
 

 

   

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

 

 

    

 

1 

 

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 01/04/2015 

EXAME PRÉVIO DE EDITAL 

SEÇÃO ESTADUAL 

(E-001) 

Processos: TC-000680/989/15-9 e TC-000694/989/15-3  

Representantes: Construtora Andrade Gutierrez S.A. e Construções e 
Comércio Camargo Corrêa S.A., Ferrovial Agroman S.A. e Carioca Christiani-
Nielsen Engenharia S.A. 

Representada: Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

Responsável pela Representada: Laurence Casagrande Lourenço – Diretor 
Presidente 

Assunto: Representação contra o Edital da Concorrência Internacional nº 
006/2014, Processo DERSA nº 60.988/2014, em regime de execução direta, 
do tipo menor preço, empreitada por preço unitário, para execução das obras 
de implantação do Submerso Túnel Santos-Guarujá. 

Valor Estimado da Contratação: R$2.036.297.827,18 

Advogados: Augusto Neves Dal Pozzo (OAB/SP Nº 174.392), Percival José 
Bariani Junior (OAB/SP Nº 252.566), Renan Marcondes Facchinatto (OAB/SP 
Nº 285.794), Cesar Augusto Alckmin Jacob (OAB/SP Nº 173.878), Eduardo 
Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Rodrigo Pozzi Borba da 
Silva (OAB/SP nº 262.845) e Marcelo de Oliveira F. Figueiredo Santos 
(OAB/SP nº 69.842) 

Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima 

Procuradores da Fazenda: Evelyn Moraes de Oliveira e Luiz Menezes Neto 
 

1. RELATÓRIO 

 

1.1. Trata-se de representações formuladas por CONSTRUTORA 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. e CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 

CORRÊA S.A., FERROVIAL AGROMAN S.A. e CARIOCA CHRISTIANI-

NIELSEN ENGENHARIA S.A. contra o Edital da Concorrência Internacional nº 

006/2014, Processo DERSA nº 60.988/2014, em regime de execução direta, 

do tipo menor preço, empreitada por preço unitário, promovida pela DERSA – 

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., objetivando a execução das obras 

de implantação do Submerso Túnel Santos-Guarujá. 

 

1.2. A representante Construtora Andrade Gutierrez S.A. insurge-se 

contra o Edital afirmando que, ao analisar instrumento convocatório, detectou 

diversas falhas que inviabilizam a elaboração das propostas, sem mencionar o 

exíguo prazo concedido para preparação das mesmas. 
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Assim, sustenta que requereu administrativamente a dilatação do 

prazo para a elaboração da proposta, mas o pedido fora negado. 

 

Aduz que fez diversas indagações e a DERSA não conseguiu 

responder a metade das perquirições, mas que, com os novos 

esclarecimentos, afetam a elaboração das propostas. 

 

Neste cenário, faz diversos questionamentos, que se intitulam:  

 

a) Violação ao artigo 7º, §§2º e 4º, da Lei nº 8.666/93 – Ausência de 

informações essenciais – Impossibilidade de apresentação de proposta firme e 

objetiva; 

b) Das nulidades decorrentes de inconsistências entre os desenhos 

técnicos e a planilha de quantitativos: 

b.1) Das inconsistências graves relativamente aos projetos da doca 

seca – níveis de estronca e paredes de diafragma;  

b.2) Ausência de divulgação da memória de cálculo quanto aos 

quantitativos empregados na execução da doca seca (itens 25.16, 25.18, 

25.19, 25.20, 25.6 e 25.11); 

b.3) Da inconsistência das composições de custos para escavação e 

transporte de material de escavação da doca seca; 

b.4) Das demais inconsistências relevantes: 

b.4.1) Ausência de disponibilização da memória de cálculo dos 

quantitativos apresentados no Anexo II – Orçamento Estimativo de Serviços e 

de Preços das Obras de Arte Especiais 904 e 905; 

b.4.2)   Falta de previsão editalícia da remuneração da execução de 

vigas pré-moldadas para a construção das Obras de Arte de Especiais 904 e 

905; 

b.4.3) Incongruência entre os desenhos apontados quanto à 

contenção metálica no entorno do elemento do Túnel nº 01, ora com perfis do 

tipo “HZ”, ora do tipo combi-wall mais paredes de diafragma; 

b.4.4) Incoerência entre os desenhos exibidos acerca do diâmetro 

das colunas jet grouting; 

b.4.5) Ausência de detalhamento acerca da profundidade de 

cravação, no que tange à linha de estroncamento e quanto à escavação até o 

nível de afundamento dos módulos pré-moldados dos elementos 01, 05 e 06, 

bem assim no caso da contenção do Cais de Outeirinhos; 
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b.4.6) Incerteza quanto aos serviços de jet grouting no projeto dos 

acessos no lado Santos e Guarujá e dúvida de quais os desenhos que 

deveriam ser considerados na proposta comercial; 

b.4.7) Indefinição sobre qual seria o item de planilha correspondente 

ao concreto de enchimento sobre a laje de fundo; 

b.4.8) Divergências encontradas na lista de materiais relativa à Obra 

de Arte Especial 404 – Viaduto Ferroviário / Lado Guarujá com o Anexo II – 

Orçamento Estimativo; 

b.4.9) Dúvida sobre a localização do CCO – Centro de Controle 

Operacional do Túnel imerso; 

b.4.10) Incompreensão da retirada do Projeto Básico sobre a 

utilização do amortecedor de vibração; 

b.4.11) Dos serviços previstos em planilha em quantidades inferiores 

ao constante do projeto disponibilizado; 

c) Das nulidades decorrentes de quantitativos inexistentes ou 

subdimensionados e de ausência ou inconsistência de critério de medição:  

c.1) Da inexistência de quantitativos em planilha e de critério de 

medição para os serviços de instrumentação para monitoramento das obras; 

c.2) Da nulidade decorrente de omissão da cláusula de previsão de 

seguros; 

c.3) Da inexistência dos quantitativos em planilha e de critério de 

medição para o protótipo do túnel; 

c.4) Da inexistência dos quantitativos em planilha para remuneração 

dos anteparos metálicos dos segmentos de túnel imersos; 

c.5) Da inexistência dos quantitativos em planilha e de critério de 

medição para a remuneração do serviço de manutenção de dragagem 

decorrente do processo de assoreamento do canal; 

c.6) Da inexistência dos quantitativos em planilha para tratamento 

de fundação da torre de alta tensão localizada no canal do Guarujá; 

c.7) Da nulidade decorrente da ausência absoluta de informações 

acerca de faixa de domínio e cronograma de desapropriações, bem assim, da 

remuneração do Laudo de Vistoria Cautelar; 

c.8) Das demais omissões relevantes; 

c.8.1) Omissão na planilha orçamentária de preços e critério de 

medição dos itens: a) escavação submersa até a cota de 14m; b) jet grouting 

sob lâminas d´água; c) contenção de terra armada para os encontros das 

obras de arte; d) utilização de estais e rebaixamento de lençol freático; e) 
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imprecisão do documento pertinente aos estudos de sondagens 

complementares. 

d) Das nulidades decorrentes de omissão e imprecisão acerca dos 

aspectos tributários: 

d.1) Da aglutinação dos custos unitários das diferentes frentes de 

obra – ausência de informação essencial para estimativa da carga tributária 

municipal incidente; 

d.2) Da imprecisão quanto ao percentual a ser retido na fatura a 

título de cessão de mão de obra; 

e) Da nulidade das disposições acerca da visita técnica; 

f) Da nulidade da cláusula de penalidade contratual – violação ao 

princípio constitucional da proporcionalidade; 

g) Da impossibilidade jurídica de a Dersa assumir a 

responsabilidade pela remoção e contorno de interferências de outros serviços 

públicos; 

h) Da nulidade do prazo concedido para formulação das propostas 

comerciais. 

 

1.3. As empresas peticionárias Construções e Comércio Camargo 

Corrêa S.A., Ferrovial Agroman S.A. e Carioca Christiani-Nielsen 

Engenharia S.A. aduzem, preliminarmente, que somente foram pré-

qualificadas por força de Mandado de Segurança concedido pela 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Capital, por meio do Processo nº 1001385-

79.2015.8.26.0053. 

 

Sustentam que no instrumento convocatório existem óbices 

intransponíveis para apresentação de uma proposta exequível, responsável e 

que atenda as condições da convocação, sobretudo quanto à desclassificação 

das propostas por meio do valor orçado pela Dersa. 

 

Nesta conformidade, asseveram inconsistências relacionadas com 

os seguintes títulos: 

a) Falta de provisionamento de quantidades na planilha do Anexo II 

– Orçamento Estimativo de Serviços e Preços: 

a.1) Item 5.32/25.20 – Execução de parede diafragma com 

hidrofresa com espessura 0,80 a 1,20 metro, incluindo escavação e dejeito de 

material;  
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a.2) Itens 4.9/ 5.13/ 6.10/ 6.11/ 6.12/ 10.109/ 15.6/ 15.7/ 25.6/ 25.7 – 

barra de aço CA-50; 

a.3) Itens 5.17/ 6.23/ 10.113/ 25.11/ 15.11/ 25.13 – Concreto fck 35 

MPa;  

a.4) Itens 16.5 – Dragagem/Remoção de material marinho 

(profundidades até 15,0m), inclusive transporte e deposição em local 

apropriado (polígono de deposição oceânica);  

a.5) Itens 5.35/25.22 - Volume de solo tratado jet grouting;  

a.6) Item 15.15 – Concreto fck 40 MPa; Relação água-cimento 0,45; 

Módulo de elasticidade tangente inicial de 24 GPA aos 28 dias; Produzido com 

cimento de alto forno resistente a sulfates CPIII RS contendo percentagem 

>60% de escória de alto forno; Contendo teor de 8% de sílica ativa ou 14% de 

metacaulim em relação à massa de cimento; contendo superplastificante (1%) 

e aditivo polifuncional (0,8%); Contendo 1% de aditivo cristalizante; lançamento 

à temperatura de 12ºC;  

a.7) Itens 5.36/25.21 – Perfuração de coluna jet grouting em solo, 

sem Injeção. 

b) Necessidade de adequação do piso da doca seca às 

características geotécnicas do local; 

c) Serviços constantes na Planilha de Quantidade e Preço que 

apresentam no critério remuneração duplicidade de remuneração quanto aos 

itens: 1.14 – Transporte de Material Classe IIA e IIB para Bota Fora Especial; 

1.17 – Deposição de Material Classe IIA, em Bota Fora Especial; 1.18 – 

Deposição de Material Classe IIB, em Bota Fora Especial; 23.2 – Transporte 

de Material Classe IIA e IIB para Bota-Fora Especial; 23.3 – Deposição de 

Material Classe IIB, em Bota-Fora Especial; 17.2 – Operação do flutuamento 

de elemento de túnel (tanques de lastro, anteparos primários e secundários, 

equipamentos, juntas GINA e proteção – inclusive todos os equipamentos. 

mão de obra e materiais necessários para essa operação); 17.5 – Operação de 

assentamento e finalização do elemento de túnel (apoios secundários, 

injeção/bombeamento da fundação de areia, junta de travamento, junta omega 

e finalização da junta de imersão, desmontagem e desmobilização dos 

anteparos primários e secundários – inclusive todos os equipamentos, mão de 

obra e materiais necessários para essa operação); 

d) Disparidade de preços no Anexo II – Orçamento Estimativo de 

Serviços e Preços, quanto aos Itens: 25.17 – Fornecimento e gravação de 

perfil e combinado em aço carbono com resistência característica superior a 

430 MPa, inclusive conectores e junta selante polimérica entre elementos e 
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25.18 – Fornecimento, cravação e retirada de perfil combinado em aço 

carbono, para execução do fechamento da doca seca com o canal de 

navegação; 

d.1) O Anexo II – Orçamento Estimativo de Serviços e Preços não 

diferencia os preços unitários para concreto, independente do local de sua 

aplicação;  

e) Respostas aos questionamentos: 

e.1) Jet grouting – correspondente a 5,4% do contrato totalizando 

R$111.430.339,70; 

e.2) Parede diafragma – correspondente a 10,69% do contrato 

totalizando R$217.760.981,05. 

        

1.4.  Nestes termos, requereram as representantes fosse concedida a 

liminar de suspensão do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de 

suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento 

convocatório. 

 

1.5.  A empresa DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A., antes 

mesmo de qualquer notificação desta Corte, antecipa e apresenta justificativas 

acerca dos temas impugnados pela representante Construtora Andrade 

Gutierrez S.A. 

 

Assim, aduz, em preliminar, razões para se aferir a regularidade da 

matéria debatida, por meio da aplicação dos princípios que norteiam a 

Administração Publica, bem assim, retrospecto sobre as representações 

anteriormente formuladas contra os serviços que antecederam o Edital em 

análise. 

 

Assegura que todas as condições determinadas na legislação 

vigente e, em especial, na Carta Magna foram devidamente atendidas, estando 

o processo em referência dentro dos ditames esperados, não havendo que se 

duvidar da existência de falhas no projeto e na planilha estimativa de preços e 

serviços. 

 

Garante que o principal objetivo da representante Construtora 

Andrade Gutierrez S.A. é tumultuar o procedimento licitatório. 
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Assevera que a representante apresentou nada menos que 09 

(nove) protocolos com Pedidos de Esclarecimentos, que totalizavam cerca de 

140 (cento e quarenta) questionamentos, sendo que em sua maioria, bastava 

uma simples leitura do Edital para solucionar as "dúvidas" levantadas. 

 

Paralelamente a isso, afirma que, em 26/01/2015, a aludida 

representante ajuizou Ação de Cautelar de Produção Antecipada de Provas, 

que objetiva a realização de perícia antes da abertura das propostas 

comerciais com o objetivo de comprovar judicialmente a incompatibilidade dos 

atestados e seus quantitativos apresentados por consórcios habilitados na fase 

de pré-qualificação.   

 

Ainda, continua, na mesma data, apresentou à Dersa impugnação 

administrativa versando sobre os mesmos pontos questionados na presente 

representação, sendo que ajuizou, também, em 29/01/2015, Ação de 

Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela Antecipada, objetivando a 

decretação de nulidade do Edital. 

