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EGt Engenharla tTDÀ, com sede no endereço SMAS Trecho 03, conlunto 03, bloco'4",
sala 213
2L6, setores complementares, BrasÍlia-DF, CEP: 70.610-635, vem,
tempestivament€, perante V. Bra., apresenbr nffiIrR!il, ADMIiIISTRâTIVO oom as
inclusas razões, com fulcro no attgo 109, inc{so I, alínea a e demais disposldvos legais
pertinenEs à matéria da tel Federal ns 9.666/93, exercendo seu DIREITO DE PEfiçÃO,
assegurado no artigo 5s, inciso )OOOF, alÍnea a, da C.onstihriçâo Federal, expor e nequener

a

o que segue:

1-

DO§ FATO§ SUBIACENTES

No dia 16 de iulho do corrente ano, o MunicÍpio de
Imperatriz-MA publtcou edltal de tomada de prcço ne AO?fi0t9{PI. do 6po menor pneço
cufa o ónÉo intcressado é a Secrstaria Munidpd de Trârstto e Transporte da Prefeitura
Municipd de Imperatriz - SE[R^âN.

A peücionante, ora Fecorrent€, ingressou no prucedimento
licÍtatório e, ao nosso sendr, cumpriu com todas as edgências declinadas no Ínstrtrmento,
no entanto, fui inabiliada pela comissâo de licitaÉes, presidida pelo Senhor Marcelo
Caetano Braga Muniz Para melhor eluddar cita-se tnecfio do refurido ato decisório:

'Â emplcsa EGL -

ENGENHÂRIÂ LTDA", não atendeu as
exigências de atesados e senriços previstos do Corpo do
Edital e do Termo de Reffincia (Anano II), nos termos do art
30 da l,a18.ffi6193, e ao iüem i,3), dos squinEs itens:
Formulação e dealhamento de programas e pmietos
obietirando a lmplanta$o de a$es imediaas, envotvendo
melhsrias íÍsicas, operacionais e de gesüio dos serviços, bem
referência pra
termos
elabora$o
como

1)

a

de

d€

imphmentaSo;
2l Audttórtaemphntlhatarifárta;
3] AuditorÍa de Base de dados gerada por Bilhetagern
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4) Relatório de amliaçâo de composiso dos dados para
elaboração e audltoria em planilhas tarifárias;
5) Pesquisas de roleEs do transporte coletivo;
6) Acompanhamento das alterações operacionais
decorrentes das notificações do sistema
7) ElaboraÉo, planefamento e execuÉo das pesquisas de
ffinsportê necessárias

à rearraliação do §istema integrado de

Transpofte.

2. PREIIMINARMENTE
2.1- EÍelto Suspenslvo
Reqrcr a R§CORREITIE, seiam resebidas as pr€sentes razões
e encaminhadas à autoridade oompetente para sua apreciação e iulgamento, em
conformidade com o artigo 109, parágrafos 2e e 4e da t€i nc 8.666/L993, concedendo
efeito suspensivo à inabilÍtafio aqul irnpugnada até julgamento ffnal na via
adminisuaüva.
Para melhor elucidar; cita-se o

Art 1m. Dos atm
desta lei cabem:

da

att

109 da leí8.666/1993:

AdministraÉo decorentes da aplicação

§ 2o O necunso prevlsto nas alÍneas a e b do inciso I deste
ardgo terá efeito suspensivo, podendo e autoridade
competente, modnadamente e pnesentÊs razões de interesse
público, atribuír ao recuÊo inêrposto eftcácia suspensiva
aos demais recursos.
Desta feÍta, resta demonstrada a necessidade de concessâo do

efeito suspensivo.

3-

DOSFUNDÂMENTOS

lmporânda ressaltar que o art 3", da
leí 8.666193 é taxativo ao sustenEr que anto a AdminlstraSo Pública como os
Inidalmente,

é de suma
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interessados ftcam obrigados à observância dos termos e condlções previstos no Edital,
veiamos:

"Art 30 A lÍcitação destina-se a garantir a observância do
prÍncípio consührcÍonal da isonomia, a seleÉo da propos,ta
mais mnbjose para a administração e a prumoSo do
desenyolvimento nacional sustentável e seÉ pmcessada e
iulgadaem esHta conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da iguatdade,
da publictdade, da probtdade admtnistraüva, da vinanlação ao
insfumento convocatóriq do iulgamento objetÍvo e dos que
Ihes são conrelatos.'

