontuação deve ser mantida.. 

Engenheiros Plenos de Fiscalização de Obras de Infraestrutura Viária Urbana 

Com referência as alegações no que toco ao engenheiro André Luciano Andrade Santos 
são também improcedentes, pois constata-se que as CATS n° 2620200001275 e a 
2620210008043 atendem aos requisitos solicitados no Edital. Desta forma a pontuação 
original deverá ser mantida. 

Já em relação as alegações sobre as CATS do engenheiro André Jabir Assumpção, não 
procedem como já justcado no item 111.2 a) as obras de Infra Estruturo Urbana 
constitui-se em todo o conjunto de serviços básicos em uma cidade como telefone, água, 
gás, luz, transporte público em geral, aeroportos, portos, rodovias. Logo, a CAT 
2620190009209 contempla obra de Arte tipo ponte, que tem similaridade a OEA viaduto 
e obras de infraestrutura e o CAT 262016000626 contempla obra de infraestrutura 
urbana, incluindo arruamentos, viadutos e drenagem. Conclui-se, pois, que a pontuação 
original deverá ser mantida. 

v‘ 
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111.3. CONSÓRCIO ORV / QUANTA / COMOL, 
Com relação as alegações de que engenheiro civil Epitácio Lima Filho atuou como 
Coordenador e não especificamente na elaboração ou análise e aprovação de projetos de 
qeotecnia de fundações de pontesou viadutos rodoviários, entende-se, mais uma vez, 
como já mencionado anteriormente, de que, quem consegue alcançar o mais, 
naturalmente tem o condão de desincumbisse do menos. 

Já quanto a alegação de que a atuação de Epitácio Lima Filho no CAT261031/2022 e na 
CAT 430/2010 tenha sido em obras de Arte, pontes e viadutos em rodovias, entende-se, 
como já explicado anteriormente, que obras de infraestrutura urbana constitui-se em todo 
o conjunto de serviços básicos em uma cidade como telefone, água, gás, luz, transporte 
público em geral, aeroportos, portos, rodovias, ferrovias e rede de esgoto. Portanto não 
se pode apequenar a abrangência do conceito de infraestrutura urbana. Ante o exposto, 
não tem-se como acolher os razões oferecidos pelo recursante; de maneira que a 
pontuação deverá ser mantida na sua integralidade, consoante a análise originária 

111.4. CONCREMAT 
Quanto ao tópico alusivo ao questionamento das CATs do Engenheiro Walberto de Souza, 
sob alegação de que o mesmo não teria atuado especificamente na atividade de 
fiscalização e sim exercer a COORDENAÇÃO, acredita-se que os fundamentos 
apresentados na contrarrazão oferecida pela empreso CONCREMAT, estão 
suficientemente assentados e aptos a desfazer o entendimento da recursante; posto que, 
ali, foi minudentemente abordado os aspectos que envolvem as discursões quanto ao 
alcance das expertises que enfeixam o função de coordenação, portanto naquela quadra 
ficaram bem assentados os argumentos capazes de convencer de que razão não assiste 
ao reclamante. 

Desta forma, por todas as razões acima assentadas, conclui-se que a pontuação deverá 
ser mantida na sua integralidade consoante o análise originária." 

Pelo exposto, ao menos, no entendimento desta Comissão em relação à decisão que apurou as Notas 
Técnicas, bem como pelo julgamento do presente recurso, os atos foram devidamente motivados e 
legalmente amparado, não merecendo qualquer tipo de reforma  mantendo-se, assim, as Notas Técnicas 
apuradas anteriormente, quais sejam: 

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 

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. 

t)k, 
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Então, reformar a referida decisão seria, em análise, atentar à verdade dos autos. A licitação é um 
procedimento onde se observa a formalidade necessária e suficiente para garantir a segurança tanto para o 

licitante quanto para a Administração. 

V — CONCLUSÃO 

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, 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, § O, da Lei 8.666/1993. 

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

Em, 01 de junho de 2022 

ort 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
Presidente 

Pkutoii-s.; 
Rose Mary M. Araújo 

Membro 
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Licitação. Concorrência n9. 001/2021 
Processo SUCOP n' 216508/2022, Recurso 
Administrativo. Análise. Julgamento. 

Trata o presente de opinar sobre a decisão da Comissão Permanente de Licitação — COPEL desta 

SUCOP que reconheceu e negou provimento ao Recurso Administrativo interposto pelo 

CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN, ora denominada RECORRENTE, com pedido de 

Reconsideração, contra decisão proferida pela COPEL que classificou as Propostas Técnicas das 

licitantes CONSÓRCIO TANCREDO NEVES NERK, CONSÓRCIO TPF/GERIBEU-0, CONSÓRCIO 

ORWQUANTA/COMOL e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, ora denominadas 

RECORRIDAS, na Concorrência rig 001/2022, 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 o 

Edital e seus Anexos. 