 

A par destas considerações, a Administração representada oferta 

esclarecimentos sobre os pontos alçados, ou seja: 

a) Do Projeto Básico; 

b) Das supostas nulidades decorrentes de inconsistências entre os 

desenhos técnicos e a planilha de quantitativos; 

b.1) Inconsistências graves relativamente aos projetos da doca seca 

– níveis de estronca e paredes de diafragma; 

b.2) Inconsistências das composições de custos para escavação de 

material de escavação da doca seca; 

b.3) Das demais inconsistências relevantes; 

b.4) Do aumento dos quantitativos de serviços previstos em planilha; 

c) Nulidades decorrentes de quantitativos inexistentes ou 

subdimensionados e de ausência ou inconsistência de critério de medição; 

c.1) Da inexistência dos quantitativos em planilha e de critério de 

medição para os serviços de instrumentação para monitoramento das obras; 

c.2) Da nulidade decorrente de omissão da cláusula de previsão de 

seguros; 

c.3) Da inexistência dos quantitativos em planilha e de critério de 

medição para o protótipo do túnel; 
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c.4) Da inexistência dos quantitativos em planilha para remuneração 

dos anteparos metálicos dos segmentos de túnel imersos; 

c.5) Da inexistência dos quantitativos em planilha e de critério de 

mediação para a remuneração do serviço de manutenção de dragagem 

decorrente do processo de assoreamento do canal; 

c.6) Da inexistência dos quantitativos em planilha para tratamento 

de fundação da torre de alta tensão localizada no canal do Guarujá;  

c.7) Da nulidade decorrente da ausência absoluta de informações 

acerca de faixa de domínio e cronograma de desapropriações; 

c.8) Das demais omissões relevantes; 

d) Nulidades decorrentes de omissão e imprecisão acerca de 

aspectos tributários; 

d.1) Da aglutinação dos custos unitários das diferentes frentes de 

obra – Ausência de informação essencial para estimativa da carga tributária 

municipal incidente; 

d.2) Da imprecisão quanto ao percentual a ser retido na fatura a 

título de cessão de mão de obra; 

e) Nulidade das disposições acerca da visita técnica; 

f) Nulidade da cláusula de penalidade contratual – Violação ao 

princípio constitucional da proporcionalidade; 

g) Impossibilidade jurídica de a DERSA assumir a responsabilidade 

pela remoção e contorno de interferência de outros serviços públicos; 

h) Nulidade do prazo concedido para formulação das propostas 

comerciais. 

 

1.6.  A DERSA, igualmente, protocoliza alegações defensórias contra as 

queixas do Consórcio formado pela Camargo Corrêa S.A. 

 

Principia afirmando a ausência de interesse de agir do consórcio 

formado pela Camargo Corrêa S.A., que não está pré-qualificado a apresentar 

proposta comercial. 

 

Reproduz os mesmos argumentos introdutórios oferecidos para a 

representação formulada pela Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

 

Além disso, contesta todas as assertivas em títulos: 

a) Da falta de provisionamento de quantidades na planilha do anexo 

II; 
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a.1) Da execução de parede diafragma com hidrofresa com 

espessura 0,80 a 1,20 metros, incluindo escavação e dejeito de material; 

a.2) Dos itens 4.9/ 5.13/ 6.10/ 6.11/ 6.12/ 10.109/ 15.6/ 15.7/ 25.6/ 

25,7 – Barra de aço CA-50; 

a.3) Dos itens 16.5 – dragagem/remoção de material marinho 

(profundidade até 15,0 metros), inclusive transporte e deposição em local 

apropriado (polígono de deposição oceânica); 

a.4) Dos itens 5.35/25.22 – Volume de solo tratado jet grouting; 

a.5) Item 15.15 – Concreto fck 40 MPa; Relação água-cimento 0,45; 

Módulo de elasticidade tangente inicial de 24 GPA aos 28 dias; Produzido com 

cimento de alto forno resistente a sulfates CPIII RS contendo percentagem 

>60% de escória de alto forno; Contendo teor de 8% de sílica ativa ou 14% de 

metacaulim em relação à massa de cimento; contendo superplastificante (1%) 

e aditivo polifuncional (0,8%); Contendo 1% de aditivo cristalizante; lançamento 

à temperatura de 12ºC;  

a.7) Itens 5.36/25.21 – Perfuração de coluna jet grouting em solo, 

sem Injeção. 

b) Necessidade de adequação do piso da doca seca às 

características geotécnicas do local; 

c) Dos serviços constantes na planilha de quantidade e preço que 

apresentam no critério remuneração duplicidade de remuneração; 

d) Disparidade de preços; 

e) Respostas aos questionamentos. 

 

1.7.  Por meio de decisão publicada no D.O.E. em 31 de janeiro de 2015, 

fora determinada a suspensão do andamento do certame e fixado o prazo de 

05 (cinco) dias à DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., para 

apresentação de suas alegações, juntamente com todos os demais elementos 

relativos ao procedimento licitatório, tendo em vista que os esclarecimentos 

prestados pela DERSA, por impactar no valor orçado de referência das obras, 

poderiam afetar, sobremaneira, a formulação das propostas das licitantes pré-

qualificadas, impondo, deste modo, a devolução do prazo originalmente 

concedido no Edital para apresentação das propostas, nos termos do §4º, do 

artigo 21, da Lei nº 8.666/93. 

 

1.8.  A matéria foi submetida ao Egrégio Plenário desta Corte, em sessão 

de 04 de fevereiro próximo passado, quando fora recebida como EXAME 
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PRÉVIO DE EDITAL, sendo referendada a medida cautelar de paralisação do 

certame, seguindo-se daí os oficiamentos de praxe. 

 

1.9.  Em resposta, a DERSA, por meio de seus procuradores, reforça as 

justificativas já apresentadas anteriormente; assim, principia demonstrando a 

relevância do empreendimento, com considerações sobre o alento da 

população da Baixada Santista com a concretização da obra, com assertivas 

da redução de circulação em relação ao cenário atual e redução de poluentes 

pela queima de combustíveis fósseis. 

   

  Anota, também, que o modelo licitatório escolhido é o mais 

conveniente em empreendimentos desse tipo e porte, onde as características e 

habilidades “técnicas” das licitantes obrigatoriamente sobrepõem aos “preços” 

a serem praticados, em face da complexidade e do risco que 

empreendimentos desse porte e sofisticação exigem. 

 

  Assevera que as empresas impugnantes tendem a tumultuar o 

andamento processual do feito, sendo que o Consórcio formado pela 

representante Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A. não está pré-

qualificada para apresentar proposta comercial, bem assim que a empresa 

Construtora Andrade Gutierrez S/A. participante do Consórcio ISG – 

Interligação Santos-Guarujá, não obstante pré-qualificada, promove dúvidas 

que se qualificam como temerárias, porquanto protocolara administrativamente 

140 (cento e quarenta) questionamentos, sem falar no ajuizamento das Ações 

de Cautelar de Produção Antecipada de Provas e Declaratória de Nulidade 

com Pedido de Tutela Antecipada. 

 

  Expõe, em complemento, as respostas para as questões 

relacionadas ao projeto executivo; jazida de areia do canal; dragagem; 

desapropriação; túnel protótipo; além de reproduzir as mesmas considerações 

já oferecidas anteriormente, contrapondo todas as alegações das empresas 

impugnantes. 

 

  Acrescenta que, conforme os esclarecimentos oferecidos não 

alteraram qualquer item do Edital, houve total atendimento do que dispõe o 

artigo 21, §4º, da Lei nº 8.666/93, porquanto não afetaram a formulação das 

propostas. 
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  Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes esclarecimentos, 

considerando improcedentes as representações, com revogação da medida 

liminar de suspensão do certame, com a consequente autorização para que se 

possa prosseguir com a licitação deflagrada. 

 

1.10.  A Assessoria Técnica da área de Engenharia e sua respectiva 

Chefia, em robustos e abalizados laudos, opinam pela procedência parcial 

das representações (eventos 45.1 e 54). 

 

Cabe reproduzir o remate do laudo da Chefia da Assessoria Técnica 

Jurídica:  

 

No caso, qualquer que seja o resultado da disputa aqui tratada é 
preciso indagar da Administração licitante questões preliminares que 
podem afetar o prazo de conclusão dos serviços, a execução do 
pacto e acarretar, inclusive, a elevação dos custos contratuais, pois 
embora o procedimento administrativo que antecedeu a formalização 
da concorrência não seja objeto de questionamento de 
Representação, abarca providências preliminares que, não 
contornadas tão logo iniciados os trabalhos, podem, refletir 
negativamente na economicidade do ajuste e afetar, inclusive, a 
execução do pacto. 
Não é demais lembrar o túnel submerso Santos-Guarujá aponta para 
um valor total estimado de R$ 2,8 bilhões (data-base de junho/2014), 
contemplando-se todas as obras, os trabalhos de projeto, 
gerenciamento, compensações ambientais e desapropriações. 
No caso, consoante se verifica dos anexos que compõem o edital, há 
providências preliminares a serem efetuadas pela DERSA que 
devem preceder o início das obras de construção do túnel e bem 
assim os serviços de consultoria que ora se pretende licitar. 
Trata-se da regularização das questões relacionadas à 
desapropriação das mais de 4.200 pessoas com necessidade de 
reassentamento e que ainda não se iniciaram.  
Também há a necessidade de se verificar se houve a formalização 
do Decreto de Utilidade Pública para a área de domínio de ligação 
seca, bem como se a licença ambiental prévia válida até abril de 
2014 foi renovada. 
Também é necessário perquirir se houve a aprovação da Licença de 
Instalação imprescindível para a implantação do empreendimento. 
Por se tratarem de questões que afetam diretamente a execução do 
presente ajuste e os custos, sugiro recomendação à DERSA para 
que antes de autorizar a Ordem de Serviços se acautele de verificar 
a regularização de tais pendências podendo os órgãos de 
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fiscalização deste Tribunal apurar se as providências foram adotadas 
por ocasião do ingresso do ajuste neste Tribunal. 

 

1.11.  A d. Procuradoria da Fazenda Estadual e sua Chefia, igualmente, 

pronunciam-se pela procedência parcial (eventos 57 e 59). 

 

1.12.  O d. Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Thiago 

Pinheiro Lima, invocando a aplicação dos princípios da economia processual e 

da eficiência e com amparo na inteligência do artigo 9º, parágrafo único, da Lei 

Estadual 10.177/98 e do artigo 50, § 1º, da Lei Federal 9.784/99, manifesta-se 

pela procedência parcial das representações, em consonância com o parecer 

exarado pela d. Assessoria Técnica Especializada, razão pela qual propõe a 

retificação do instrumento convocatório, com posterior republicação, nos 

termos do artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 (evento 63). 

 

1.13.  O Senhor Secretário-Diretor Geral (evento 67), após tecer algumas 

considerações, arremata: 

   

Então, estou na seguinte situação: não sei se o projeto básico 
traz deficiências ou se os questionamentos solvidos pela 
DERSA são, de fato, suficientes à plena interação dos 
concorrentes. 
Nessa linha de preocupação, não tenho convicção para, por 
esse motivo, propor a correção do edital, de tal modo que me 
permitiria dar início a um novo processamento na espécie: se, 
prima facie, não há plena convicção sobre eventuais 
desacertos em relação à lei, melhor seria deixar seguir o 
certame, advertindo a Origem sobre a necessidade de 
comunicar a conclusão de cada ato do procedimento licitatório, 
deixando de celebrar eventual contrato até que este Tribunal 
avalie se o certame, efetivamente, não restringiu a participação 
e se mostrou adequado aos fins objetivados. 
Isso significa que, nesse momento, não há ainda a conclusão 
sobre o acerto, ou não, do certame, reservando-se tal juízo 
para quando demonstrados os atos sequentes da licitação. 
Parece grande novidade o que ora se propõe, mas, em 
verdade, nada mais representa do que o segmento previsto na 
Constituição Federal. 

 

É o relatório. 
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                     TRIBUNAL PLENO                      SESSÃO: 01/04/2015 

EXAME PRÉVIO DE EDITAL                  TC-000680/989/15-9 

TC-000694/989/15-3 

                                                                     

SEÇÃO ESTADUAL 

 

2. VOTO 

 

2.1.  Trata-se de representações formuladas por CONSTRUTORA 

ANDRADE GUTIERREZ S.A. e CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO 

CORRÊA S.A., FERROVIAL AGROMAN S.A. e CARIOCA CHRISTIANI-

NIELSEN ENGENHARIA S.A. contra o Edital da Concorrência Internacional nº 

006/2014, Processo DERSA nº 60.988/2014, em regime de execução direta, 

do tipo menor preço, empreitada por preço unitário, promovida pela DERSA – 

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A., objetivando a execução das obras 

de implantação do Submerso Túnel Santos-Guarujá. 

 

2.2.  Em pequena anotação histórica, a presente licitação faz um resgate 

dos estudos propostos pelo engenheiro Francisco Prestes Maia1, que também 

fora ex-prefeito de São Paulo, no que tange à modernização da Cidade de 

Santos, sob o aspecto regional dos transportes, “ligação-seca”, entre a 

margem direita do Porto de Santos e a área continental, tendo em vista que, à 

época, estava havendo o incremento significativo na área portuária, por conta 

do término da Segunda Guerra mundial, com o retorno do comércio exterior, e 

a carência da estrutura viária da época.  

 

O projeto em exame é uma novidade do ponto de vista tecnológico e 

econômico para o Estado de São Paulo e para o país, tendo em vista a 

inexistência de obra desta dimensão no território brasileiro. A saber, o referido 

projeto “túnel submerso” é mais comumente encontrado na Europa, nos 

Estados Unidos, Japão, Cuba e Argentina. 

 

Diante deste aspecto, a presente Concorrência Internacional, que é 

de sofisticada complexidade técnica e de domínio restrito, justifica esta Corte 

posicionar-se sobre as questões deduzidas pelas representantes, mesmo que 

                     
1 (1896-1965) 
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tenha sido ultrapassada a fase de pré-qualificação, onde, em princípio, já teria 

sido verificada a habilitação das pré-qualificadas, sobretudo porque as 

questões alçadas são determinantes para a correta elaboração da proposta de 

preços, como se verá mais adiante. 