Nesta senda, no item 2 do Edital de tomada de preço
A0U20tg elenca os documentos que deverão scr apnesentados pam cumprir o requisiio
de qualidade técnica.

Assim como pode ser ertraído do Parecer Técnico referente
aos atestados e aceÍtvos técnicos apresentados pelas êmpresas no proc€sso de Licitação
em epÍgrafe ftomada de Prnços nc OA2/2019-CPLJ, a Recorrente supostamente não
atendeu às exigências veiculadas por rários subitens da letra I, iüem 9.2 do edital, quals
sei a m : i.2.3; i.2.6; L2.9 ; L?.lLt L2.19 ; i.2.21; e 1.2.23.

Entretanto, difuientemente do que foi cons§nado no parecer
combaüdqcumpne serrcssaltadoguea Reomenbatendeusimas exigências constantes
na integraltdade dos iêns, asslm eomo será cabalmenê evidenciado, sendo, para tanto,
fulcral adentrarmos ao mérito de eda um dos ponüos supostamente não atendidos pela
Recorrente.

2.1

Atendlmento ao §ubltem l;2.9,Audltorla de Base de Dados gerada por
Bllhetagem BeBônlca.
Asslm como pode ser extraÍdo do Atestâdo de Capacidade
esttrdos
tecnológicos- COPPETEC e devidamene apresentado pela Recorrente quando de sua
habiliafio, nota-se no item 3 de Descrlção das Aüvtdades Desenvohrídas, que a
Recontnte, quando do cumprimento do obfeto do contrato, elabortu direfizes de
políüca ariHrt+ estabelecendo dentne outros assuntos, dirsElzes especifimmente
dtredonadas à mecanlsmos de getão ffnaRceira, tals quats bllheagem elemônica

Técnica emitido pela Fundação CoordenaSo de Proieüo§, Pesquisas e
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§eia o esabelecimento de diretrizes relatirns à gestÍto
financeir& momente abilhetagem ele$ônica, mstedslkam o preenchimento do subitem
i.2.9,iit que por corolário l€cq serta regutarmenüe realizada a audltoria da respectina
base de dados, com vistas à ormprir integralmenê o obfeto do contrato.

anárise,possÍverexrrair.,ffiffi ffrhÍJh",ffiffi??"ti#HtffiHfrft",$
Item 2, l, alÍneas F e G da Descrífro dos Serviços Executadoü que a Recoçente
efetivarnente reallzou o levantamento de dados gerados por bil-heia8em eletrrônica,

inclusive discriminando a deruanda relaüva ao dpoãe passageiro
61ry, ãuaante, idoso,
pagante integral, espec{al e etc} e ao período (fairca horária, sem"n"i, mensal}.

consrihriautênrica"uoit#'r-"t#ã:T"ilLff

*f :?trJiÍ?rffi ;[

contrahnte, elaborou planilha Tarifâria ânual sendo certo gue observou tntegralm.ni" a
base dados geradas por bilhetagem eletnônlca para tanto.

ÂIém das referidas con unhrras que evidentemente
corroboram com o preenchimento do subitem t2.9 do edital, merece aÍnda ser ressaludo
o que dispôs o Módulo 3 da Descrlção dos Servtços E:recutados re&rente ao Âtestado
Técnlco emiüdo peta Prefeiura de UnaÍ/MG.
Neste €so, asatMdades a sargm exêcutadas peta &ecorrente
em virtude do contrato firmado com a prefelhrra de UnaÍ-IríG, foram ãesennohidas e
consolidadas em 6 módulos, dentre eles o móduto 3, relativo a um Sistema Proposto
PrelimÍnar.
Para concretizafo do refer{do §lstema, seria necessár{o que
a Recorrente elaborasse uma minuta de um edital que contirresse, obrigatortamente,
alguns elementos, tais quais a espec{ffcafo de um Paoote Teorológlco paà Ssterua Ce
Moniüoramento, incluindo um cenh de controle e npnltoramento operac.ional e Sistema
de Bilheagern

l"'flH"[ifr [Í:ffi",iÍ8,T#Í,";##EJã:

