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Assunto: DOCUMENTACAO/INFORMACAO
Protocolo: 17.364.869-3

GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAInteressado:

Solicitação
Prezados, 

Segue  protocolo  do  Recurso  referente  a  Concorrência  04/2020  da
COMEC.
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À 

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC 

llmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação. 

Ilmo. Sr. Diretor Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Concorrência Pública nº 04/2020/COMEC – 76/2020/GMS 

 

CONSÓRCIO GTECH - ESSE, neste ato, 

representado pela empresa líder, GTECH ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.204.687/0001-

54, com sede na Rua Fernando Amaro, 289, Alto da Rua XV, CEP 80.045-080, na 

cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com fundamento no artigo 109, parágrafo 3º 

da Lei 8666/93, c/c artigo 94, I e II da Lei Estadual 15.608/2007, vem apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO, em face do julgamento do procedimento licitatório em epigrafe, que 

declarou o CONSÓRCIO GTECH - ESSE, desclassificado do certame.  

 

Adiante são expostas as razões e fundamentos que 

orientam o presente recurso, sendo desde já requerido que o mesmo seja recebido 

em seu efeito suspensivo, posto ser esta uma garantia legal. 
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TEMPESTIVIDADE. 

 

O recorrente é participe do processo licitatório e, 

portanto, tem assegurado seu direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

O artigo 109 I, da Lei de Licitações dispõe que dos 

atos da Administração decorrentes da habilitação ou inabilitação, caberá recurso, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação. 

 

O Edital, em seu item 21, com amparo no artigo 94, 

I e II da Lei estadual n. 15.608/2007, também estabelece o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da comunicação ou publicação da decisão da Comissão 

Permanente de Licitação para a apresentação de recurso administrativo. 

 

 

 

Assim, o prazo final para a interposição de recurso 

administrativo, se encerra no dia 18 de fevereiro de 2021 (quinta feira), o que torna 

o presente recurso administrativo, manifestamente tempestivo. 

 

BREVE SÍNTESE FÁTICA.  

 

 A COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE CURITIBA – COMEC, tornou público o Edital de Licitação CONCORRÊNCIA N. 
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004/2020/COMEC – 76/2020/GMS, cujo objeto descrito no instrumento convocatório 

se referia a “Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de 

estudos e serviços visando elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para 

Duplicação, Restauração e Implantação de Interseções em Desnível, Passarelas e Vias 

Marginais na PR-423, trecho BR-476 (Araucária) – BR 277 (pista sentido oeste – 

Campo Largo), com extensão aproximada de 28,00 km, de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência – Anexo 01 deste edital, na forma instituída 

pela Lei Estadual n. 15.608/2007, Lei n. 8.666/93 e demais normas que regem a 

espécie.” 

 

 O valor estimado da contratação é de R$ 

4.141.359,66 (quatro milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e 

nove reais e sessenta e seis centavos). 

 

 O prazo de execução será de 360 (trezentos e 

sessenta) dias, contados da emissão de Ordem de Serviço e o prazo de vigência será 

de 120 (cento e vinte) dias após o decurso do prazo de execução. 

 

 O critério de julgamento da Concorrência é do tipo 

técnica e preço, mediante a entrega de 3 (três) envelopes. O envelope 1, contendo 

a proposta técnica, o envelope 2, contendo a proposta de preço, e o envelope 3, 

contendo os documentos de habilitação. 

 

 No dia 12 de janeiro de 2021, ocorreu a reunião 

de abertura do envelope n. 1 da Concorrência 04/2020/COMEC. Foram 

apresentados envelopes pelas seguintes empresas/participes: [i] CONSÓRCIO GTECH 

– ESSE; [ii] CONSÓRCIO PROJETO PR 423; [iii] CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA – EGIS; 

[iv] CONSÓRCIO STE/ENGEMIN/ENECON – DUPLICA PR 423; [v] CONSORCIO 
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AFIRMA/DYNATEST/E.A.C; [vi] CONSÓRCIO FUTURE ATP – CEMOSA; e [vii] NOVA 

ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. 

 

 Na sequência, “considerando se tratar de análise 

de documentação de Proposta Técnica, a Comissão Permanente de Licitação 

resolveu por suspender a sessão até que seja possível a verificação da conformidade 

entre os documentos apresentados e os critérios estabelecidos no edital, com a 

consequente emissão do resultado do julgamento das propostas. ” 

 

 Pois bem. Quando da divulgação da análise dos 

documentos do CONSÓRCIO GTECH – ESSE, a Comissão de Licitação, entendeu que 

o Consórcio não atendeu ao subitem 13.8.6 do Edital, que determina que os 

profissionais indicados devem comprovar vínculo com a empresa, através do 

contrato social, ou mediante registro em carteira de trabalho, ou contrato de 

prestação de serviço, ou declaração de contratação futura. 