 

Assim, as regras preconizadas no processo licitatório devem se 

conformar com a lei de regência. 

 

A par do introito, oportuno transcrever os significativos benefícios 

com a conclusão da obra do Túnel Imerso, conforme mencionou a DERSA em 

suas razões: 

 

a) Redução do tempo de circulação de veículos nas rodovias que ligam 

as duas cidades, dentre as opções de travessias (Barnabé-Bagres, 

Vicente de Carvalho e Estuário-Ponta da Praia);  

b) Redução em torno de 26.000.000 (vinte e seis milhões) de veículos 

de carga-km/ano, e 22.000.000 (vinte e dois milhões) de veículos de 

passageiros-km/ano, o que representa, aproximadamente, a redução de 

circulação de 578.000 (quinhentos e setenta e oito mil) viagens de 

veículos de carga por ano, e 489.000 (quatrocentos e oitenta e nove mil) 

viagens de veículos de passageiros por ano, nas rodovias (Anchieta e 

Cônego Domênico Rangoni) que ligam as duas cidades, com economia 

estimada de combustível para os veículos de cargas e de passageiros na 

ordem de R$2.000.000,00 (dois milhões) por mês;  

c) Projeta-se que, com o túnel, a travessia passará a ser feita em 

apenas dois minutos;  

d) Redução de poluentes pela queima de combustíveis fósseis (CO – 

32%, THC – 35%, NOx – 61%, MP – 62%, SO2 – 53% e CO2 – 53%); 

e) Menor interferência no ambiente urbano e tem como resultado um 

menor número de desapropriações e remanejamentos de famílias, com 

possibilidade de revitalização das duas margens do canal do Porto, com a 

criação de áreas de lazer para a população residente, obra bem aceita e 

festejada pelas comunidades locais; 

f) O empreendimento não trará danos ao patrimônio histórico, artístico 

e arqueológico das duas cidades, particularmente da Cidade de Santos, 

onde é expressivo o número de bens tombados; 

g) Compatibilização com os sistemas viários locais, os quais receberão 

uma melhoria substancial em suas malhas viárias existentes; 
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h) Facilidade de acesso à margem esquerda do Porto (Guarujá), que 

permitirá futuras expansões e ampliações das instalações portuárias nos 

dois lados do canal do Porto, notadamente no lado do Guarujá;  

i) A reordenação do tráfego viário de caminhões, que se destinam aos 

terminais nas duas margens do canal, irão beneficiar diretamente as 

comunidades vizinhas ao Porto, além de segregar os veículos com 

destino ao Porto daqueles que trafegam pelas duas cidades. 

 

Assim, ao que tudo indica a obra será de grande valia para a 

população dos Municípios envolvidos e se transformará em um marco 

significativo para a engenharia brasileira e para o Estado de São Paulo, diante 

da primeira construção de Túnel Imerso, cuja transposição seca se dará em 

canais navegáveis, com a transferência de tecnologia de ponta. 

 

Nesta conformidade, adentra-se aos pontos impugnados das 

representantes. 

 

2.3.  Em preliminar, cabe afastar o inconformismo da DERSA quanto à 

ilegitimidade “ad causam” e interesse de agir do Consórcio formado pela 

Camargo Corrêa S.A. 

 

Com efeito, cabe rememorar a empresa DERSA que, a par da 

legitimação ativa – qualquer cidadão – e do interesse de agir – licitante – que o 

artigo 41 da Lei nº 8.666/93 confere as partes interessadas para impulsionar, 

na via administrativa, exame incidental de vício no ato convocatório, há 

também a possibilidade de “qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou 

jurídica” representar junto aos Tribunais de Contas, contra irregularidades na 

aplicação da Lei nº 8.666/93, conforme dispõe o aludido §1º, do artigo 113. 

 

Sem falar na disposição do §2º, do artigo 35 da Constituição 

Estadual, por simetria com o §2º, do artigo 74 da Constituição Federal, que 

prevê “qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de 

Contas”.  

 

Assim sendo, a norma em comento prestigia a viabilização do 

exercício do direito de petição por meio do instituto da representação, sendo 

esta devidamente regrada no artigo 220 e ss. do Regimento Interno desta 
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Corte, hipótese em que, uma vez protocolizada, passa-se a tratar de matéria 

de ordem pública, não mais sujeita à livre disposição das partes. 

 

Neste contexto, inadequada a afirmação da DERSA sobre a falta de 

interesse de agir da impugnante aludida. 

 

2.4.  Cumpre ressaltar que as questões circunstanciadas pelas 

impugnantes dirigem-se contra imperfeições nas descrições dos serviços 

insertas nas planilhas e desenhos do Edital que, a toda evidência, em sua 

quase totalidade, fundadas na área da Engenharia. Assim sendo, neste 

contexto fático, o laudo formulado pela Assessoria Técnica do setor de 

Engenharia servirá de subsídio e fundamento para a formação do juízo de 

mérito do presente processado. 

 

2.5.  No que toca as assertivas da representante Construtora Andrade 

Gutierrez S.A. 

 

2.5.1. Em princípio, as questões que se analisam em sede Exame Prévio 

de Edital são filtradas notadamente sob o aspecto de demandas que podem 

agravar a Carta da República, a Lei de Regência, e o interesse público, sem 

contar na pretensão do direito do impugnante, que é assegurado pela ordem 

pública; neste cenário, qualquer notícia de outros litígios, que refogem da 

competência conferida a este Tribunal de se pronunciar, devem ficar à margem 

da deliberação a ser proferida por esta Corte, em especial quando a DERSA 

assevera que a representante aludida tenta tumultuar o procedimento licitatório 

com ações no Poder Judiciário. 

 

2.5.2. No que tange à crítica de exíguo prazo estipulado no Edital para a 

elaboração das propostas comerciais, pode-se considerar que a concessão da 

Medida Liminar de paralisação do certame, obstaculizando o prosseguimento 

do presente feito, remedeia o inconformismo de quaisquer interessadas pré-

qualificadas, tendo em vista que haverá tempo suficiente para promover, com 

quietude, a finalização de suas propostas; todavia, tal circunstância não retira a 

procedência da insurgência, sobretudo porque estamos diante de uma obra de 

complexidade exponencial, que será histórica para o país, com múltiplos 

questionamentos sobre as imperfeições das planilhas e dos desenhos 

técnicos, além de informações contidas no Edital, como se verá em seguida.  
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Além disso, se o Edital possibilita a elaboração de pedido de 

esclarecimentos (subitem “8.2”), e não desconsiderando as assertivas 

defensórias da DERSA para o tema, as respostas devem ser oferecidas em 

tempo hábil, a fim de que as consulentes não se frustrem na concretização de 

suas propostas de preços. 

 

Neste cenário, cabe a DERSA ponderar sobre todas as 

intercorrências havidas no procedimento licitatório e conceder tempo razoável 

para a formatação das propostas, mesmo que ultrapasse os limites 

preconizados na Lei nº 8.666/93, a fim de obter a proposta mais vantajosa para 

a Administração. 

 

2.6.  Não há como discordar da instrução processual quando aduz que os 

vícios de ordem técnica e quantitativa impossibilitam a realização de proposta 

comercial firme e objetiva, incidindo em violação ao que determina o artigo 7º, 

§§ 2º e 4º, da Lei nº 8.666/93, porquanto é notório que os projetos, os preços 

unitários e os quantitativos devem ser estimados de acordo com o vulto do 

empreendimento, com referências de mercado, na mais ampla transparência 

para todas as interessadas pré-qualificadas, como se verá nos tópicos 

seguintes. 

 

2.7.  Quanto à censura das inconsistências graves relativamente aos 

projetos da doca seca – níveis de estronca e paredes de diafragma, cabe 

afirmar a parcial procedência da queixa. 

 

As alegações da DERSA para o assunto indicam possíveis defeitos 

no lançamento do Edital.  

 

Com efeito, diante do questionamento da peticionária, a 

representada afirma que há dois formatos das paredes para as alças de 

entrada e de saída dos caminhões, sendo um para a geometria da doca seca e 

a outra para a implantação estrutural e configuração das paredes diafragma, 

sendo que esta alteração deu-se em função do desenvolvimento e 

detalhamento do projeto executivo em relação ao projeto básico, que propiciará 

significativa melhoria e otimização no processo construtivo, com consequente 

redução dos custos e prazos da obra. 
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Ora, extrai-se do aduzido que, se o projeto executivo alterou o 

projeto básico, resta evidente que a alteração se deu após o Edital ter sido 

lançado à praça, o que deveria ter sido corrigido antes do conhecimento das 

participantes quanto à fase de propostas, tanto que causou estranheza à 

impugnante representante diante das divergências encontradas entre os 

desenhos técnicos e as planilhas de quantitativos. 

 

De outra parte, similar resposta foi dada no que pertine aos 

desenhos que definem a posição das paredes diafragma, entre formato de “T” 

ou “reto” na doca seca, pois se diferenciou tendo em vista a profundidade que 

a parede diafragma deve ter, no final até o nível superficial, sendo que, aliás, 

fora dito que um dos desenhos deveria ser desconsiderado por não ter sido 

aprovado pela área técnica. 

 

Não obstante o órgão licitante ter respondido as questões 

lançadas em relação ao nível desejado para suas entroncas, sobretudo 

quanto aos desenhos oferecidos no caderno convocatório, que 

identificam diferentes diâmetros para as estroncas metálicas, percebe-se, 

como bem anotado pela Assessoria Técnica da área de Engenharia, que a 

resposta dada foi próxima à data de abertura do certame anteriormente 

previsto, o que retarda e dificulta a orçamentação da proposta de preços. 

 

2.7.1. Com relação aos quantitativos empregados na execução da doca 

seca, itens 25.162, 25.183, 25.194, 25.205, 25.66 e 25.117, que a impugnante 

assevera que a DERSA não divulgou a respectiva memória de cálculo para a 

composição dos quantitativos, e que, em seu esforço de fazer uma, verificou 

diferenças significativas nos quantitativos que resultam em preços vultosos, há 

ponderar as peculiaridades de cada item. 

 

                     
2 Subitem 25.16 Fornecimento, instalação e retirada de tubo metálico em aço carbono com 
resistência característica superior a 350 MPa – execução de estroncas. 
3 Subitem 25.18 Fornecimento, cravação e retirada de perfil combinado em aço carbono, para 
execução do fechamento da doca seca com o canal de navegação; 
4 Subitem 25.19 Execução de parede diafragma em solo com clamshell hidráulico com 
espessura 1,00 metro, incluindo escavação e dejeito em solo com spt<50; 
5 Subitem 25.20 Execução de parede diafragma com hidrofresa com espessura 0,80 a 1,20 
metros, incluindo escavação e dejeito de material; 
6 Subitem 25.6 Barra de açõ CA-50 (volumes concreto item 25.11 – 105kg/m3; 
7 Subitem 25.11 Concreto fck 35 MPa (igual volume parede diafragma item 25.19 + 25.20. 
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Pois bem, a Administração, em preliminar do item “25.16”, responde 

que não há detalhamento dos quantitativos de aço para armação CA-50, em 

todas as estruturas, porquanto será objeto do projeto executivo, possibilitando 

até uma flexibilização no futuro dimensionamento e detalhamento executivo. 

 

Em decorrência disto, aduz que o preço unitário é previsto em 

quilograma (kg), o que independe da barra a ser utilizada, sendo o mesmo 

tratamento dado para os perfis metálicos, onde foi apresentada uma 

alternativa, que deverá ser detalhada e ajustada durante a execução do 

contrato.  

 

Ora, em se tratando de informações que levarão à composição de 

custos da proposta financeira final, no mínimo, a DERSA deve demonstrar 

como que o item chegou a ser orçado na média, em campo de observação no 

Edital, diante do desconhecimento de qual diâmetro será melhor utilizado para 

a construção do Túnel Imerso, a fim de evitar ou minimizar reequilíbrio 

econômico-financeiro futuro desarrazoado.      

 

Mesma assertiva defensória é afiançada para os 

diâmetros/espessuras dos tubos de estroncas, que são encarados como 

apenas uma possibilidade, não utilizada para a quantificação do estrocamento, 

tendo vista, em última análise, as considerações que foram levadas a efeito 

pela Consultoria Internacional RHDHV – Royal Haskoning DHV, circunstância 

esta que demonstra imprecisão no projeto do Túnel Imerso. 

 

Assim, o aclaramento de todas as questões é de rigor, 

sobretudo em uma obra que será referência para a engenharia brasileira; 

destarte, todas as informações necessárias e suficientes, com a indicação dos 

estudos técnicos e memória de cálculo, a exemplo das que estão contidas nos 

presentes autos eletrônicos, devem ser disponibilizadas no Edital, para o 

completo conhecimento das interessadas pré-qualificadas, a fim de que 

possam aferir a viabilidade econômica da obra de forma isonômica. 

 

Afirma a Administração que, quanto ao subitem “25.18”, que se 

refere ao fornecimento, cravação e retirada de perfil combinado em aço 

carbono, para execução do fechamento da doca seca com o canal de 

navegação, não obstante a falta de exposição clara no Edital sobre quais as 

especificações do perfil que seriam utilizadas na presente contratação, mas 
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com o auxílio da Consultoria Internacional determinou-se, com exatidão, a 

melhor opção para o empreendimento. 

 

Neste cenário, constata-se, em quilogramas, que o quantitativo é 

deveras aproximado ao anotado no caderno vestibular, circunstância esta que 

pode ser relevada por esta Corte, afastando a insurgência da representante. 

 

No que pertine aos subitens “25.19” e “25.20”, que definem a 

execução de parede diafragma em solo com clamshell hidráulico com 

espessura 1,00 metro, incluindo escavação e dejeito em solo com spt<50 e a 

execução de parede diafragma com hidrofresa com espessura 0,80 a 1,20 

metros, incluindo escavação e dejeito de material, a DERSA promove 

alegações defensórias simétricas às fornecidas para o subitem “25.16”; assim, 

resta comprovado que os documentos lançados à praça continham 

divergências importantes e mereciam melhores explicações técnicas ou sequer 

deviam ter ser divulgadas às concorrentes, porquanto sua divulgação operou 

em desfavor da Administração Pública, como bem anotado pela Assessoria 

Técnica da área de Engenharia.  