Frise-se que os demais licitantes foram cientificados da existência do recurso administrativo em 
comento, e por fim, no prazo, houve apresentação de contrarrazão pela licitante CONCREMAT 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. 

DOS FATOS 

Em sede de julgamento dos Documentos das Propostas Técnicas na primeira fase do certame, a 
COPEL decidiu por acompanhar o entendimento da Comissão Interna Especial Técnica pela 
classificação de todas as propostas, atribuindo as 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 ORWCLUANTA/COMOL 86,22 
CONSÓRCIO TANCREDO NEVES NERK 86,19 

DAS ALEGACOES DA RECORRENTE CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN: 

A Recorrente requer, em suma, que as notas atribuídas às demais licitantes sejam revistas por 
não terem preenchido todos os requisitos elencados no Edital: 

/MAJEURE M.B.DE BARROS- 02/06/2022 14:42:53 	 2 
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"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." 

DAS CONTRARRAZdES DA RECORRIDA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA I.TDA: 

A Recorrida apresenta impugnação ao Recurso interposto e pede seu indeferimento, conforme 
transcrito abaixo: 

"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 a único Lkitante no certame, o 
CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA/GEOWDRO NTN interpôs 
Recurso Administrativo, requerendo a redução da 
pontuação máximo atribuída, acertadamente, à proposta 
técnica — NTS - Equipe Técnica da CONCREMAT, sob a 
alegação de que, para obtenção da pontuação máxima 
referente ao Cargo de Engenheiro Pleno de Obras de 
Infroestrutura Viária Urbana, a CONCREMAT apresentou 
profissional, cuja experiência comprovada, não estava 
condizente com a exigência do Edital." 

A licitante Concremat alega ter preenchido todos os requisitos do Edital, especialmente quanto a 
nota obtida na NTS, atendendo plenamente a exigência editalicia 

DA APRECIACAO DOS RECURSOS 

CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN 

A Recorrente alega em suma que as Recorridas não preencheram todos os requisitos elencados 
no Edital, registrando que as Notas Técnicas atribuídas às licitantes apresentam inconsistências. 

Para auxiliar sua tomada de decisão, a COPO. encaminhou o Recurso à Comissão Interna Especial 
Técnica para análise e parecer. Esta Comissão assim se manifestou: 

"Em análise do recurso impetrado 
pelo empresa SONDOTÉCNICA — GEOHIDRO, 
cumpre informar o quanto segue: 

Com referência ao item 111.1 do 
recurso: 

2 
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Subitem a) Consultor de 
Arquitetura e Urbanismo, o texto com as 
exigências descritas pela SOIVDOTÉCNICA — 
GEOHIDRO não reflete as observações contidas 
na página 76/36 do Edital que indica "Todas os 
áreas e subáreas técnicas acima devem, 
obrigatoriamente, ser atestadas. Todos os 
atestados deverão ser oriundos de projetos ejou 
obras de naturezas similares ás que compõem 
esta Licitação. Portanto, não há exigência de 
comprovação do arquiteto ter elaborado ou 
analisado e aprovado projetos de arquitetura e 
urbanismo de Obras de Artes Especiais (OAE) 
como informa o recursante. Dentro deste 
contexto, a CAT de n° 20110000436 do Arquiteto 
Manoel Amaro atende os requisitos paro a 
comprovação exigida; logo, a pontuação deverá 
ser mantida; 

Subitem b) Engenheiras Plenos de 
Fiscalização de Obras de infraestrutura Viária 
Urbana. A interpretação apresentada no recurso 
não se amalgama com os elementos constantes 
no Edital; posto que, o descritivo de 
Infroestrutura aposto entre parêntese, consiste 
em dados meramente exemplificativos, não se 
exaurindo, pois, o verdadeiro objeto perseguido 
no Edital, qual seja: obras de infraestrutura. 
Portanto, a pontuação do profissional Guilherme 
Laraya de Almeida Godoy deve ser mantida. 

Verifica-se, ainda, que, no item 
relacionado ao profissional Edmar Monteiro 
Filho, o Consórcio se prende a literatidade 
conceituai do vocábulo fiscalização, no sentido 
estreito no acompanhamento físico da obra, 
esquecendo, no entanto, dos valores principais 
buscados no Edital, que se consubstanciam nas 
expertises necessárias e que estão enfeixadas na 
função de COORDENAÇÃO; posto que, quem 
consegue alcançar o mais, naturalmente tem o 
condão de desincumbisse do menos. Ante o 
exposto, não tem como acolher as razões 
oferecidas pelo recursante; de maneira que, a 
pontuação deverá ser mantida na sua 
integralidade prevalecendo a análise originária. 