 

 Concomitantemente, a Comissão de Licitação diz 

que o CONSÓRCIO GTECH – ESSE deixou de indicar profissional denominado 

“Coordenador Geral do Projeto”, nos termos do modelo 14 do Edital. 

 

 Por fim, a Comissão de Licitação, com amparo no 

item 18.6.2.31 do edital, declarou o CONSÓRCIO GTECH – ESSE, desclassificado do 

certame, por ausência de pontuação do profissional denominado “Projetista de 

Pavimentação” (NT2b). 

 

 
1 “18.6.2.3. Todas as alíneas da tabela do item 18.4 deverão ser pontuadas, sob pena de desclassificação da 

licitante. ”  
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 Data vênia, com o máximo respeito que o 

Consórcio recorrente dedica ao Sr. Presidente e demais membros da Comissão de 

Licitação, a decisão em desclassificar o CONSÓRCIO GTECH – ESSE do certame, 

merece ser reformada, nos termos expostos a seguir elencados. 

 

 QUANTO AO MÉRITO RECURSAL. 

 

 DO ATENDIMENTO AOS ITENS EDITALICIOS | 

DO DIREITO QUE ASSISTE AO CONSÓRCIO GTECH – ESSE EM SER 

REINTRODUZIDO AO CERTAME | RECLASSIFICAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.  

  

 O primeiro ponto, elencado pela Comissão de 

Licitação, como supostamente não atendido pelo CONSÓRCIO GTECH – ESSE, se 

refere ao item 13.8.6 do Edital, que elenca que “os profissionais indicados devem 

comprovar vinculo com a empresa, através do contrato social, em se tratando de 

profissionais pertencentes ao quadro societário, ou mediante registro em carteira de 

trabalho, ou contrato de prestação de serviços; ou declaração de contratação futura 

do profissional, desde que acompanhado de anuencia do mesmo.” 

 

 Não é a verdade dos fatos. 

 

 A documentação apresentada em certame pelo 

CONSÓRCIO GTECH – ESSE, comprova o atendimento ao item 13.8.6 do Edital, 

conforme se detalha a seguir. 

 

 A profissional engenheira Shaianne, indicada como 

“Projetista de Geometria” (NT2a), é sócia da empresa Gtech, e com isso, comprova 

seu vinculo profissional, através da juntada do contrato social.  

7
3

Inserido ao protocolo 17.364.869-3 por: Shaianne Sherma Croches em: 17/02/2021 17:02.



 
 

Página | 6  
 

 Os engenheiros Oscar, indicado como “Projetista 

de Pavimentação” (NT2b), e Helio, indicado como “Engenheiro Civil de O.A.E” (NT2c), 

demonstraram seu vinculo, através de Contrato de Prestação de Serviço, juntados 

respectivamente às fls. 155 à 160 e fls. 196 à 200 da documentação apresentada no 

“Envelope 1”. 

 

 Complementarmente, cumpre dizer, que todos os 

3 (três) profissionais retro citados, firmaram ainda, “Declaração de disponibilidade” 

com o CONSÓRCIO GTECH- ESSE. 

 

 Assim, o CONSÓRCIO GTECH - ESSE, comprova e 

demonstra de forma documental, o pleno atendimento ao item 13.8.6 do Edital. 

 

 Um passo adiante, quando se trata da Nota 

Técnica (NT1) do CONSÓRCIO GTECH – ESSE, a Comissão de Licitação validou 

apenas 07 (sete) dos 12 (doze) atestados apresentandos no certame.  

 

 A Nota Técnica (NT1) merece revisão. 

 

 Com relação ao atestado de fls. 27 à 29 CAT 

4391/2017, foi apontado que no atestado de fls. 28, o selo de segurança que consta 

é o A036.328, e que o mesmo não corresponde ao selo indicado no CAT. 

 

 O caso em debate, se caracteriza como mero erro 

formal, um equivoco na entrega da segunda página do atestado de 34,5 Km. De fato, 

a folha 28 não é do atestado da folha 27, entretanto, a CAT apresentada está de 

acordo com o atestado apresentado, sendo possível verificar o alegado, pelo número 

da ART.  
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 Como relação ao atestado [iii] Atestado fls. 77 a 

86, CAT 252017077129, cujo objeto descrito no documento é projeto para obras 

de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia SC-108, o CONSÓRCIO 

recorrente não concorda, em aspectos técnicos com os apontamentos feitos pela 

douta Comissão de Licitação, de que o mesmo não corresponderia ao objeto 

solicitado no edital. Pois na Descrição da Rodovia do próprio atestado está explícito 

que o referido trata-se de um projeto de engenharia para obra de implantação 

de pista dupla conforme print da fl. 77. Item similar ao objeto solicitado no edital: 