 

Sobre o subitem “25.26”, que trata da barra de Aço CA-50, a 

Assessoria Técnica especializada, detectou, realmente, divergência 

discrepante entre o valor informado no Edital e o informado pela empresa 

representante, na ordem de R$3.919.839,79kg, anotação que deve ser revista 

pela DERSA. 

 

Em relação ao ultimo tópico, subitem “25.11”, que estabelece o 

Concreto fck 35 MPa (igual volume parede diafragma item 25.19 + 25.20), a 

crítica é improcedente, porquanto se verifica que o somatório referenciado 

atinge o valor informado no instrumento convocatório. 

 

Nesta conformidade, a DERSA, ao relançar o instrumento 

convocatório, deve, diante de todos os questionamentos lançados e as 

explicações dadas nesta oportunidade, reformular, redefinir ou aclarar os 

desenhos técnicos e suas respectivas planilhas de quantitativos, a fim de evitar 

novas repetições de dúvidas das interessadas licitantes pré-qualificadas na 

elaboração das suas propostas comerciais. 
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2.7.2. Acerca da aventada inconsistência das composições de custos para 

escavação e transporte de material de escavação da doca seca, notadamente 

quanto aos itens de preços da planilha orçamentária “24.1”, “24.2”, “24.3”, 

“24.8”, “24.9”, “24.10” e “24.11”, que utilizam como referencial de preços a 

Tabela de Preços Unitários do Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de São Paulo (DER-SP), é improcedente. 

 

Deveras, a Assessoria Técnica especializada posicionou-se contra 

as assertivas da representante, na medida em que os itens impugnados 

contemplam solos de características compatíveis com as encontradas no local 

da obra e as condições de escavação informadas pela impugnante (solo 

litorâneo, pouco espaço físico e ocupação populacional permanente) não 

impactam na remuneração dos serviços, circunstância que não afasta a 

utilização da TPU do DER-SP. 

 

Além disso, a DERSA cita o exemplo da construção da Rodovia dos 

Imigrantes que as condições locacionais e geológicas foram distintas, mas, 

nem por isso, os preços referenciais foram alterados, inobstante haver trechos 

de planalto, serra e baixada. 

 

2.7.3. Sobre as referências contestatórias capituladas Das Demais 

Inconsistências Relevantes, pendem em desfavor da Administração 

representada algumas insurgências. 

 

2.7.3.1. Inobstante a DERSA categorizar que a lei de regência não obriga a 

divulgação da memória de cálculo dos quantitativos, na medida em que cada 

órgão público detém metodologia de cálculo específica para cada tipo de obra, 

com critérios de mensuração própria e interna, em face do seu know-how, há 

ponderar que não estamos tratando de qualquer obra, mas sim uma das obras 

mais importantes para o país, com repercussão para toda a engenharia 

brasileira. 

 

Neste contexto, penso e entendo plenamente plausível no presente 

caso, que a DERSA deva rever seu posicionamento, em prol do interesse 

publico da contratação, a fim de recomendar a explicitação no Edital de sua 

memória de cálculo para os serviços impugnados, como subsídio técnico para 

a elaboração das propostas, não bastando, para tanto, aduzir que é suficiente 

o material disponibilizado no instrumento convocatório.  
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2.7.3.2. Sobre a censura de inexistência de previsão da remuneração da 

execução de vigas pré-moldadas para a construção das Obras de Arte 

Especiais 904 e 905, a DERSA bem justificou a anotação, tendo em vista que, 

realmente, não foi previsto no projeto o serviço de lançamento de vigas, mas 

foi adotado o método executivo com utilização de cimbramento para a 

execução das duas Obras de Arte Especiais, de maneira que o quantitativo 

para o questionamento apontado consta no item 6.6 do Anexo II – Orçamento 

Estimativo de Serviços e Preços. 

 

2.7.3.3. No que pertine à afirmação de incongruência entre os desenhos 

apontados quanto à contenção metálica no entorno do elemento do Túnel nº 

01, ora com perfis do tipo “HZ”, ora do tipo “combi-wall” mais paredes de 

diafragma, é procedente. 

 

Deveras, a própria DERSA reconhece, em suas alegações, que a 

solução em perfis combinados do tipo “HZ” incluía apenas a utilização de perfis 

em “I”, representado por meio dos desenhos indicados, o que tornava a 

estrutura mais densa além de ocasionar dificuldades executivas devido à 

densidade de material na mesma área.  

 

Assim, sustenta que a situação definitiva do módulo 1 do túnel 

submerso é com a solução de engenharia com perfis metálicos combinados 

com tubos e perfis do tipo “W”, uso de combi-wall metálico. 

 

Verifica-se, portanto, a divulgação de desenhos incompatíveis com a 

solução final adotada, o que, sem dúvida, gera incerteza às interessadas pré-

qualificadas na elaboração correta de suas propostas comerciais; cabe, assim, 

a DERSA retificar o Edital neste quesito. 

 

2.7.3.4. A mesma impropriedade acima relatada, desconsideração de 

desenhos insertos no Edital, acontece quanto ao diâmetro das colunas de jet 

grouting 1,60m e 2,50m para o mesmo trecho nº 02, porquanto haveria 

desenhos no instrumento convocatório que deveriam ser desconsiderados por 

motivos de revisão. 

 



 

 

   

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

 

 

    

 

23 

 

Explica que isto ocorreu por considerar diferentes diâmetros para a 

execução das colunas de jet grouting, tendo em vista a região e profundidade 

da doca seca, que possui camada de argila mole e orgânica e ou areia.  

 

2.7.3.5. Quanto à ausência de detalhamento acerca da profundidade de 

cravação, no que tange à linha de estroncamento e quanto à escavação até o 

nível de afundamento dos módulos pré-moldados dos elementos 01, 05 e 06, 

bem assim no caso da contenção do Cais de Outeirinhos, a crítica não 

prospera. 

 

A diligente Assessoria Técnica do setor especializado faz anotar que 

as medidas já constavam no desenho DE-42.02.001-G11/011. 

 

2.7.3.6. Com relação à incerteza quanto aos serviços de jet grouting no 

projeto dos acessos no lado Santos e Guarujá e quais os desenhos que 

deveriam ser considerados na proposta comercial, mais uma vez verificamos 

que a DERSA solicita a desconsideração de desenhos anexados no Edital, o 

que, aliás, mesmo em sede de pedido de esclarecimentos, origina 

incompreensão das interessas pré-qualificadas que não se atentaram para a 

resposta dada para a indagação. 

 

Destarte, é de rigor que a DERSA reveja todos os desenhos que 

não serão considerados no presente feito excluindo-os do caderno 

convocatório, a fim de não conturbar o certame com repetidas perquirições 

sobre qual desenho deve ser utilizado para a elaboração das propostas 

comerciais. 

 

2.7.3.7. A representante afirma que em vários desenhos foi indicado um 

concreto de enchimento sobre a laje de fundo com fck > 20 MPa, mas que a 

planilha de quantitativos não deixou claro qual o item seria referente a este 

serviço, pois somente é encontrado no item “4.12” o concreto com esta 

resistência, que se trata de Obras de Arte Especiais (OAE), sendo volume 

incompatível com a necessidade para enchimento sobre a laje de fundo. 

 

Em resposta, a DERSA confirma as alegações da representante, 

porquanto é aduzido que o detalhamento do projeto avaliou que não será 

necessária a execução de uma camada de enchimento sobre a laje de fundo 

fck>20 MPa, deste modo, não consta nas seções transversais e longitudinais a 
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indicação da camada de enchimento, mas tão somente restou indicado nota de 

projeto, caso fosse necessário.  

 

Portanto, explica a DERSA, a nota existente nos desenhos 

mencionados, dentre outros, referente a concreto de fck > 20 MPa (fator a/c < 

0,65 ) deve ser desconsiderada. 

 

De outra parte, a DERSA apregoa que esse “enchimento sobre laje 

de fundo” tem função estrutural e atua em conjunto com a laje de fundo no 

travamento inferior das paredes diafragma que estão sujeitas a elevados 

esforços geostáticos. Estruturalmente foi considerado que a laje de fundo 

absorverá esses esforços. Assim, foi considerado o concreto de fck > 35 MPa 

da laje de fundo, cujo volume, para esse serviço, já está contemplado no item 

5.17 da Planilha de Serviços e Preços do Anexo II do processo licitatório. 

 

Conclui-se, então, que a DERSA estipula nos desenhos fornecidos 

no Edital padrões de resistência do concreto divergentes para a laje de fundo, 

o que, sem ser dotado de muita especialização na área de engenharia, trava a 

escorreita formulação da proposta de preços, o que deve ser devidamente 

corrigido no vindouro caderno de competição.    

 

2.7.3.8. Acerca das divergências encontradas na lista de materiais relativa à 

Obra de Arte Especial 404 – Viaduto Ferroviário / Lado Guarujá com o Anexo II 

– Orçamento Estimativo, a zelosa Assessoria Técnica especializada anota, a 

par das considerações ofertadas pela DERSA, que elas existem, notadamente 

em face das propriedades mecânicas diferentes que os tipos de Aço ASTM 

A572 e Aço ASTM A36 contêm. 

 

Pondera que, embora os quantitativos dos dois tipos de aços 

somados sejam praticamente iguais os da planilha e desenhos, a comparação 

individual dos quantitativos de cada tipo de aço origina diferenças próximas às 

relatadas pela representante, ou seja: Aço ASTM A572 insuficiência de 

229.546,00 kg e Aço ASTM A36 de 258.035,00 kg. 

 

Mister, portanto, a ajustamento dos quantitativos na planilha de 

quantitativos. 
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2.7.3.9. A dúvida suscitada quanto à localização do Centro de Controle 

Operacional – CCO do Túnel imerso foi comprovada pela DERSA, no sentido 

de que a informação equivocada de que o CCO estaria localizado no Lado 

Santos foi indicado apenas na especificação técnica referente ao sistema de 

supervisão de monitoramento, sendo o correto o Lado Guarujá. 

 

Mais um equívoco encontrado nos documentos disponibilizados no 

caderno vestibular que merece retificação.  

 

2.7.3.10. A censura levada a efeito contra a retirada do Projeto Básico e na 

Planilha Orçamentária do amortecedor de vibração vem a ser atestada pela 

DERSA, porquanto é afirmado que, de acordo com a IT-35/2011 do Corpo de 

Bombeiros, sua instalação seria desnecessária, além de possuir custo irrisório, 

pois a expectativa de ocorrência de incêndio é muito baixa e, portanto, da 

mesma forma, muito baixa a frequência de utilização das bombas de incêndio, 

na qual seria utilizado o amortecedor de vibração. 

 

Constata-se, mais uma vez, que a DERSA modifica suas regras 

após o lançamento do Edital à praça por conta de pedido de esclarecimento, o 

que, sem dúvida, gera percalços indesejáveis nas competidoras na elaboração 

das suas propostas de preços. 

 

2.7.3.11. No que tange aos serviços previstos em planilha em quantidade 

inferior ao constante do projeto disponibilizado, sobretudo quanto à doca seca 

e acessos do Lado Santos-Guarujá, cumpre ressaltar que as contestações 

sobre os subitens “25.19”, “25.20”, “25.16” e “25.18”, já foram alvo de 

comentários em item acima citado do presente voto. 

 

Do mesmo modo, são as críticas relacionadas com os acréscimos 

verificados pela representante da ordem de 26% (vinte e seis por cento) com 

relação aos itens “5.29”, “5.30”, “5.31”, “5.32”, “5.33” e “5.34”, no que pertine 

aos serviços de execução de parede diafragma com clamshell e hidrofesa, e 

nos itens “5.17” e “5.13”, correspondente, respectivamente, de 23% (vinte e 

três por cento) e 14% (quatorze por cento). 

 

  Em análise dos outros questionamentos, a Assessoria Técnica da 

área de Engenharia expõe que a representante não demonstrou em cálculos 

ou desenhos a ser considerados o percentual que achou de 23% (vinte e três 
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por cento) superior ao constante na planilha financeira no que concerne aos 

serviços dos itens “16.4”8 e “16.5”9.  

 

De outra parte, a DERSA, ao rebater o inconformismo, não 

apresenta a planta e seções de dragagem para o canal de navegação, 

inviabilizando uma correta análise sobre a queixa. Todavia, anota a localização 

do desenho DE-42.03.001-G11/001, que se refere à “planta e seções da 

dragagem do canal”, mas não apresenta seção de corte da área referente ao 

estacionamento, impedindo a chegar ao volume pertinente da área. 

 

Deste modo, conclui a Assessoria Técnica especializada que, em 

face da ausência de documentação hábil no presente feito que possa subsidiar 

uma melhor análise das queixas da representante, cabe a DERSA esclarecer 

no Edital retificado, como item de “observação”, a didática utilizada como 

defesa no presente quesito.   

 

2.8.  Sobre a anotação da inexistência dos quantitativos em planilha e de 

critério de medição para os serviços de instrumentação para monitoramento 

das obras de sua responsabilidade, conforme cláusula contratual, a DERSA 

rebate aduzindo que o monitoramento utilizado como contraprova dos valores 

medidos pela contratada terão seus custos suportados pelo contrato de 

supervisão da obra. Já os custos da contratada deverão ser incluídos em seu 

BDI, pois serão conhecidos somente após a fase inicial das escavações, 

quando ocorrerão as perturbações e será instalada a instrumentação 

específica. 

 

Observa a Assessoria Técnica especializada que, para que possa 

ser implantada a instrumentação e seu monitoramento, o primeiro 

procedimento seria a elaboração do projeto, onde serão consideradas as 

variáveis de segurança, a quantidade de instrumentos, seu tipo e 

posicionamento, a periodicidade de medição, etc.; tudo conforme o tipo de 

obra e elemento construtivo; assim, este projeto garantiria menor custo de obra 

e maior segurança. 