dentreasaüvidadesa.,"n,3rf; af
auditoria de base de dados geradas por bilhetagem, hâia vista

a necessÍdade de
aprimoramento e espectflcação do Pacote Tecnoló$co para sistema de Monitoramento,
através do lernnamento e controle dos dados operacionais e do Sistema de Bilhetage.m.
asllh/DF.
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Assim, considerando

e

realização pela Recorrente, por

inúmeras ve?rls, da atÍvidade relaüva à audltoria da base de dados gerada por Bühetagem
Eletrônica, devidamente atsstada pelas tnformações consubstandadas nas Certidões de
Ácervo Técnico emitidas pela Funda$o Coordenação de Proletcs, Pesquisas e estudos
tecnológicos- COPPETEÇ Prefeitura de Uberaba/HG e Prefeitura de UnaÍ/MÇ imperioso
neconheceroprcenchlmento dottem 9.2 - Letra i,Subitem i.2.9 do Edital, e o consequente
atendimenüo das edgências deatesados e serviçoe

2.2 - Atandlmento ao §ubltem t2.3. Formulação e Detalhamento de Progrartres e
Profetos Obtlvendo a Implanteção de Ações Imcdürhs, Envolvendo Melhorias
FÍslcas, Operaclonals, e de Gestão dosServlps,bemcouo a ElaboraçãodeTemos
de RefErênda para Implementaçfo de Ações de Curto Praro.

Como iá salientado, da análise do intetro teor das Cerddões
de Aceruo Técnico emitidas pelas empnesas que ,á contrataram com a Recorrente,
evidente o preenchimento da integnlidade dos itens do edital.

No que tange especifrcarnents à formula$o e detalhamento
de programas e projetos que obüvem a implanta$o de aç6es imediaas relacionadas à
melhorias fislcas, operac'ionais e de gestãodos servlgos, alám da elaboraf,o de termos de
refer€ncia cumpre regishar gue refurida advidade iá foi efeünamente exeantada pela
ReconenE
Nota-se que dentre as atMdades desenvolvtdas na vigência
do contrato entre a Recorrente e a empnesa Via Urbana Froietos e Consultorla Ltda, está
a elaboraSo de um Plano de Sinalizaçâo das vias, o desenvohimento do Plano de
Orienta$o de Tráfego - POT e tamhém, o desenvolvlmento de Plano Hidrovlárlo do
Munic{pio de Pofto Velho. Tais atividades evidenternente consdtuem proúramas de ação
imediaa, os quais envolvem melhorias ffsicas no trânslb das ddades.

Noutro pÍlsso, a Recorretrte tamMm desenvolveu aüvidades
relativas à elaboraSo de Dirúizes para Fiscallza$o de Trânsito e Transportes e
Opera$o de Trânsito, sendo certo que as mesmas materialtzam a aSo imediata volada
a melhorlas operacionais, já que vlsa otimlzara aaraSo dos respectivos fiscais.
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Iá em relaio a execuÉo de formulação e dealhamento de
programas e profetos voltados à ações que obfedvem a melhoria da gestito dos serviços,
podesercitado a elaborafo, pelaRecorrente, de propostade Reorganlza$o lnsüttrcional
para o órgão Gestor de Trânslto, sendo certo que referlda proposta rnâterialia o
fortalecimento e enriqueclnnento dos serviços prestados pelo órgão gestor.

Por fim, no que tange a elabora$o de termos paftl
implementaSo de ações de curto prazo, possÍvel cltara elabora$o de proposta de nova
regulamenhÉo para o seruiço de taxi, a gual possui como escopo a criaÉo, a cuÍto prazo,
de um arcabouço f urídtco relaürro aos seruiços prestados pelos taxistas e por conseguinte
a edstência de melhorias'ffsicas, operacionaÍs e aé mesmo de gestilo dos referidos
serviços.
Hafa vista a formulaSo e detalhamento, pela Recorrente, de
programas e proretos voltados à implemeffaÉo imediaA de ações que envotvem
melhorias ffsicas, operaclonals e de gestão de servlgo§, além da elaboragâo de termos para
implemenhfro de açôes a arrto prazo, hrdo efeürmrnente desenvolvido quando da
vigência do contrato corn â empresa Via Urbana Profetos e Consultoria Ltda, imperioso
reconhecero preenchimento do item 9.2 - Letra i, §ubÍtem i.2.3 do EdlEl, e o consequente
atendimento das exigências de atestados e serviços.