Conclui-se, desta forma, que a 
classificação do Consórcio TANCREDO NEVES 
NEN; deve ser mantida 
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Em relação ao item 111.2. 
CONSÓRCIO TPF / GERI8ELLO 

a) Consultor de infraestrutura 
Viária Urbanas. As alegações do recursante são 
de que nas CAT's 1007242011, 01-02280/2001e 
1026802011, os atestados não são de 
infraestrutura viária urbana, pois se referem à 
restauração ou implantação de rodovias. Assim, 
acredita-se incidir no mesmo arrimo conceituai 
já rechaçado em item precedente; pois que, tal 
argumento não encontra ressonância na 
orientação técnica que consagra o 
entendimento de que as obras de Infra Estrutura 
Urbano constitui-se em um conjunto de serviços 
básicos em uma cidade, tais como: telefone, 
água, gás, luz, transporte público em geral, 
aeroportos, portos, rodovias ferrovias e rede de 
esgoto. Portanto, não se pode apequenar a 
abrangência do conceito de infraestrutura 
urbana, máxime quando se depara com obras de 
núcleos urbanos descontínuos como é o caso das 
obras comprovadas nas CATS de Walter Kleiton 
de Moura Uns. Portanto, a pontuação deve ser 
mantida. 

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

Com referência as alegações no que 
toca ao engenheiro André Luciano Andrade 
Santos são também improcedentes, pois 
constato-se que as CATS n* 2620200001275 e a 
2620210008043 atendem aos requisitas 
solicitados no Edital. Desta forma a pontuação 
original deverá ser mantida. 

Já em relação as alegações sobre as 
CAIS do engenheiro André Jabir Assumpção, não 
procedem como já justificado no item 111.2 a) 
as obras de Infra Estrutura Urbana constitui-se 
em todo o conjunto de serviços básicos em uma 
cidade como telefone, água, gás, luz, transporte 
público em geral, aeroportos, portos, rodovias 
Logo, a CAT 2620190009209 contempla obra de 
Arte tipo ponte, que tem similaridade a OEA 
viaduto e obras de infraestrutura e a CAT 
262016000626 contempla obra de 
infraestrutura urbana, incluindo arruamentos, 
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viadutos e drenagem. Conclui-se, pois, que a 
pontuação original deverá ser mantida. 

111.3. CONSÓRCIO ORV / QUANTA 
/ COM01, 

Com relação as alegações de que 
engenheiro civil Epitácio Lima Filho atuou como 
Coordenador e não especificamente na 
elaboração ou análise e aprovação de projetos 
de qeotecnia de fundações de pontesou viadutos 
rodoviários, entende-se, mais uma vez, como já 
mencionado anteriormente, de que, quem 
consegue alcançar o mais, naturalmente tem o 
condão de desincumbisse do menos. 

Já quanto a alegação de que a 
atuação de Epkácio Lima Filho na 
CAT261031/2022 e na CAT 430/2010 tenho sido 
em obras de Arte, pontes e viadutos em 
rodovias, entende-se, como já explicado 
anteriormente, que obras de infraestrutura 
urbana constitui-se em todo o conjunto de 
serviços básicos em uma cidade como telefone, 
água, gás, luz, transporte público em geral, 
aeroportos, portos, rodovias, ferrovias e rede de 
esgoto. Portanto não se pode apequenar a 
abrangência do conceito de infraestrutura 
urbana. Ante o exposto, não tem-se como 
acolher as razões oferecidas pelo recursante; de 
maneira que a pontuação deverá ser mantida na 
sua integralidade, consoante a análise originária 

111.4. CONCREMAT 
Quanto ao tópico alusivo ao 

questionamento das CATs do Engenheiro 
Walberto de Souza, sob alegação de que o 
mesmo não teria atuado especificamente  na 
atividade de fiscalização e sim exercer a 
COORDENAÇÃO, acredita-se que os 
fundamentos apresentados na contrariarão 
oferecida pela empresa CONCREMAT, estão 
suficientemente assentados e aptos a desfazer o 
entendimento da recursante; posto que, ali, foi 
minudentemente abordada os aspectos que 
envolvem as discursões quanto ao alcance das 
expertises que enfeixam a função de 
coordenação, portanto naquela quadra ficaram 
bem assentados os argumentos capazes de 
convencer de que razão não assiste ao 
reclamante. 
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Desta forma, por todas as razões 

acima assentadas, conclui-se que o pontuação 

deverá ser mantida na sua integralidade 

consoante a análise originária." 