 

                     
8 16.4 Dragagem / Remoção de material Marinho (profundidade de 15,0 a 32,0 m), inclusive 
transporte e deposição em local apropriado (polígono de deposição oceânica) 
9 16.5 Dragagem / Remoção de material Marinho (profundidade de 15,0), inclusive transporte e 
deposição em local apropriado (polígono de deposição oceânica) 
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Contudo, continua, a DERSA não elaborou o projeto de 

monitoramento e instrumentação, ficando a cargo da empresa contratada e da 

futura supervisora das obras. Assim, sem o projeto, não há como quantificar os 

serviços necessários e seu preço, por isso optou-se por lançar os custos 

dentro do BDI, apesar de não ser a melhor opção do ponto de vista técnico. 

 

Em resumo, concluiu sobre a inconsistência do Edital em relação às 

informações sobre o monitoramento e instrumentação, bem assim a 

impropriedade destes serviços estarem alocados no BDI da contratada 

(despesa indireta), porquanto não retrata com a devida clareza o quantitativo 

necessário e o seu respectivo custo, possibilitando a ocorrência de 

superestimação de toda a obra, em face do receio de ver o serviço aludido não 

remunerado, no caso da necessidade de um aditamento específico dos 

serviços de monitoramento e instrumentação. 

 

Nesta conformidade, a DERSA deve envidar esforços para a 

caracterização mínima dos custos, dos quantitativos e serviços de 

instrumentação para monitoramento das obras, mesmo com a existência de 

indefinições e incertezas que parte dos serviços possa produzir, lançando 

dados mínimos e suficientes no Edital para que se permita confeccionar 

proposta de preços condizente com a previsão objetiva do instrumento 

convocatório, notadamente as potenciais reparações de danos e contratação 

de seguros cabíveis, por racalque do terreno, haja vista que a DERSA está 

recebendo respaldo da Consultoria Internacional RHDHV – Royal Haskoning 

DHV. 

 

 2.8.1. Do aduzido pela representante relativo à omissão de cláusula de 

previsão de seguro de risco de engenharia, bem assim de todos os endossos, 

a DERSA justifica que se trata de aspecto cuja avaliação e mensuração de 

risco cabe ao próprio interessado, eis que faz parte do custo a ser absorvido 

por ele, pois inerente à atividade que desempenha. 

 

No caso, a par de a lei de regência não ser explícita no trato da 

questão, mas tomando em vista a complexidade da obra, e suas respectivas 

repercussões, quer em nível de ofensa a vidas humanas e ao meio ambiente, 

entendo que a solução da presente demanda deva ter o mesmo desfecho do 

item acima deliberado, ou seja, já que a DERSA está tendo apoio técnico da 

Consultoria Internacional RHDHV – Royal Haskoning DHV, que é expert em 
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obras da espécie, cabe recomendar a Administração representada identificar 

no Edital, ao menos, os parâmetros mínimos de seguro de risco de engenharia 

e de seus endossos que a obra possa ter com infortúnios desdobramentos. 

 

2.8.2. A assertiva de que o Edital não possui informação sobre os 

quantitativos em planilha e de critério de medição para o protótipo do túnel foi 

corroborada pela Assessoria Técnica da área Engenheira. 

 

A DERSA expõe a importância da construção do protótipo túnel, que 

fora recomendado pela Consultoria Internacional, tendo em vista o alto nível de 

qualidade que a estrutura dos elementos deve apresentar, uma vez que a 

concretagem dos segmentos não comporta nenhum tipo de emenda, e não 

somente na fase de concretagem, uma vez que o protótipo servirá de teste 

para as outras fases dos elementos, até o acabamento. 

 

Assim, a par da importância que o protótipo do túnel encerra para a 

construção definitiva no local projetado, e sendo identificáveis os seus custos e 

quantitativos por meio do projeto do protótipo, não há justificativa plausível 

para que estes serviços não estejam previstos na planilha orçamentária da 

obra, a fim de que as interessadas pré-qualificadas possam elaborar suas 

propostas de preços de forma isonômica. 

 

2.8.3. De igual conclusão a que se chegou ao item acima exposto, é a 

constatação da inexistência dos quantitativos em planilha para remuneração 

dos anteparos metálicos dos segmentos de túnel imerso, levando a Assessoria 

Técnica especializada a concordar com a empresa impugnante, porquanto se 

a fabricação está contemplada no critério de pagamento (item 17.210) e se o 

projeto considerou anteparo metálico, os materiais utilizados deveriam estar 

devidamente quantificados na planilha orçamentária, circunstância esta que a 

DERSA deva providenciar a devida correção, bem como os outros diversos 

serviços não contemplados no item retroaludido. 

 

Assim, a Administração representada não pode se esquivar da 

anotação dos custos na planilha orçamentária com a assertiva de que os 

materiais ao final da obra serão de propriedade da empresa contratada. 

                     
10 Subitem 17.2 Operação do flutuamento de elemento de túnel (tanques de lastro, anteparos 
primários e secundários, equipamentos, juntasa gina e proteção – inclusive todos os 
equipamentos, mão de obra e materiais necessários para essa operação. 
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2.8.4. No que toca à queixa de inexistência dos quantitativos em planilha e 

de critério de medição para a remuneração do serviço de manutenção de 

dragagem decorrente do processo de assoreamento do canal, a digna 

Assessoria Técnica da área de Engenharia indica a improcedência da 

reclamação, tendo em vista que os itens da planilha, por prever o pagamento 

dos serviços em m3 de material dragado, já contemplam os eventuais serviços 

de dragagem para manutenção, isto considerando que não haverá 

assoreamento significativo, conforme mencionado pela DERSA.  

 

2.8.5. A questão alçada sobre a inexistência dos quantitativos em planilha 

para tratamento de fundação da torre de alta tensão localizada no canal do 

Guarujá é reconhecida pela DERSA, o que, em última análise, o desenho 

exposto no Edital (DE-42.03.005-G11/001_A) não deveria estar no instrumento 

convocatório, porquanto, segundo o órgão licitante, aludidos serviços serão 

conduzidos para uma nova licitação, sob sua responsabilidade. 

 

Mais uma vez se verifica que a DERSA, inobstante o cuidado de 

querer noticiar os serviços como meio de esclarecimentos no Edital, perpetra 

mais conflitos de entendimento para a formulação da proposta de preços do 

que propriamente aclaramentos sobre pontos polêmicos, resultando, a toda 

evidência, indagações de toda a ordem. 

 

2.8.6. Questiona a representante a ausência absoluta de informações 

acerca de faixa de domínio e cronograma de desapropriações, sobretudo no 

que tange à imprevisão editalícia da remuneração do Laudo de Vistoria 

Cautelar, sob responsabilidade da contratada, crítica que a Assessoria Técnica 

especializada dá razão à impugnante. 

 

Não obstante a DERSA afirmar que os limites das desapropriações 

serão as áreas necessárias para a implantação dos viários, não existindo faixa 

de domínio constante, conforme desenhos insertos no Edital, e que o prazo 

para as referidas desapropriações atenderá as necessidades de liberação das 

frentes de obras, que serão estabelecidas no cronograma a ser elaborado pela 

contratada, conforme itens “6.28” e “6.29”, da Minuta do Contrato do Edital; 

resta prejudicada a precificação do Laudo de Vistoria Cautelar. 
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Referida conclusão é retirada dos termos do item “4.5.2”, do Anexo 

II – Compromissos Ambientais do Consórcio Construtor, que preconiza “A 

definição das propriedades a serem vistoriadas deverá ser feita com base no projeto executivo, 

levando em consideração as dimensões espaciais da área de intervenção, os tipos de solos, as 

operações de obra previstas (rebaixamento ou não do lençol) e as condições estruturais das 

vias laterais a serem utilizadas durante a execução das obras”. 

 

Assim, como não houve a apresentação do projeto executivo nesta 

fase da licitação, não há como se estabelecer o real custo do serviço, apesar 

de a origem informar que a estimativa oficial é de 1.233 moradias, segundo 

informações extraídas no EIA/RIMA, mas a quantidade real de famílias 

somente será conhecida após o cadastramento oficial destes moradores “in 

loco”, por meio de visitas técnicas sociais domiciliares. 

 

Destarte, cabe a DERSA resolver a questão em sede de planilha 

orçamentária. 

 

2.8.7. Em relação às Demais Omissões Relevantes, as quais são 

identificadas: a) escavação submersa até a cota de 14m; b) jet grouting sob 

lâminas d´água; c) contenção de terra armada para os encontros das obras de 

artes especiais; d) utilização de estais e estais e rebaixamento de lençol 

freático; e) imprecisão do documento pertinente aos estudos de sondagens, 

somente esta última tem procedência. 

 

Com efeito, embora a representante informe que os serviços de 

escavação submersa até a cota de 14m não estão listados na planilha 

orçamentária, e a DERSA não tenha se rebelado contra a assertiva 

impugnatória, a zelosa Assessoria Técnica especializada anota que na planilha 

orçamentária, contida no Anexo II, há o item “24.2” – Escavação e Carga de 

Solo Mole, com referência ao item “22.02.05”, da Tabela TPU do DER, que 

trata de Escavação e Carga de Solo Mole sob Lâmina D´Água, que apresenta 

o mesmo preço indicado na planilha, isto é, R$10.12/m3. Assim, constata-se 

que o item está previsto no Edital. 

 

Quanto à afirmação de inexistência em planilha orçamentária da 

execução dos serviços de jet grouting sob lâminas d´água, mas apenas o 

serviço de perfuração de coluna jet grouting em solo, sem injeção, a DERSA 

esclarece que a palavra “solo” da frase “perfuração do solo” (contida nos 
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subitens 5.36 e 25.21), faz referência ao material perfurado, e não à 

perfuração em solo. Portanto o serviço contempla a perfuração em lâminas 

d’água. Deste modo, são passíveis de acolhimento as justificativas da empresa 

DERSA, notadamente porque o que se está pagando são os serviços de 

perfuração, que já estão remunerados dentro dos preços informados. 

 

No mesmo senso de recebimento das alegações defensorias da 

DERSA, cabe afastar as críticas quanto à omissão na planilha orçamentária 

dos quantitativos e preços para os serviços de contenção em terra armada 

para os encontros das Obras de Artes Especiais, utilização de estais e 

rebaixamento de lençol freático, sobretudo porque os mesmos estão 

assinalados nos subitens “5.20”, “5.21”, “6.38”, “6.39”, “6.42”, “25.26”, “25.27” e 

“25.32”, que foram corroborados pela Assessoria Técnica da área de 

Engenharia. 

 

Entretanto, sobrevive a impugnação relativa à imprecisão do 

documento pertinente aos estudos de sondagens. 

 

Deveras, a representante assevera que a imprecisão nos estudos de 

sondagem inviabiliza a formulação de proposta comercial escorreita, 

notadamente quanto às sondagens complementares, que deveriam ter sido 

disponibilizadas no Edital, e não após a provocação da representante junto à 

DERSA.   

 

Em resposta, a DERSA, a par de indicar as profundidades e os 

volumes de solo a serem dragados, afirmando que os resultados de sondagem 

demonstram não haver variação significativa nas características geológicas 

para as faixas de profundidade consideradas, e que os serviços destinados ao 

tratamento do terreno de fundação entre as estacas 79 e 93, indicados no 

desenho DE 42.03.003-G11/001_A, não serão mais necessários, tendo em 

vista a realização de novas sondagens complementares, ou seja, não será 

necessária a troca/substituição de solo de fundação do túnel imerso do trecho 

de referência. 

 

No caso, é certo que o resultado das sondagens complementares 

deveria ser disponibilizado junto ao Edital para conhecimento das interessadas 

pré-qualificadas, tanto que a DERSA pronuncia-se, ao lado de aduzir a 

desnecessidade de tal informação, porquanto, afirma que será demonstrada a 
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desnecessidade da execução dos serviços referentes às notas do projeto do 

desenho, que disponibilizará as sondagens complementares do trecho do 

canal. 

 

Verifica-se, mais uma vez, que a DERSA encrava desenhos 

técnicos no Edital que, depois de algum evento ocorrido, vem a retirá-lo do 

instrumento convocatório, a exemplo das informações extraídas das 

sondagens adicionais executadas no Canal de Navegação, esclarecendo que 

não devem ser consideradas no orçamento esses serviços. 

 

Assim, ao lado da boa companhia da Assessoria Técnica da área de 

Engenharia, todo e qualquer documento que venha a se referir ao projeto 

básico, executivo e ou outros instrumentos que impliquem na caracterização da 

obra devem ter sua evidenciação no Edital, a fim de que qualquer interessada 

pré-qualificada possa avaliar a composição de seus custos e formular sua 

proposta de preços adequadamente. 

 

2.9. Sobre o título Das Nulidades Decorrentes de Omissão e Imprecisão 

Acerca dos Aspectos Tributários, notadamente quanto à afirmação de 

aglutinação dos custos unitários das diferentes frentes de obra – ausência de 

informação essencial para estimativa da carga tributária municipal incidente, 

cabe reconhecer a procedência da queixa. 

 

Com efeito, inobstante a DERSA sustente, em sede de justificativas 

deste processo, que o Edital permite, com seus dados, documentos, desenhos, 

plantas, ou seja, com os elementos que constam do Projeto, mensurar e 

calcular todos os quantitativos de serviços, devidamente separados por 

município, possibilitando apurar a base de cálculo para incidência das 

diferentes alíquotas de ISSQN, e, assim, a respectiva carga tributária; a 

mesma facilidade não se vê quando se analisa o Anexo I-a Modelo de 

Proposta Comercial. 

 

Percebe-se do aduzido da DERSA que a licitante participante 

deverá, ao seu talante perscrutador, definir os percentuais estimados de 

incidência da carga tributária a serem aplicados na composição das despesas 

fiscais da sua proposta orçamentária, adotando-se como base de cálculo as 

alíquotas definidas em cada município situado na área de execução das obras. 
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Pois bem, ao examinar o Anexo I-a Modelo de Proposta Comercial, 

nota-se que este é constituído de relação de todos os serviços globais quanto 

à unidade de medida e quantidade a ser laborada para a construção do Túnel 

Submerso, o que significa dizer que a licitante pré-qualificada deverá elaborar 

duas propostas de preços, com grandes chances de cometer equívocos11 na 

sua elaboração, para, ao final, ofertar uma proposta de preços em termos, 

circunstância que pode afrontar a isonomia do julgamento entre as 

competidoras. 