“Elaboração de Projetos executivos de engenharia para obras de implantação 

de rodovia em pista dupla....” 
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 Como relação aos demais atestados: [i] Atestado 

fls. 39 a 48, CAT 252016062866, cujo objeto descrito no documento é projeto de 

engenharia rodoviária para restauração da rodovia SC 135; [ii] Atestado fls. 60 a 76, 

CAT 252017083547, cujo objeto descrito no documento é projeto de engenharia 

para pavimentação asfáltica da SC 281; e [iv] Atestado fls. 87 a 105, CAT 

252017083544, cujo objeto descrito no documento é projeto para obras de 

implantação e pavimentação asfáltica, o CONSÓRCIO recorrente os apresenta para 

evidenciar seu pleno conhecimento e experiência na área de elaboração de projetos 

executivos de engenharia rodoviária. 

 

 No entanto, mesmo que se mantenha o 

julgamento pelo não atendimento dos atestados acima quanto ao solicitado em 

edital, o que se admite apenas a título de argumentação, o CONSÓRCIO GTECH - 

ESSE teria outros 09 (nove) atestados que comprovam inequivocamente sua 

capacidade e sua excelência técnica, sendo merecedora de nota máxima quanto a 

este item, Nota Técnica (NT1). 

 

 Assim, o CONSÓRCIO GTECH - ESSE, requer a 

reforma de sua Nota Técnica (NT1), de 28 (vinte e oito) pontos para 40 (quarenta) 

pontos, ou outra majoração de nota técnica, a critério desta Comissão. Em caso de 

indeferimento da majoração da Nota Técnica, requer seja fundamentada a decisão. 

 

 O calvário do consórcio recorrente não se encerra 

aqui.  

 

 No que se refere a Nota Técnica (NT2), a 

Comissão de Licitação afirma que o CONSÓRCIO GTECH – ESSE, não comprovou 

deter capacidade técnica, mediante a indicação de profissional denominado 
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“Projetista de Pavimentação”, atribuindo nota 00 (zero) ao subitem NT2b, nos 

seguintes termos: 

 

“A comissão constatou que 05 (cinco) CATs e seus respectivos atestados 

não comprovam o tipo de serviço exigido no edital: “Projetista de 

Pavimentação: Engenheiro Civil ou outro profissional com habilitação 

legal com experiência na elaboração de projetos de restauração de 

pavimentos flexíveis de rodovias existentes, com extensão igual ou 

superior a 14,00 km”, todos os atestados são de obra e não de projeto, 

resultando no valor de 00 (zero) pontos. ” 

 

 

 

 Em decorrência, o CONSORCIO GTECH - ESSE foi 

indevidamente desclassificado do certame, por não ter pontuado, no item NT2b, nos 

termos do item 18.6.2.32 do edital. 

 

 A decisão merece imediata e pronta reforma, uma 

vez que o CONSÓRCIO GTECH – ESSE, apresentou para atendimento do subitem 

NT2B, o profissional de engenharia OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER, que 

demonstrou possuir capacidade técnica, mediante atestados de projeto, conforme 

se demonstrará a seguir: 

 
2 “18.6.2.3. Todas as alíneas da tabela do item 18.4 deverão ser pontuadas, sob pena de desclassificação da 

licitante. ” 
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 O atestado apresentado às fls. 128, não deixa 

dúvidas acerca da demonstração de capacidade técnica do profissional como 

projetista de pavimentação no Contrato 226/93 – DER/PR: 
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 A seguir, outro atestado comprobatório da 

qualidade de projetista de pavimentação do profissional indicado OSCAR ALBERTO 

DA SILVA GAYER, no Contrato 214/93 – DER/PR: 

 

 

16
3

Inserido ao protocolo 17.364.869-3 por: Shaianne Sherma Croches em: 17/02/2021 17:02.



 
 

Página | 15  
 

 Como terceiro atestado, também comprobatório 

da qualidade de projetista de pavimentação do profissional indicado OSCAR 

ALBERTO DA SILVA GAYER, desta feita no Contrato 232/93 – DER/PR: 
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 O quarto atestado comprobatório da qualidade de 

projetista de pavimentação do profissional indicado OSCAR ALBERTO DA SILVA 

GAYER, no Contrato 227/93 – DER/PR: 
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 O quinto atestado comprobatório da qualidade de 

projetista de pavimentação do profissional indicado OSCAR ALBERTO DA SILVA 

GAYER, no Contrato 215/93 – DER/PR: 
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 Assim, ficou demonstrado que o CONSÓRCIO 

GTECH – ESSE, atendeu ao subitem 18.4.8, ao subitem 18.4.8.2, e em especial ao 

subitem NT2b, tendo comprovado a apresentação de atestado de profissional 

denominado “PROJETISTA DE PAVIMENTAÇÃO”, com experiência na elaboração de 

projetos de restauração de pavimentos flexíveis de rodovias existentes, nos termos 

do edital. 