2.3 - Atendlmento ao §ubltem [2.6, Audltorla em Planllha Tartfárla.

Da CerHdão de Âcervo Técnico emlüda pela prefeÍEra de
Uberaba/MG, extrai-se da Descrlção dos Serviços &reantados que a Recorente efehrou o
diagnósdco do slstema de Mobilidade Urbana da Prefeiüra uüllzado à época, através de
uma anáIise composta pelo desenvolvimento de algumas aüvidades.
Tal dÍagnóstico se deu com base nos dados obddos p€rante o
sistema operado à época, por meio do desenvoMmento de aüvidades de levantamento de
dados, dentre eles a Planilha Tarifárla.Anual, prevista expÍ€ssamente na letra G, stültem
I, item 2 do respecdvo contrato.

Tais levantamentos são Grpazes de consubstandar

a

realização de auditoria em Planllha Tarifárta tendo em vlsta a análise pormenorizada de
inúmerpsdados acompõem, sendo, prtanto evidenteaexean$o da advidadedellneada
pelo súitem i.2.6do Edtal
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Outnossim, o subitem 1, do item 5 da Descrifro dos Serviços
Executados no mesmo conrato, temos o Relatório de Anállse de Viabilidade Econômicofinanceira, o qual contemplou oE aspeútos atinentês à política tariftlria mediante a
auditoria em base de dadog lnduindo, os constantes em Phnilha TarÍfária, bem oomo a
avaliação do Impacto Econômico e Flnanceiru do Novo §lstcma também reallzada através
de auditorta
Sendo assim, rcsta evidente o preenchimento do item 9,2
Leua i, Subltem L2.6 do Editat

-

2.4 - Âtendtmento ao $rblteu L?.1.l, rcllaúfos de Ayattaçâo de Compmlçâo dos
Dados para Haboraçâo e Âudltor{a em Ptanllhas Tar{fártas.

Dentre os servlços executados pela ReconentÊ quando da
vigência do Contrato com a Prefeitura de llberahlMG, os quais esdlo deüdamente
atestados na Certldão de Âcrno Técnico, pode ser citadq em acordo ao item 5, a
elaborat'o de Relatório de Análise de Viabllidade Econômlco-Financelra e Impacto
Urbanístico e Amblental dos Corredoree BRT/VETOR Sudoeste/Sudeste.
Corroborando com o atendimento pela Reconente do
subitem em análise, merece ser evidenclado que a elaboração do referÍdo relatório
contemplou aspectos ligados à PolÍüca Tarlf-árla e aoE Custos do Selips, o que, por
conseguinte, evldencia a execu$o da amllaSo de cunposi$o dos dados necessários a
elaboraf,o e auditoria de planÍttus artftras, não havendo quê s€ falar na atrsêrcia de
comprcrn$o de atestado neste senüdo.
Não pairam dúvidas de que para análise de viabllidade
econômico.financeira e tmpacto uúanÍsüca eamblental foi necessário que a Reconçnte
desenvolvesse relatórios de analia$o de composíSo dos dados constantes nas Planilhas
Tarlfilrias, r:rzão pela qual resta devidamente preenctltdo o item 9.2 - lÉtra i, Subltem

LZ.tl do Edital.
2.5 - Pesqulsas de roletas do

transporb colethru

§egundo a dectsão que seguiu o penBoer técrrÍco, a rccorrente
não logrou êxito no atendimento as edgênclas de atestado e servlços prevlsto no que
tânge a pesqulsas de roleta do transporte coletlvo
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No entanto, conforme passanemos a demonstrar, a decisão
merace ser revista, visto que no atesBdo écnico proveniente do Munic{pio de Uberaba
há de manelra Hdima e crisulina úpico que aborda as pesguisas de roletas do transporte
coletivo.
Para melhor elucidar cita-se item 2,11, alínea'c" do atestado
técnico de uberaba-MG saüsFazo item 2.11do hodlerno edltal:

- Diagnóstico do §istema atua} [..J
c - Pesqulsa de contrgem volumétrlca de passageiros
2

nos

termineis leste/oeste (embarque/desembanque) - realizada
de segunda à sábadq consÍderando uma pequisa de 12h no
1o dia e outras nos horários de maior movimentação.
Fato é que o itÊm dedinado no atestado do Munidpio de
uberaba-MG ampara por completo as odgências de aEsado e serviços previsto no que
tange as pesquisas de roleta do mnsporte coletiyo.