 

Destarte, quanto maior a definição sobre a incidência da carga 

tributária em cada Município na planilha orçamentária para cada serviço, 

melhor será para as interessadas pré-qualificadas elaborarem suas propostas 

comerciais, sobretudo, no específico caso concreto, que assim o determina, 

carecendo, portanto, de retificação o Anexo I-a Modelo de Proposta Comercial 

para anotar a estimativa, ao menos, dos impostos incidentes sobre os serviços 

para cada Município. 

 

2.9.1. No que toca à imprecisão quanto ao percentual a ser retido na fatura 

a título de cessão de mão de obra, há que afastar a censura. 

 

No ponto, há que acolher as justificativas da DERSA, notadamente 

porque fora asseverado que a empresa é apenas uma tomadora dos serviços, 

e, portanto, nos termos da Instrução Normativa RFB n.º 1436/2013, as 

empresas prestadoras de serviços que recolhem a contribuição previdenciária 

(INSS) incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às 

contribuições previdenciárias, deverão fornecer aos tomadores de serviços, 

neste caso, à DERSA, uma declaração de opção da sistemática de 

recolhimento das contribuições previdenciárias. 

 

Para o contrato, é previsto no item “5.6.6”, do Edital, que a DERSA 

poderá reter 11% (onze por cento) a título de INSS. 

 

2.10.  Em relação à queixa de nulidade das disposições acerca da visita 

técnica, há que desconsiderar a argumentação impugnatória. 

                     
11 A representante elabora quadro que demonstra três cenários hipotéticos traçados a partir do 
valor total do orçamento base da DERSA, demonstrando uma diferença de ISSQN da ordem de 
R$8.000.000,00 entre uma proposta e outra, tomando por base as alíquotas dos Municípios de 
Santos (2%) e Guarujá (3%). 
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Reclama a representante a impossibilidade da realização de, ao 

menos, 01 (uma) visita técnica oficial no local onde as obras ocorrerão, 

acompanhada de engenheiros designados pela DERSA, pois a não realização 

da visitação técnica não permite a participante o conhecimento real das 

condições do local em que será desenvolvido o empreendimento. 

 

Em resposta, a DERSA expõe que em função das condições e do 

tipo de obra a ser implantada: túnel sob o canal Santos/Guarujá, optou-se por 

fazer uma rica apresentação do empreendimento na sede da DERSA, vez que 

de tal forma as condições de implantação e realização dos serviços ficariam 

claras e detalhadas. Além disso, aduz que foi apresentado pelos engenheiros e 

consultores da DERSA em sua sede, projeção detalhada, com diversas fotos 

aéreas, mapas, dados e plantas. 

 

Acrescenta que nenhum licitante requereu ou questionou a 

necessidade de fazer vistoria no local, até mesmo porque, em razão da parte 

complexa da obra a ser executada sob o canal marítimo de ligação entre 

Santos e Guarujá, certamente não há tal possibilidade. 

 

As peculiaridades da execução da obra, a realização da visita oficial 

na sede da DERSA para apresentação do projeto e as justificativas ora 

ofertadas no presente feito, afastam o inconformismo da peticionaria, na 

medida em que o projeto fora devidamente veiculado às interessadas que 

quiseram participar da reunião, não podendo ser alegado suposto 

desconhecimento do empreendimento. 

 

Além disso, não há no Edital qualquer restrição à realização da visita 

técnica in loco por qualquer interessada, ao menos nas áreas de interferência 

fora do canal, por se tratar de local público.  

 

2.11.  Quanto à alegada nulidade da cláusula de penalidade contratual – 

violação ao princípio constitucional da proporcionalidade, notadamente em 

desfavor do subitem “8.2.2”12, do Edital, há ponderar, em princípio, que não se 

                     
12 Cláusula VIII 
ALTERAÇÕES, RESCISÃO, PENALIDADES E MULTAS 
(...) 
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trata de matéria objeto de análise em sede de Exame Prévio de Edital, 

sobretudo porque é dirigida a empresa contratada. 

 

Outrossim, não se pode afastar a aplicação do princípio da 

proporcionalidade no caso das penalidades administrativas, porquanto deve-se 

exigir adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 

atendimento do interesse público. 

 

Neste cenário, em sendo uma obra de altíssima complexidade 

técnica, de valor vultoso, entendo que o princípio da proporcionalidade fora 

prestigiado satisfatoriamente; cabendo lembrar que consta no Edital, subitem 

“8.3.”, que “qualquer penalidade prevista será aplicada observando-se o contraditório 

e a ampla defesa”.   

 

Destarte, não me animo a repudiar os percentuais estabelecidos no 

subitem impugnado, sobretudo porque descabe a esta Corte fixar qualquer 

percentual no que tange às penalidades administrativas. 

 

2.12.  A afirmação alçada pela peticionária que haverá impossibilidade 

jurídica de a DERSA assumir a responsabilidade pela remoção e contorno de 

interferências de outros serviços públicos não merece prosperar. 

 

As interferências anotadas pela representante (torres de alta tensão 

e o remanejamento das linhas férreas existentes dos lados de Santos e 

Guarujá) somente poderão ser tomadas, conforme afirma a DERSA, após o 

término da presente licitação, data esta imprescindível para a celebração de 

qualquer convênio com outras entidades públicas, sendo certo que não haverá 

                                                             

8.2.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas em que incorrerá a 
CONTRATADA: 
8.2.2.1. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor atualizado da obrigação total por dia que 
exceda o cumprimento de qualquer data estabelecida neste contrato e/ou em Cronograma 
Físico/Financeiro estipulado, limitado ao valor total do contrato atualizado. 
8.2.2.2 Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor atualizado da obrigação total, pelo 
descumprimento de quaisquer outras cláusulas do CONTRATO, que não estabeleçam 
penalidade específica. 
8.2.2.3. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total atualizado do serviço ou obra não 
entregue ou da obrigação não cumprida ou, a critério da DERSA, o pagamento de valor 
correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para 
complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
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falar em contraposição de interesses de outros entes administrativos, mas sim 

na conjunção de esforços para que se dê andamento às obras ora licitadas.   

 

2.13.  Por fim, no que se refere à nulidade do prazo concedido para a 

formulação das propostas comerciais, esclareço que o tema já foi alvo de 

considerações insertas no item 2.5.2. do presente voto. 

 

2.14.  Com relação às insurgências da peticionária Construções e 

Comércio Camargo Corrêa S.A., Ferrovial Agroman S.A. e Carioca 

Christiani-Nielsen Engenharia S.A. 

 

2.15.  Questiona a impugnante a falta de provisionamento de quantidades 

na planilha do Anexo II – Orçamento Estimativo de Serviços e Preços, 

aduzindo que são insuficientes para executar o escopo do Edital, notadamente 

quanto ao item 5.32/25.20 – Execução de parede diafragma com hidrofresa 

com espessura 0,80 a 1,20 metros, incluindo escavação e dejeito de material. 

 

Assevera a representante que considerou diversos desenhos 

fornecidos pela DERSA, e constatou um provável acréscimo no contrato na 

ordem de 10,54% do valor contrato (R$214.815.213,27), na medida em que a 

quantidade levantada pelo impugnante chega-se ao total de 104.678,00m3 e a 

quantidade anotada pela DERSA é de 37.387,59m3. 

 

Em resposta, a DERSA explica que a quantificação do item 

referente às paredes diafragmas executadas com hidrofresa em seção “T” foi 

considerado a listagem de projetos elucidado pela licitante, com a adição do 

desenho DERSA n°. DE-42.02.005-G11/002. Além disso, afirma que a técnica 

da hidrofresa é empregado no emboque Santos (entre as estacas 60+0,00 a 

73+0,00) e na doca seca (103+10,00 a 133+1,65). 

 

Sustenta que para alinhar o critério de levantamento dos 

quantitativos com parede diafragma em “T”, para cada dois painéis em “T” 

consecutivos executados tem-se a relação de um painel executado por 

hidrofresa para 3 painéis de clamshell.  

 

Assim, chega-se no total de 37.251,85 m3, que seria muito próximo 

do constante na planilha orçamentária do Edital, isto é, item 5.32 – 



 

 

   

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

 

 

    

 

37 

 

10.368,57m3 e item 25.20 – 27.019,02m3, que resulta em um quantitativo total 

previsto de 37.387,59 m3. 

 

Neste cenário, a Assessoria Técnica da área de Engenharia, 

refazendo os cálculos, chegou a valor intermediário entre os informados pela 

representante e a DERSA, não vislumbrando, por ora, alguma impropriedade 

para afirmar a procedência da queixa, notadamente ante a ausência de 

demonstração da memória de cálculo de ambas as partes. 

   

2.15.1. Mesmo inconformismo acima citado, ou seja, quantidades 

insuficientes para executar o contrato, é com relação aos itens 4.9/ 5.13/ 6.10/ 

6.11/ 6.12/ 10.109/ 15.6/ 15.7/ 25.6/ 25.7 – barra de aço CA-50, que se referem 

à armadura das estruturas de concreto armado quanto a pontes, viadutos e 

obras de artes correntes, carecendo de acréscimo na quantidade de 25% (vinte 

e cinco por cento) a 30% (trinta por cento), considerando as taxas históricas 

adotados em projetos similares; todavia, a impugnante não trouxe a memória 

de cálculo do demonstrativo encartado em sua petição. 

 

Informa que a quantidade levantada pelo Consórcio totaliza-se 

72.304.139,05kg, enquanto a indicada pela DERSA é de 54.772.813,26kg, 

resultando em um provável acréscimo da ordem de 7% do valor contratual 

(R$146.386.570,00). 

 

Em contraposição, a DERSA esclarece, por meio de planilha, a 

média adotada para a relação entre o quantitativo (kg) de aço por metro cúbico 

de concreto. 

 

A análise da Assessoria Técnica especializada, somente quanto aos 

quantitativos indicados pela DERSA e a empresa peticionária, acrescido dos 

dados disponíveis do Anexo II – Orçamento Estimativo, chegou a uma relação 

armadura/concreto de 112,00kg/m3, o que é bastante próxima ao informado 

pela DERSA (110,00kg/m3). 

 

Todavia, propõe que seja adequada a tabela coligida aos autos 

eletrônicos, com a inclusão do item 4.9 (barras de aço CA-50), referente a 

Obras de Arte corrente e drenagem, que também faz parte da relação de obras 

indicadas pela reclamante. E ainda a exclusão dentre os itens descritos pela 

representante, do item 10.109, pois se refere às obras da edificação. 
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Medidas estas que devem ser atendidas pela Administração 

representada. 

 

2.15.2. Ainda sob o crivo argumentativo de quantidades insuficientes para 

executar o contrato, a impugnante traz a lume os itens 5.17/ 6.23/ 10.113/ 

25.11/ 15.11/ 25.13 – Concreto fck 35 MPa, que se referem às obras de arte, 

informando a probabilidade de acréscimo de 4,42% do valor do contrato, que 

representa R$90.018.598,32; mas, como já informado nos tópicos anteriores, 

não anexa aos autos qualquer memória de cálculo para comprovar as suas 

assertivas. 

 

Aponta, em sua análise, a partir de diversos desenhos assinalados 

na sua exordial, o quantitativo de 407.211,97m3, em detrimento do informado 

pela DERSA de 235.296,08m3.  

 

Em contestação, a DERSA planifica o quantitativo de concreto fck = 

35 MPa, a partir dos desenhos assinalados pela representante, apurando o 

total de 1.843m3 para edificação e valores para as OAE (201, 202, 204 e 205), 

que finalizam 916m3. 

 

Neste apanhado, a Assessoria Técnica da área Engenharia 

assevera que a DERSA não demonstrou as demais quantidades de concreto 

par a realização de outros tipos de obra, que possuem especificação de 

concreto fck 35 MPa, notadamente os itens 5.17 e 25.11, que aludem às obras 

de contenção geotécnica. Conclui, assim, que não houve a demonstração 

cabal do volume total de 235.296,08m3 de concreto fck 35 MPa. 

 

Destarte, com esta divergência verificada, a DERSA deve reformular 

suas planilhas, com relação Concreto fck 35 MPa, a fim de sanar qualquer 

impropriedade que possa levar a erro as interessadas pré-qualificadas na 

elaboração de suas propostas comerciais. 

 

2.15.3. No que toca à repetição da censura de quantitativos insuficientes 

para a elaboração do projeto, sobretudo, agora, quanto aos Itens 16.5 – 

Dragagem/Remoção de material marinho (profundidades até 15,0m), inclusive 

transporte e deposição em local apropriado (polígono de deposição oceânica), 

que, pelos cálculos da representante, haverá um provável acréscimo no 
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contrato de R$33.811.467,04, que corresponde a 1,7% do total estimado, na 

medida em que a quantidade estimada pela DERSA é de 583.200m3 e a 

quantidade levantada pela representante totaliza 1.101.304m3, há reconhecer 

a falta de documentação hábil nos autos eletrônicos para emissão de um juízo 

de mérito sobre a questão arguida, cabendo recomendação à DERSA, 

conforme assinalado no item 2.7.3.11. do presente voto. 

 

2.15.4. Outro questionamento sobre os escassos quantitativos para 

executar o volume de tratamento de solo com jet grouting (itens 5.35/25.22) 

que, após um levantamento da peticionária, ante os desenhos fornecidos pela 

DERSA, notou um possível acréscimo no contrato na ordem de 

R$13.819.321,10, correspondente a 0,68% do valor estimado do contrato, 

tendo em vista as divergências encontradas pelas estimativas da DERSA de 

125.288,41m3 e apuração da representante de 146.014,49m3, há reconhecer o 

valioso laudo da Assessoria Técnica especializada. 

