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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de consultoria especializada para acompanhamento técnico de obras 

de arte especiais, ajustes de projeto e elaboração de “as built” no município de Camaçari, 

visando o atendimento aos requisitos relativos à capacidade resistente, segurança, 

desempenho em serviço e durabilidade, conforme previstos nas normas da ABNT, Projeto 

Básico, Planilhas e demais anexas ao processo. 

DATA DE ABERTURA: 18/07/2019 

RECORRENTE: MB ENGENHARIA E PROJETOS S/S  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de pontuação da proposta técnica da empresa Recorrente foi publicada no Portal de 

Compras em 31/07/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 01/08/2019.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra julgamento 

de propostas (sem distinguir se técnica ou de preços) é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo 

o recurso apresentado. 

Outrossim, na data de 13/08/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela licitante  

RK ENGENHARIA LTDA. Também tempestivas tendo em vista que a comunicação do recurso 

aos demais licitantes se deu em 08/08/2019, em consequência do que se deflagrou prazo de 5 

dias úteis para impugnação do recurso, na forma do art. 109, §3º da Lei 8.666/93. 

RESUMO DOS FATOS 

A pontuação técnica de todos os licitantes foi definida em relatório de pontuação expedido pela 

Secretaria requisitante (SEINFRA). Inconformada com a nota atribuída à Recorrida RK 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., maneja o presente recurso o qual se passa a 

analisar. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) (...) requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que seja anulada a 

decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa RK ENGENHERIA, 

inabilitada para prosseguir no pleito, visto que sem a pontuação das CAT´s objetos deste 

recurso, a empresa alcançaria pontuação de 40 pontos, inferior à mínima exigida, conforme 

item 7.2.1 do Anexo I”. 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...) requer, por razões de fato e de direito, (...) a esta Comissão de Licitação, a: Negar 

provimento ao Recurso Administrativo interposto pela MB ENGENHARIA; Dar provimento 

ao Recurso Administrativo da RK ENGENHARIA”.  

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais e contra recursais, de forma numerada 

para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que o item 7.2 do Anexo I determina que os atestados 

acompanhados das respectivas CAT´s devem estar em nome dos respectivos profissionais, para 

fins de pontuação da experiência da equipe técnica mínima. Aduz que a Comissão acabou por 

aceitar e pontuar a CAT 440/2011, apresentada pela Recorrida RK ENGENHARIA para o 

profissional/função coordenador. Aduz que, no entanto, esta CAT não apresentava atribuição 

de “elaboração de projetos e obras de arte especiais” para o profissional indicado, conforme 

exigido pelo item 7.2.1 do Projeto Básico. Afirma que a citada CAT está em nome dos 

Engenheiros Marília Porto Bruno e Ademir Santos e que, Marília Porto é atual sócia da 

RECORRENTE MB ENGENHARIA E PROJETOS. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a CAT 440/2011 tem como titular o profissional 

Edson Santos Gomes e atesta o serviço de “supervisão ou coordenação de projeto de serviços 

afins e correlatos em transportes”, bem como “elaboração de projeto básico da rede integrada 

de corredores de transporte da cidade de Salvador”. Afirma que no primeiro atestado relativo 

a esta CAT 440/2011 refere-se ao Projeto do Viaduto da Rótula do Abacaxi e tem como parte 

da equipe técnica o engenheiro Edson Santos Gomes, na função de Coordenador Geral. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Aduz que no segundo atestado relativo à CAT 440/2011 consta que se refere ao Projeto da 

Ponte Marcos Freire e tem como parte da equipe técnica o engenheiro Edson Santos Gomes, 

na função de Coordenador Geral. Conclui afirmando que foram apresentados 2 atestados 

para o item exigido comprovando assim a exigência solicitada no edital, não devendo ser 

alterada a análise feita pela Comissão. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica, foi informado a esta COMPEL, 

mediante Ofício nº 1162/2019, o seguinte: 

A CAT 440/2011 tem como titular o profissional Edson Santos Gomes e atesta o serviço 

de “supervisão ou coordenação de projeto de serviços afins e correlatos em transportes”, 

bem como “elaboração de projeto básico da rede integrada de corredores de transporte 

da cidade de Salvador”. 

No recurso apresentado, houve uma interpretação incompleta do item 

“7.2.1.EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (ET) – 100 (CEM) 

PONTOS” do Anexo I do Edital da Tomada de Preço nº 008/2019. No quadro constante 

no item 7.2.1 em epígrafe, consta como equipe mínima um coordenador e um 

engenheiro. Assim, para o completo entendimento da exigência do item 7.2.1 tem que 

ser analisado todo o contexto, devendo ser analisado o profissional, a função e o 

elemento a ser avaliado.  

Diante do exposto e com base na CAT 440/011 e seus respectivos atestados, 

compreendermos que o profissional indicado pela RK Engenharia está tecnicamente 

apto a exercer a função de coordenador. Assim, tendo sido a experiência profissional do 

Engenheiro Edson Santos Gomes comprovada, a comissão opta por indeferir o recurso 

da MB Engenharia e Projetos e manter o julgamento inicial desta comissão, 

assegurando, sobretudo, o caráter competitivo do procedimento licitatório. 

Desta forma, não procede o argumento da Recorrente. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela MB 

ENGENHARIA E PROJETOS S/S, para no mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 008/2019 – COMPEL. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 04 de setembro de 2019.  

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

 

Manoel  Alves Carneiro 
Presidente em 

 Exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues 

Santos 
Apoio 

Ricardo Santos 
Santana  

Apoio  

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 

 
Vagner Júlio da 

Cunha 
Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Camaçari/BA, 04 de setembro de 2019. 

Senhor Secretário, 

 

 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sª., o 

julgamento do recurso do TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019 – COMPEL., interposto pela 

licitante MB ENGENHARIA E PROJETOS S/S, contra a decisão da Comissão de Licitação.  

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião de 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 008/2019 – COMPEL. 

 Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

Comissão Permanente de Licitação – Compel  

Manoel  Alves  Carneiro  

Presidente exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE MB ENGENHARIA E PROJETOS S/S 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante MB 

ENGENHARIA E PROJETOS S/S;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da TOMADA 

DE PREÇOS Nº 008/2019 – COMPEL. 

Camaçari/BA, 04 de setembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