Dêstâ fêita, mais utnlt vez, resta demonstrado

o

preenchímento dos requisitos de capacidade técnica

2,6

-

Atendlmento ao §ubltcm L221. /fmmpnhamr.nto dâs Altei'ações

Operaclonals Decorrentes dae l{oüfreçfos ao §ktêBa.
Em relafo ao acompanhamenb das alteraçOes operac{onais
decorrentes das notiffcações ao slstema, também merece ser trazido à baila a descriio
das atividades desenvolüdas pela Recorrente quando da vigêncta do contrato com
Socledade de Transporte Coleüvo de BrasÍlia LTDA-TCB.

Do ltem

I

do atstado de capacidade da Sodedade de

Transporte Coletivo de BrasÍlta ITDâ-TCB, cuilrai-se que a Recorrente rcaüizou tanto a
especiflcafio prellminar quanto a protodpaÉo de ferrammus de monlbramenb e
controle eletrônico para gercnc{arrento do semiço de transporte eNecrrtivo. sendo certo
que a referida aüüdade contemplou o acompaúamento das alteraçôes operacionais
decorrenEs das notiffcações ao sistema lá que conslsdu no leranEmento prullmlnar de
necessidades de informa$o gerenctal espectffm$o de rclatúrios e mapas Hsicos de
aúlise, além de desenvolvimento e implernentaÉo de Sistema de Gerenclamento Piloto
de Rastreamento e Monitoramento de Serviços de Transporte de Passageiros em
plaaforma Web.
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Além dlsso, o Ítem 9 do atcstado ffrmado peta Soc{edade de
Transporte Coleüvo de BrasíIia tambóm é apaz de comprolrar a realtrafio do
acompanhamento de alterações operac'ionais decortentes das nodffcações ao slstema iá
que evidencia o controle e a acompanhamento das alteiações operacionais através do
monitommento plloto dos serviços de passageiros bem como pela instala$o e
configurafro de rastreadores na fuota piloto.

9.2

-

Sendo assim, lmperloso rcconhecer o preenchimento do ltem
LÉtra i, Subitem l.Z.zí-do Edital.

-

2. 7 Atendimento ao SublEm 1J2.23. Elaboração, Planelamento e Execução das
Pecquisas de Tlansporte Nessárlas à Reavatlaflo do §lstema Intryrado de

Transportc.

à

Em relaSo as aüvidades concernentes elaboração,
planejamento e execuso de pesquisas de transportes, cumpre salientar, mais uma vet,o
exercício de referida atividade pela Recorrente.
Ha Descrifro dos §erviços &recutados disposta na Cerüdão
de Aceryo Técnico emitida pela Prefeitura de Unaí/MG possível erímir do Módulo 4 a
realizarfio de levantamento de empo pela Reconunte, o qual conslsüu na análise e no
lernntamenb de inúmeros dados acenca do ststema e operaSo do transporte urbano e
rural de passagelros.

Alnda da análise do referido módulo, nota-se que o
levantamenüo de czmpo foi efenr,ado com base em dinersas conlunhrras, quais seiam:
planeiamento e realizaçâo de pesquisas de mmpo para tmnsporte urbano e rural;
cadastros de linhas e seçôes e nrgistro de veloddade mediâs operacionaiq cadastro
georreferenciado de iünerários e Pontos 0peractonals; Peequtsa sobe e desde em todas
as linhas urüanas e nas prlndpais llúas rurais e$stenEs; e por fim, a reali@o de
pesqulsas de opiniãocom usuáriossúre aqualidadedo slstema saüeâ$oemrelaÉoao
sistema eual e senslbilidade quanto ao ualor de tarlfa que eetariam disposms para um
novo sistema.
Porsimples leitura do lernnamento de campo realizado pela
Recorrente, o qual consta explressâmente ds CAT emiddo pela Prefeiurra de Unaí,
axiomático é o preenchimento do subltem í.2.23 do Edital, tendo em üsta que o mesmo
a61 :t253.693I I rr 25§550O+
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Suunrm
ocorreu mediante o planefamento, elabonçãa e execufro de pesquisas
de transportes,
utilizadas espeificamente para análise e reaualíação do biste*á mtágrdo
de