 

Para a DERSA, em sede de alegações defensórias, em face de 

seus desenhos técnicos, os serviços aludidos totalizam o volume total de 

106.597,50m3; assim, a representada afirma que não existe diferença de 

quantidades apresentadas. 

 

Todavia, como bem asseverado pela Assessoria Técnica da área 

Engenharia, a planilha de serviços e preços apresenta o quantitativo de 

125.288,41m3, o que, em contraposição ao informado, contradiz o aduzido pela 

Administração impugnada, havendo uma superestimação de 17,5% para o 

serviço, correspondente a R$12.462.351,15. 

 

Destarte, inobstante o achado pela Assessoria Técnica 

especializada não seja o que fora protestado pela representante, cabe a 

DERSA rever em cálculos e retificar a planilha orçamentária quanto ao volume 

divergente assinalado. 

 

2.15.5. No que pertine mais uma anotação acerca de insuficiência de 

quantitativos referenciados no instrumento convocatório, sobretudo, neste 

ponto, em relação ao item 15.15 – Concreto fck 40 MPa; Relação água-

cimento 0,45; Módulo de elasticidade tangente inicial de 24 GPA aos 28 dias; 

Produzido com cimento de alto forno resistente a sulfates CPIII RS contendo 

percentagem >60% de escória de alto forno; Contendo teor de 8% de sílica 
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ativa ou 14% de metacaulim em relação à massa de cimento; contendo 

superplastificante (1%) e aditivo polifuncional (0,8%); Contendo 1% de aditivo 

cristalizante; lançamento à temperatura de 12ºC, que, nos dizeres da autora, 

pode corresponder a um suposto acréscimo de R$9.526.850,42, ou seja, 

0,46% do valor estimado do contrato, há que adotar o laudo da Assessoria 

Técnica especializada. 

 

A impugnante sustenta que a DERSA apurou o quantitativo de 

85.860,00m3, enquanto, no seu somatório, totaliza 100.929.60m3. 

 

Em princípio, a Administração recorrida afirma que a resistência 

estrutural característica (fck) é de 40 MPa, entretanto os concretos diferem 

quanto ao local de aplicação, a exemplo dos itens 15.11, 15.14 e 15.15. Além 

disso, junta aos autos desenhos onde mostra a distribuição das áreas de cada 

parte na seção transversal do túnel, e a aplicação de três diferentes tipos de 

concreto, com respectivos volumes, finalizando que não há qualquer 

divergência sob o aspecto alçado pela representante. 

 

Ressalta, porém, que o cálculo do subitem 15.15, apresentado na 

Tabela 07, foi efetuado de forma global, sem considerar a dedução dos 

volumes referentes a reservatórios, nichos e acessórios a serem embutidos, do 

volume total das lajes superior e inferior, sendo que foi adotado o comprimento 

médio de 145m por elemento. 

 

Ao sopesar tudo que foi informado, a Assessoria Técnica da área 

Engenharia apura divergências quanto ao concreto fck = 40 MPa, em relação à 

planilha orçamentária e nos projetos, sobretudo quanto ao item 15.14, que 

resulta em 27,18%, ou seja, 6.129,60m3. 

 

Nesta conformidade, inobstante não encontrar discrepâncias da 

ordem alvitrada pela representante, cabe a DERSA rever o quantitativo de 

concreto fck = 40 MPa para o item 15.14. 

 

2.15.6. Acerca do último item que reputa incompatível os quantitativos no 

Edital, refere-se aos Itens 5.36/25.21 – Perfuração de coluna jet grouting em 

solo, sem Injeção. Garante que os desenhos fornecidos denotam um potencial 

acréscimo da ordem de R$8.059.984,84, que representa 0,4% do valor 

estimado do contrato, tendo em vista os dissensos dos números informados 
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pela DERSA de 506.042,08m, em detrimento dos apurados por conta própria, 

isto é, 652.268,22m. Sob este aspecto, novamente a manifestação da 

Assessoria Técnica especializada deve prevalecer.  

 

A DERSA responde que, tomando por base a listagem de projetos 

apresentada pela impugnante, tem-se a perfuração total de 324.527,37 metros 

lineares e 106.597,50m3 de volume de solo tratado (Tabela 6). 

 

Além disso, destaca que o critério para definir o quantitativo de 

perfuração deve considerar que no tratamento de jet grouting está estabelecido 

em metro cúbico de solo tratado, e para a definição da perfuração foi adotado 

o diâmetro mínimo de 1,60 m, sendo, entretanto, que o diâmetro ideal para as 

colunas de jet grouting será definido por meio de Campo de Provas. Portanto a 

DERSA adotou um diâmetro mínimo, que deverá ser confirmado “in loco”. 

 

A Assessoria Técnica no âmbito Engenharia, ao analisar todos os 

arrazoados, assinala que o volume de solo tratado aproximado é de 

652.000m3, quantitativo este bem diferente do informado na Tabela 6, ou seja, 

106.597,50m3. 

 

A par da divergência encontrada no volume de solo tratado, o 

mesmo competente órgão técnico, anuncia discrepância quanto aos 

quantitativos de perfuração preconizados na planilha oferecida pela DERSA, 

isto é, 324.527,37 metros lineares, porquanto consta no orçamento estimativo 

a grandeza de 506.042,08m, referente ao somatório dos itens 5.36 e 5.21. 

 

Ou seja, apura-se uma superestimação da ordem de 55% 

(cinquenta e cinco por cento) em relação aos valores de projetos referidos pela 

DERSA, circunstância esta que deverá ser prontamente corrigida pela origem. 

 

Neste cenário, tanto o quantitativo de volume de solo tratado, como 

da perfuração deve ser alvo de correção por parte da DERSA, o que, de outro 

lado, não se pode afirmar, com precisão, a procedência da insurgência, diante 

de valores díspares encontrados pela Assessoria Técnica da área Engenharia.             

 

2.16.  No que toca à crítica lançada sobre a necessidade de adequação do 

piso da doca seca às características geotécnicas do local, há reconhecer, em 



 

 

   

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

 

 

    

 

42 

 

princípio, a falta de maiores subsídios técnicos para a análise da questão, 

sobretudo em se tratando de exame de procedimento em rito sumaríssimo.   

 

Em resumo, assevera que durante os estudos e análises efetuados 

pelo Consórcio, para a responsável e correta estimativa de custos e 

elaboração da proposta, foram procedidas algumas avaliações técnicas, 

normalmente necessárias em empreendimentos deste vulto e 

responsabilidade, sendo que foram verificadas algumas inconsistências. 

 

Assim, em conclusão, aduz que o recalque será superior a 250mm, 

muito superior ao especificados para obras semelhantes (máximo 50mm); 

contudo, a fundação do piso da doca seca deverá ser revisada para garantir 

suporte adequado à construção dos elementos, pois, certamente, resultará na 

impossibilidade de conclusão do empreendimento, por ultrapassar o limite legal 

de aditamento contratual. 

 

Por sua vez, a DERSA aduz que estudos geotécnicos do projeto do 

empreendimento em questão, em especial a avaliação dos recalques 

desenvolvidos durante a construção dos módulos pré-fabricados do Túnel 

Submerso na doca seca, foram empregados os dados da extensa campanha 

de investigação geotécnica de campo e laboratório. 

 

Afirma que esta campanha contou com investigações in situ por 

sondagens mistas e à percussão, Cone Penetration Test (CPTU), ensaios de 

palheta (Vane Test), coleta de amostras deformadas e indeformadas de solo e 

ensaios de laboratório. 

 

Expõe que em docas secas semelhantes o que se avalia é o esforço 

de cisalhamento a ser resistido pelas juntas (chaves) de cisalhamento dos 

módulos pré-fabricados, independente do valor de recalque absoluto. Este tipo 

de verificação foi realizada para o Projeto, levando-se em consideração todas 

as etapas de construção dos módulos na doca seca.  

 

Quanto ao limite de 50 mm, especificado no texto de impugnação 

interposta pelo Consórcio Construtor Santos/Guarujá, afirma que desconhece 

a sua origem. 
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Do contexto fático apresentado pelas partes, a Assessoria Técnica 

especializada anota que, inobstante possa reconhecer a procedência da 

queixa da representante, a DERSA rebate que o recalque fora avaliado em 

projeto previsto para a definição do piso utilizado na doca seca, que é de 

responsabilidade técnica dos projetistas de seu quadro. 

 

Destarte, em que pese a assertiva conclusiva da digna Assessoria 

Técnica da área Engenharia, entendo que a questão possa ser levada ao 

campo das recomendações para a DERSA, a fim de que, diante dos estudos 

promovidos pela representante, possa comparar com as análises geotécnicas 

que detém, direcionando para a melhor solução que o caso exige.      

 

2.17.  Acerca da anotação de que os serviços constantes na planilha de 

quantidade e preço apresentam, no critério remuneração, duplicidade de 

remuneração, sobretudo quanto aos Itens: 1.14 – Transporte de Material 

Classe IIA e IIB para Bota Fora Especial; 1.17 – Deposição de Material Classe 

IIA, em Bota Fora Especial; 1.18 – Deposição de Material Classe IIB, em Bota 

Fora Especial; 23.2 – Transporte de Material Classe IIA e IIB para Bota-Fora 

Especial e 23.3 – Deposição de Material Classe IIB, em Bota-Fora Especial; 

17.2 – Operação do flutuamento de elemento de túnel (tanques de lastro, 

anteparos primários e secundários, equipamentos, juntas GINA e proteção – 

inclusive todos os equipamentos. mão de obra e materiais necessários para 

essa operação); 17.5 – Operação de assentamento e finalização do elemento 

de túnel (apoios secundários, injeção/bombeamento da fundação de areia, 

junta de travamento, junta omega e finalização da junta de imersão, 

desmontagem e desmobilização dos anteparos primários e secundários – 

inclusive todos os equipamentos, mão de obra e materiais necessários para 

essa operação); deve-se dar procedência da queixa somente quanto a estes 

dois últimos itens (17.2 e 17.5). 

 

A impugnante assevera que há duplicidade na remuneração da 

descarga do material em bota-fora, pois a mesma está incluída tanto no 

transporte do material quanto na deposição, conforme previsto no Anexo III - 

Critério de Preço e Medição para os itens supracitados. 

 

Em contrapartida, a DERSA, bem objetiva, declara que o serviço de 

descarga do material é considerado somente no preço unitário do transporte 
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do material, não fazendo do preço unitário da deposição do material, conforme 

alegado. 

 

Quanto os serviços dos itens 17.2 e 17.5, a DERSA sustenta que o 

serviço de fornecimento e instalação da junta GINA constaria somente no 

preço unitário do item 17.2, não fazendo parte no preço do item 17.5. 

 

Pois bem, em consulta ao Anexo III – Critério de Preço e Medição, 

do Edital, percebe-se que a DERSA tem razão, somente quanto aos Itens: 1.14 

– Transporte de Material Classe IIA e IIB para Bota Fora Especial; 1.17 – 

Deposição de Material Classe IIA, em Bota Fora Especial; 1.18 – Deposição de 

Material Classe IIB, em Bota Fora Especial; 23.2 – Transporte de Material 

Classe IIA e IIB para Bota-Fora Especial e 23.3 – Deposição de Material 

Classe IIB, em Bota-Fora Especial; conforme anotado pela Assessoria Técnica 

especializada. 

 

De outra parte, em análise do mesmo Anexo III, não é isso que se 

verifica, porquanto o Edital é categórico em afirmar que o pagamento dos 

serviços do item 17.5 se dará para: fornecimento, transporte e instalação das 

juntas GINA.  

 

Destarte, cabe correção do Edital por parte da DERSA neste ponto. 

 

2.18.  Com relação à aventada disparidade de preços no Anexo II – 

Orçamento Estimativo de Serviços e Preços, quanto aos Itens: 25.17 – 

Fornecimento e gravação de perfil e combinado em aço carbono com 

resistência característica superior a 430 MPa, inclusive conectores e junta 

selante polimérica entre elementos e 25.18 – Fornecimento, cravação e 

retirada de perfil combinado em aço carbono, para execução do fechamento da 

doca seca com o canal de navegação, há que reconhecer a sua 

improcedência. 

 

Pondera a representante que a divergência no preço da DERSA se 

dá quando se compara os itens 25.17 e 25.18, na medida em que o primeiro 

tem escopo inferior ao segundo (não considera retirada do perfil), mas teria 

remuneração superior (R$10,86kg e R$4,70kg); assim, requer que seja 

uniformizado o preço unitário dos serviços de fornecimento e cravação. 
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A DERSA, em sua resposta, afirma que os preços unitários para os 

itens 25.17 e 25.18 remuneram corretamente os serviços. 

 

Garante que o item 25.17 não considera a reutilização do perfil 

combinado. Já o item 25.18 considera no preço unitário as reutilizações 

possíveis do perfil combinado, conforme previsto no critério de preço e 

medição para o referido item. 

 

Para a Assessoria Técnica especializada, a análise destes itens 

demandaria conhecimento da composição do preço unitário de cada item, a fim 

de se mensurar o <peso> do preço do material do perfil e dos serviços para 

cravação e retirada; todavia, inobstante a ausência da composição dos preços, 

entende existir coerência na resposta da DERSA, já que, com a reutilização do 

material, os custos totais dos serviços seriam inferiores. 

 

2.18.1. No que se refere à censura sobre os preços unitários do concreto, 

cabe afastar a crítica.  

 

A impugnante afirma que, dependendo do local de aplicação, o traço 

do concreto apresenta características completamente diferentes, devido à 

necessidade da inclusão de aditivos, variação do percentual de agregados e 

diferentes produtividades na aplicação devido a dificuldades específicas, sem 

contar com metodologia diferente para cada local de aplicação. 

 

Assim, garante que se o preço do concreto fck 35 MPa for o mesmo 

para os diferentes locais, os consórcios serão obrigados a atribuir o mesmo 

preço para serviços com custos e perdas diferentes (na prática, o preço será 

feito por uma média dos gastos nos diferentes locais); metodologia esta que 

poderá ser contestada por qualquer auditoria que seja realizada na obra, com a 

indicação de possível sobrepreço do item. 