As analises da COPEL e da Comissão Interna Especial Técnica são concordantes em apurar que o 

Recurso apresentado não deve ser acolhido não merecendo, assim, qualquer tipo de reforma 

no resultado da fase classificatória das propostas apresentadas pelas licitantes  mantendo-se, 

assim, as Notas Técnicas anteriormente publicadas. 

DA APRECIAÇÃO DAS CONTRARRAZEIES 

As Contrarrazões apresentadas pela CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, são 

tempestivas, além de estarem nos moldes da lei uma vez que apresentadas no dia 20/05/2022, 

tendo em vista que o prazo se extinguiria nesta mesma data. 

Em suas Contrarrazões a Recorrida impugna o Recurso apresentado e pede seu indeferimento 

em razão de ter preenchido todos os requisitos do Edital, especialmente quanto a nota obtida 

na NTS, atendendo plenamente a exigência. 

Com a análise realizada pela COPEL e pela Comissão Interna Especial Técnica em não dar 

provimento ao Recurso apresentado, a própria analise do conteúdo das Contrarrazões restou 

prejudicadas porque desnecessária ao final. 

CONCLUSÃO 

Tudo o que aqui esta exposto não vincula a decisão Superior acerca da adjudicação eiou 

homologação do certame. 

Para iniciar, convem mencionar os diplomas normativos que embasaram o Instrumento 

Convocatório, a saber: 

Art. 109. Dos atos da Administração 

decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade 

superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 

ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
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contado do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

Portanto, o recurso interposto pelo CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN, foi interposto 

de forma tempestiva por ser apresentado dentro do prazo legal ante a decisão da Comissão, em 

11/05/2022, cuja decisão foi registrada em julgamento do conjunto documental publicado no 

DOM no 8.277, pág. 32, de 04/05/2022. 

As Contrarrazões apresentadas pela CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, são 
tempestivas, além de estarem nos moldes da lei uma vez que apresentadas no dia 20/05/2022, 
tendo em vista que o prazo se extinguiria nesta mesma data. 

Conforme demonstrado pela COPEL em suas decisões corroboradas pela Comissão Interna 

Especial Técnica, tais alegações recursais resultaram na NEGAÇÃO de seu provimento, 

MANTENDO as Notas Técnicas já divulgadas. 

A COPEL concluiu que: 

"(...)que a Administração Pública, no curso do 
processo de licitação, não pode se afastar das regras por 
ela mesma estabelecidos 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. 

Entôo, reformar a referida decisão seria, em 
análise, atentar à verdade dos autos. A licitação é um 
procedimento onde se observo a formalidade necessária e 
suficiente para garantir a segurança tanto para o licitante 
quanto para a Administração." 

Pelo exposto e com fundamento nos Princípios que regem a Administração Pública, em especial 

o Princípio da Legalidade, e conforme o previsto no edital da Concorrência 001/2022, opinamos 

em acompanhar a decisão proferida pela COPEL, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso 

interpostos mantendo a decisão atacada, no sentido de atribuir as seguintes Notas Técnicas aos 

licitantes: 

LICITANTES NOTA TÉCNICA (NT) 

CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN 96,43 

CONSÓRCIO TPF/GERIBELLO 89,49 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LIDA 87,46 

CONSÓRCIO ORWCWANTA/COMOL 86,22 

CONSÓRCIO TANCREDO NEVES NERK 86,19 
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Esclareça-se que o presente opinativo se limita a uma análise eminentemente jurídica da 

matéria, razão pela qual eventuais esclarecimentos sobre questões de natureza técnica, 

financeira ou contábil deverão ser buscados junto aos setores competentes. 

É o parecer, s.m.f. 

Salvador, 02 de junho de 2022. 

JAQUELINE M. B. DE BARROS 	 TIAGO BATISTA 

Chefe ASJUR/SUCOP 	 ASJUR/SUCOP 

OAB/BA n 17.173 
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CONTEÚDO DO TRAMITE 14 

Nos termos do Parecer Asjur n2  239/2022, referente à Concorrência n2  001/2022, conheço do recurso 

interposto pelo CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA-GEOHIDRO NTN, para, no MERITO, NEGAR 

PROVIMENTO, mantendo a decisão proferida pela COPEL, no sentido de MANTER as Notas 

Técnicas anteriormente publicadas. 

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO 

SUPERINTENDENTE 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE 
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