 

 É preciso que se diga que, o fundamento adotado 

pela Comissão de Licitação, para a desclassificação do CONSÓRCIO GTECH – ESSE, 

nos termos da Ata combatida, se limitou a imputação do subitem 18.6.2.3 do edital, 

ou seja, o CONSÓRCIO GTECH – ESSE, foi desclassificado por ter zerado o subitem 

NT2b. 

 

 Na medida em que se prova a apresentação de 

acervo compatível com o exigido no Edital, do profissional denominado “PROJETISTA 

DE PAVIMENTAÇÃO”, deverá ser atribuída Nota Técnica ao subitem NT2b, e 

consequentemente, por não mais ter zerado nenhuma Nota Técnica, não há que se 

falar em desclassificação do CONSÓRCIO GTECH – ESSE, devendo ser reformada a 

decisão retro, declarando a reclassificação do consorcio ao certame. 

 

 O último ponto a ser combatido neste recurso 

administrativo, diz respeito, a alegação da Comissão de Julgamento de que o 

CONSÓRCIO GTECH – ESSE, não indicou o profissional denominado “Coordenador 

Geral do Projeto”, modelo 14 do item 18.4.3. 

 

 A ausência da referida indicação, não é motivo 

previsto em Edital para a desclassificação do consórcio de empresas do certame, até 

porque, o referido profissional não consta no rol de pontuação constante do subitem 

18.4.8.2. 
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 Por não refletir na pontuação final da licitante, a 

Comissão, poderia ter autorizado diligência para sanar a falta do documento, vez que 

o mesmo não alteraria a nota técnica do CONSÓRCIO GTECH – ESSE, e não refletiria 

no resultado final das demais licitantes e não impactaria na ordem de classificação, 

o que preserva, por si só, a isonomia de todos os licitantes. 

 

Fato é que rigorismos formais extremos não 

podem conduzir a interpretação contrária à finalidade da lei, que busca, neste caso, 

aliar a melhor técnica com o melhor preço, sendo que o CONSÓRCIO GTECH – ESSE, 

preenche os requisitos técnicos necessários e almeja, apresentar sua proposta de 

preço à contratante.  

 

O professor Marçal Justen Filho leciona no 

seguinte sentido: 

 

“(...) a Administração necessita tanto de segurança quanto a 

vantajosidade em suas contratações. A finalidade da licitação é 

selecionar a proposta com a quantidade adequada, pelo menor preço 

possível. A finalidade da licitação é selecionar a proposta com a qualidade 

adequada, pelo menor preço possível. A conjugação de ambos os valores 

conduz à necessidade de ponderação nas exigências de habilitação. Não 

é correto, por isso, estabelecer soluções extremadas. ” 

 

A Administração deve buscar assegurar a 

participação do maior número possível de interessados, de forma a prestigiar a 

competitividade do certame e consequentemente na melhor oferta de preço à 

Administração, o que é o fim basilar do procedimento licitatório. É o que deseja o 

CONSÓRCIO GTECH – ESSE. 
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 DO PEDIDO 

 

Face ao exposto, requer seja o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO, recebido, por manifestamente tempestivo, sendo atribuído efeito 

suspensivo ao processo licitatório, até o julgamento do presente recurso, com a 

intimação das demais licitantes, para querendo, apresentarem suas contrarrazões 

recursais. 

 

Quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao 

presente RECURSO ADMINISTRATIVO, reformando a decisão anteriormente 

proferida, para o fim de declarar a imediata CLASSIFICAÇÃO do CONSÓRCIO GTECH 

– ESSE, com a consequente revisão para maior, de sua nota técnica, em especial 

quanto aos itens Nota Técnica (NT1), e Nota Técnica (NT2b), sendo ao final, publicada 

nova ordem de classificação das licitantes. 

 

Requer ainda, caso não seja este o entendimento 

da douta Comissão de Licitação, sejam enviadas as presentes razões a apreciação da 

autoridade hierarquicamente superior, para os fins de direito, conforme prevê o 

parágrafo 4º do artigo 109 da Lei de Licitações. 

 

Em caso de improvimento do Recurso, o que se 

admite apenas hipoteticamente, requer que a Comissão ou autoridade superior 

emitam parecer fartamente fundamentado e motivado que sustente a 

desclassificação do consórcio.  

 

   Termos em que. 

  Espera deferimento. 

  Curitiba, 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

    CONSÓRCIO GTECH - ESSE 

22
3

Inserido ao protocolo 17.364.869-3 por: Shaianne Sherma Croches em: 17/02/2021 17:02.


	ContraCapa.pdf
	Solicitacao_00173367160.pdf
	RecursoadministrativoGtechXComec042020_REV.pdf