 

Em resposta, a DERSA garante que os preços unitários 

disponibilizados no orçamento referente ao item “concreto fck 35 MPa”, são 

apenas referenciais. Além disso, garante que se houver a execução do serviço 

em diferentes locais e com diferentes metodologias de lançamento, caberá ao 

licitante elaborar as suas composições de preços unitários de acordo com suas 

reais necessidades para atendimento do serviço.  
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Expõe que os orçamentos estimativos utilizados pela DERSA, como 

referenciais em suas licitações, são elaborados através da utilização da TPU 

(Tabela de Preços Unitários da Secretaria de Logística e Transporte do Estado 

de São Paulo) e também de outras tabelas de preços de outros órgãos 

públicos (DNIT, SIURB, CPOS etc.), além de pesquisa de mercado com 

empresas especializadas, procurando assim, obter um preço que seja o mais 

próximo possível da realidade de marcado. 

 

De sua análise, a Assessoria Técnica especializada declara que a 

Administração impugnada esclareceu bem a questão, na medida em que o 

preço unitário do concreto fck = 35 MPa serve como referência e pode ser 

alterado pelas interessadas pré-qualificadas para a sua composição de preços, 

caso entendam que haja alguma divergência, ante a previsão de diferentes 

itens na planilha orçamentária. 

 

2.19.  Por derradeiro questionamento, a insurgente aponta várias 

ocorrências com relação aos desenhos de jet grouting e parede diafragma, 

asseverando que houve a solicitação de desconsideração de vários desenhos 

para a orçamentação, mas os mesmos deveriam ser utilizados para a definição 

da sequência executiva e ou orientação quanto à geometria das alças de 

entrada e saída de veículos, além de outros desenhos para o detalhamento 

das estroncas.   

 

Afirma que tamanha divergência e incompatibilidade entre os 

projetos prejudicam a orçamentação de um dos principais serviços do contrato. 

Ressalta que um único desenho tem serventia para determinada informação 

técnica; porém, não pode ser utilizado para obtenção de outro dado 

complementar.  

 

Neste sentido, diz que para a DERSA não bastará corrigir os 

quantitativos e outras correções que foram alçadas na presente exordial, mas 

deve haver uma revisão minuciosa dos preços apresentados e republicá-los 

com o objetivo de adequá-los ao praticado no mercado, tornando-os, assim, 

exequíveis. 

 

A DERSA, em sua defesa, esclarece que todas as dúvidas das 

licitantes pré-qualificadas, grupo a que não pertence a representante 

Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, foram respondidas de forma 
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suficiente para a elaboração da proposta comercial, não resultando em novos 

questionamentos por parte das licitantes interessadas em participar do 

empreendimento. 

 

Garante que, para as observações do jet grouting, qualquer 

empreendimento de grande porte, como neste caso, a execução de campo de 

testes anteriormente a real execução da obra auxilia numa definição clara 

desse parâmetro, bem como outros parâmetros executivos e de produtividade.  

 

Em sendo assim, pela experiência de executores nacionais, existe 

conhecimento técnico que para argilas moles o diâmetro de 1,60 metros e para 

casos de areias diâmetros superiores a 2,0 metros, portanto o critério de preço 

abrange em função de volume de solo tratado por metro cúbico. Para a 

perfuração foi adotado o diâmetro médio de 1,60 metros.  

 

No que se refere à parede diafragma, sustenta que os desenhos 

apresentados são suficientes para a licitante elaborar o orçamento, visto que, 

mesmo nos outros desenhos, a metodologia e serviços a serem executados 

não diferem dos desenhos informados, apenas alteram a geometria da 

implantação. Essa alteração, em função do desenvolvimento e detalhamento 

do projeto executivo em relação ao projeto básico, propiciou uma significativa 

melhoria e otimização no processo construtivo, com consequente redução dos 

custos e prazos da obra. 

 

Do todo o exposto, a Assessoria Técnica da área Engenharia 

assevera que todas as alterações apresentadas impactam em menor ou maior 

grau no orçamento da obra e nos projetos, que deverão ser revisados para 

divulgação do Edital. 

 

Além disso, alerta que o Projeto Executivo é de responsabilidade da 

DERSA e que, segundo informações prestadas pela mesma, está em 

desenvolvimento. Esse desenvolvimento apresenta reflexos no projeto básico, 

pois propicia, segundo a Origem: “significativa melhoria e otimização no 

processo construtivo, com consequente redução dos custos e prazos da obra”, 

o que indica que o projeto básico licitado não possui o grau de maturação 

necessário para a execução do objeto. 
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Para o caso, as questões deduzidas pela representante foram alvo 

de considerações no corpo do presente voto, sendo que todas as deliberações 

já foram expedidas em itens próprios, denotando que a DERSA, no curso do 

procedimento licitatório, alterou, complementou e retirou diversos desenhos 

para a construção do túnel submerso, o que, sem dúvida, contribuiu para os 

diversos questionamentos tanto em sede administrativa, quanto a este 

Tribunal. 

 

2.20.  Não há dúvida que o ineditismo da obra, notadamente para o país, 

possa produzir algumas imprecisões técnicas no momento da elaboração da 

proposta de preços, tendo em vista que cada empresa licitante tem domínio 

tecnológico e profissional diferente das outras participantes e até mesmo das 

premissas preconizadas pela Administração Pública, tanto que os 

questionamentos servem para aclarar e mitigar todos os óbices técnicos, a fim 

de propiciar a formatação de uma proposta de preços condizente e exequível 

com os anseios do órgão licitante, em prol do interesse público da contratação. 

 

Todavia, o que se pode sentir do presente feito, ante o amplo 

espectro de queixas das representantes, é que a DERSA promoveu diversos 

ajustes no caderno vestibular, no curso anterior ao oferecimento das propostas 

comerciais, quer quanto referente ao caráter quantitativo, quer como alusivo ao 

âmbito qualitativo, que confunde e impulsiona qualquer interessada licitante a 

requisitar esclarecimentos por parte da Administração Pública. 

 

No tema, a lei de regência reza por princípio rigoroso a elaboração 

de projeto básico que caracterize o objeto com a devida precisão, afastando as 

supervenientes alterações, que são injustificáveis, como atos necessários para 

corrigir grandes falhas de projeto.    

 

Além disso, para se eximir de críticas desta Corte, as alegações 

defensórias da DERSA tentam redirecionar as censuras impugnatórias para o 

desconhecimento e o despreparo das interessadas impugnantes na 

participação de obra de vulto que é a construção do Túnel Submerso; todavia, 

a par de alguns inconformismos das peticionárias não prosperarem, a própria 

DERSA é responsável pela agitação das representantes, porquanto promoveu 

diversas alterações no curso do procedimento licitatório, que deveriam ser 

promovidas antes da elaboração do Edital. 

 



 

 

   

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

 

 

    

 

49 

 

Assim, se de um lado possa até entender erro de interpretação 

acerca de algum item técnico por parte das interessadas pré-qualificadas, por 

outro caminho a DERSA, contando com a Consultoria Internacional da 

empresa Holandesa Royal Haskoning, em particular pelo Consultor Geotécnico 

renomado internacionalmente, Engenheiro Joost van der Schrier, que assevera 

ser uma das empresas com maior experiência mundial em projetos 

semelhantes, não parece que possa se isentar das falhas havidas na 

elaboração do projeto do Túnel Submerso Santos-Guarujá.  

 

2.21.  Questões importantes finais são as lançadas pela Assessoria 

Técnica da área de Engenharia e sua respectiva Chefia, que observaram bem 

acerca da mutabilidade do Projeto Executivo, de responsabilidade da DERSA, 

que ainda não fora finalizado, sendo que tal instrumento incute reflexos 

técnicos no Projeto Básico, que, nesta sede de exame da matéria, em tese, 

faz-nos inferir que ainda pode ser retificado, como verificamos no presente 

feito, ante as indagações das interessadas licitantes e da resposta da DERSA, 

isto é: “significativa melhoria e otimização no processo construtivo, com consequente 

redução dos custos e prazos da obra”.  

 

Cumpre ressaltar, igualmente, os pontos preliminares que ainda 

pendem de resolução, os quais devem ser levados ao campo das 

recomendações à DERSA, mas que estão ausentes neste processo como 

crítica das insurgentes, mas pode afetar, em todas as ordens, o sucesso da 

construção do Túnel Submerso no que toca aos custos, garantias e prazos 

conclusivos das obras, ou seja, a regularização das questões relacionadas à 

desapropriação de mais de 4.200 (quatro mil e duzentas) pessoas com 

necessidade de reassentamento e que ainda não se iniciaram; a necessidade 

de se verificar se houve a formalização do Decreto de Utilidade Pública para a 

área de domínio de ligação seca, bem como se a Licença Ambiental Prévia 

válida até abril de 2014 foi renovada e a constatação de aprovação da Licença 

de Instalação, imprescindível para a implantação do empreendimento. 

 

2.22.  Outrossim, diante dos potenciais riscos que a obra de implantação 

do Submerso Túnel Santos-Guarujá pode acarretar, notadamente em face do 

grande vulto majoritariamente dependente de tecnologia nitidamente 

sofisticada e de domínio restrito, além do vultoso valor estimado da 

contratação, proponho a este Plenário que seja verificada a execução 
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contratual do futuro ajuste, por meio da fiscalização ordinária deste Tribunal, 

envolvendo a Assessoria Técnica na área de Engenharia. 

 

2.23.  Ante o exposto, por tudo o mais consignado nos autos, VOTO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL das representações formuladas e determino à 

DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. que, caso prossiga com o 

certame, promova a retificação do Edital em consonância com todos os 

aspectos desenvolvidos no corpo desta decisão, além das recomendações 

expedidas, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e 

reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, 

para oferecimento das propostas, a saber nos seguintes tópicos: 

 

i. Concessão de tempo hábil para a elaboração das propostas 

comerciais, mesmo que ultrapasse os limites preconizados na Lei nº 8.666/93; 

ii. Reformule o Projeto Básico antes do lançamento do Edital à 

praça, a fim de evitar a desconsideração de desenhos técnicos por conta de 

alteração do Projeto Executivo, notadamente para os projetos de doca seca – 

níveis de estronca e paredes de diafragma; 

iii. Reformule, redefine ou aclare os desenhos técnicos e suas 

respectivas planilhas de quantitativos dos itens 25.16, 25.19, 25.20, 25.6 e 

2511, do caderno convocatório; 

iv. Recomendo a explicitação no Edital da memória de cálculo para 

as Obras de Arte Especiais 904 e 905; 

v. Solucione a incongruência entre os desenhos da contenção 

metálica com perfil tipo HZ e combi-wall; 

vi. Resolva a incoerência quanto ao diâmetro das colunas de jet 

grouting; 

vii. Esclareça a incerteza quanto aos serviços de jet grouting no 

projeto dos acessos no lado Santos e Guarujá; 

viii. Elucide nos desenhos técnicos os padrões de resistência do 

concreto para a laje de fundo; 

ix. Corrija as divergências encontradas na lista de materiais relativa à 

Obra de Arte Especial 404 – Viaduto Ferroviário/Lado Guarujá; 

x. Emende a informação sobre a localização do Centro de Controle 

Operacional – CCO que será do lado Guarujá; 

xi. Justifique a retirada de qualquer tipo de serviço do Projeto Básico, 

notadamente o amortecedor de vibração, a fundação da torre de alta tensão 

localizada no canal do Guarujá; 
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xii. Esclareça como item de “observação” a didática utilizada para 

explicar os serviços previstos em planilha em quantidades inferiores ao 

constante do projeto disponibilizado; 

xiii. Envide esforços para a caracterização mínima dos custos, dos 

quantitativos e serviços de instrumentação para o monitoramento das obras; 

xiv. Identifique os parâmetros mínimos de seguro de risco de 

engenharia e de seus endossos; 

xv. Inclua na planilha orçamentária da licitação os custos e 

quantitativos para o protótipo do túnel imerso e a remuneração dos anteparos 

metálicos dos segmentos do aludido túnel imerso; 

xvi. Estabeleça na planilha orçamentária a estimativa dos custos da 

emissão do Laudo de Vistoria Cautelar; 

xvii. Divulgue o resultado das sondagens complementares e adicionais 

no Edital; 

xviii. Institua a estimativa dos impostos incidentes sobre os serviços 

para cada Município; 

xix. Corrija a planilha apresentada nesta Corte quanto à barra de aço 

CA-50, nos termos consubstanciados pela Assessoria Técnica especializada; 

xx. Retifique a divergência verificada com relação ao concreto fck 35 

Mpa; 

xxi. Reveja a planilha orçamentária quanto ao volume de tratamento 

de solo com jet grouting e o quantitativo de concreto fck 40 Mpa; 

xxii. Retifique o quantitativo de volume de solo tratado como da 

perfuração acerca dos itens 5.36/25.21; 

xxiii. Recomendo que utilize os estudos promovidos pelo Consórcio 

Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Ferrovial Agroman S.A. e 

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., a fim de sopesar com as análises 

geotécnicas que detém e direcionar a melhor solução que o caso exige; 

xxiv. Exclua a duplicidade de remuneração para o item 17.5; 

xxv. Recomendo que a DERSA se atente para as pendências 

preliminares que ainda pendem de solução para o sucesso da obra licitada, 

que serão analisadas pela fiscalização ordinária desta Corte, quando da efetiva 

contratação, isto é: a) regularização das desapropriações de mais de 4.200 

(quatro mil e duzentas) pessoas com necessidade de reassentamento e que 

ainda não se iniciaram; b) necessidade de se verificar se houve a formalização 

do Decreto de Utilidade Pública para a área de domínio de ligação seca; c) 

renovação da Licença Ambiental Prévia, que estará válida até abril de 2014; d) 
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aprovação da Licença de Instalação, imprescindível para a implantação do 

empreendimento. 

 

Outrossim, proponho a este Plenário que seja verificada a execução 

contratual do futuro ajuste, por meio da fiscalização ordinária deste Tribunal, 

envolvendo a participação da Assessoria Técnica na área de Engenharia. 

 

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito 

em julgado da decisão. 

 

DIMAS EDUARDO RAMALHO 

CONSELHEIRO 