Tranrp"rr".

ora, diante da compmrrada eraboragão, pranejamento e
o<ecução de pesquisas, inclusive com usuárlos dos transportes,
rehúras a todo um
sisêma de operaso_de tran+orte urbano e rural no muniàpio áe
únrrlMc, imperioso
reconhecer o preenchimento do item 9.2 - letra i, subitem
l,i,a3do Edital.
A Recorrente teve o cuidado de acostar à documenteção
entregue no cerhme licita6rio ptanilha consolidad+ a quat fez a
correla6o enre as
exigências do edltal e os 11{onze} Cerdfimdos de Acervo récnico CAfs aprcsentados.
Era de se esperar, diante àe 24 fünte e quatno) erperiênc{rr ercáa*, que
os te*os
encontrados no§ acervos técnicos nâo fossem e:catamente iguaÍs
àq-ueles dô Edital, mas
re§tou aomprovada experiênda da Reoorrente em todas as
Àpecifi.àçoo relacionadas.
I}esta forma, ffcou demorutrado o dlretto da recorrente ser
habilitadE vlsto que cumpriu todas as edgênc'ias de atestados e serviços previsto
do
Corpo do Edital, inclusive, as que subsidliram a declsão de lnabittta/o, quais
seiam:
l)Formulafo e dealhamento de progranus e profetos obieüvando á impiana6á ae
ações imediatas, envolvendo melhorlas fislcas, operaOonats ede gestÍIo dos
serviços, bem
como a elaboraçâo de termos de refersncla pra implementaçâo; -zpuarcria
em planilha
arifária; 3) Auditoria de Base de dados gerada úr ninedsÊrn úetrônica; 4)Retatório
de avaliaÉo de composiso dos dados para elabonaÉo e auaúna
em planÍIhas-trrigrí"u;
'e1
S)Pesquisas de roletas do-traneporte coleüvo;
*companta*"ntu das alteraçõe;
operacionais decortentes das nodfteçôes do sistema Z)ÉtaUoraÉo, ptanefamenío
e
execução dàs'pesquisas de transporte necessárias à reawlúçao ao iistema
integrado de

Transporte.

3.

I ' t{ecessldade de fundameutação

jurgamento

inabilitaio.

das dedsões admlnletnrtlvas

manireste-se,n"r,T'Yffi:L,-H*lrÁ1ffffi

ffi1*ãt*§":

Tal crnsideraÉo é ertremamente importante para conferir
validade ao pnocesso licitatórÍq especlatmmüe poÍque não é incomum
d"p"or-*
dec{são que aborda o-caso de forma genértca, sem a áanse indtvidual
. ou, abordagsrn
das circunsüâncias fáttcas/probatóriâs que ensetaram a inabgtta6o " procãsso
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do

licitatório.
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BRI'NO
QàÜT'üIOTTA

Ressalb-se que a inabiliaÉo sem fundamentação prefudica
o direito ao contraditório, espec'ialmentê porque impossíbillta a manifestação obleüva da
recorente, desta ferta, se nâo for acolhida o presente racurso, o gue se admite apenÍrs e
tÍio somente"ad argumentandum", requer que haia uma decisâo motivada sobrc o pedtdo
formulado,

4-

DO§ PEDIDOS

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o
presente racunio, com efeito para gue, reonhecendo-se a ilegalidade da dec{são
hostilizada como de rigor, admita-se a participaÉo da recorrente na fase seguinte da
lidtação,láque habtlitada a hnba mesma está.
Outrosdít lastredâ nes razõês rtcttrsis, rcquer.se que essÍl
Comissão de Liciaso reconsidse sua dedsão e, nâ hipótese rÉo esperada disso não
ocotrer, faça esE subir, devidameute infurrnado, àautoridad€ superior, em conformldade
com o §'{o, do art 109, da Lei no %66193.

Nesses

temos,

Pede
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