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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: R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  

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 12/08/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela licitante  

MB ENGENHARIA E PROJETOS S/S. 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 Recorrente teve sua pontuação técnica definida em relatório de pontuação expedido pela 

Secretaria requisitante (SEINFRA). Inconformada com a nota que lhe fora atribuída, maneja o 

presente recurso o qual se passa a analisar. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) pede e espera seja o presente recebido, conhecido e, ao final, provido, a fim de que seja a 

proposta técnica da RK reavaliada com vistas a aumentar sua respectiva nota, haja vista as 

significantes discrepâncias apontadas nas avaliações”. 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...) requer-se que a Comissão de Licitação indefira o recurso interposto pela RK 

ENGENHARIA e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente 

informado, à autoridade superior, em conformidade com o §4º, do art. 109, da Lei 8.666/93, 

observando-se ainda o disposto no §3º do mesmo artigo”.  

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 de acordo com a análise disponibilizada pela 

Comissão, o profissional Jorge Gomes não atendeu ao item de acompanhamento técnico de 

boras de pontes, viadutos e/ou elevados, haja vista que o atestado que acompanha a CAT 

0839/2014 consta que o citado profissional atuou apenas nas disciplinas de geometria, 

terraplanagem, pavimentação, macro e microdrenagem, sinalização e iluminação. Aduz que, 

no entanto, a CAT 0839/2014 comprova que o citado profissional exerceu a fiscalização de 

obra técnica de estruturas e concreto, com gerenciamento e supervisão. Ao apresentar o 

atestado da CAT mencionada, indica que no item 2 – DESCRIÇÃO DA OBRA consta 16 

viadutos e 2 túneis e que no preâmbulo do atestado consta que se refere a gerenciamento e 

supervisão destas obras. Por fim reafirma que o atestado constante da CAT 0839/2014 foi 

emitido pela CONDER e contempla serviços de Acompanhamento Técnico de Obra de 

viadutos e/ou elevados, demonstrando total qualificação técnica do profissional Jorge Alberto 

para desenvolver os serviços propostos e que, por estas razões, a proposta deve ser reavaliada 

alterando-se sua nota de 0,00 (zero) para 10,00 (dez) pontos. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONTRARRAZÃO  RECURSAL: alega que na CAT 839/2014 apresentada pela 

Recorrente, consta os serviços de “fiscalização da implantação e pavimentação da obra” e que 

esta designação não corresponde aos serviços de Acompanhamento Técnico de Obra de 

pontes, viadutos e/ou elevados.   

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

mediante Ofício nº 1162/2019, o seguinte: 

O julgamento inicial está claro, assim como está claro na página 61 da proposta técnica 

da RK Engenharia (página 5 de 5 do atestado) que o profissional indicado não atuou 

como o profissional especializado na disciplina de obra de arte especial, elucidemos. 

No atestado que acompanha a CAT nº 0839/2014, consta que o profissional Engº 

Antônio Sérgio Barroso de Oliveira atuou diretamente nos serviços relativos às obras de 

artes especiais. Enquanto o Engº Jorge Alberto Barbosa Gomes atuou nas disciplinas de 

geometria, terraplanagem, pavimentação, macro e microdrenagem, sinalização e 

iluminação. Portanto a nota foi zerada neste quesito. Ver página 61 da proposta técnica 

da RK Engenharia (página 5 de 5 do atestado). 

Desta forma, não guarda procedência o argumento suscitado. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que para o item elaboração de projetos de pontes, viadutos e/ou 

elevados, exigido no item 7.2.1 do Anexo I, o profissional Jorge Gomes apresentou as CAT´s 2437/2014 

e 42649/2017, com seus respectivos atestados, onde está indicado “projeto estruturas e concreto”, 

bem como “projetos para implantação da ligação de via cajazeiras”. Aduz que no atestado da CAT 

2437/2014 consta “dois viadutos em concreto armado (em vigas retas) com 958,00m³ de concreto. 

Afirma ser um absurdo que a Comissão não aceite um documento oficial federal do CREA, onde 

demonstra claramente que o profissional Jorge Gomes elaborou o projeto de estrutura, terraplanagem, 

pavimentação asfáltica e geotecnia em obras de artes especiais, na CAT nº 2437/2014. Afirma ainda 

que apresentou a CAT 42649/2017, que se refere a atestados emitidos por esta Prefeitura, onde consta 

que o profissional Jorge Gomes elaborou projetos de pontes, viadutos ou elevados de concreto, bem 

como estrutura de concreto armado. Conclui alegando que em um atestado pode e deve haver uma 

equipe multidisciplinar e que o Engenheiro Jorge Alberto fez parte dessa equipe, ficando patente as 

comprovações apresentadas. Aduz, por fim, que a sua proposta deve ser reavaliada, alterando a nota 

de 0,00 (zero) para 10,00 (dez) pontos. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que no Relatório de Pontuação Técnica estão 

descritas apenas as CAT´s nº 0839/2014 e 2437/2014 para o Engenheiro Pleno, inexistindo a 

indicação da CAT 42649/2017. Afirma que esta CAT 42649/2017 foi apresentada em recurso, 

após ultrapassado o período da entrega da proposta técnica. Afirma que ainda assim, a CAT 

2437/2014 não atribui a Jorge Alberto Barbosa Gomes atestação da elaboração do Projeto 

Estrutural da OAE, fato que elege o engenheiro civil estruturalista Daniel de Souza Machado 

como sendo responsável pela atestação correspondente.   

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

mediante Ofício nº 1162/2019, o seguinte: 

A CAT 42649/2017 foi devidamente apresentada na proposta técnica, tendo sido suas 

páginas rubricadas e numeradas entre as páginas 067 a 075. Nesta CAT 42649/2017, 

emitida em nome do engenheiro Jorge Alberto Barbosa Gomes, consta a atividade 

técnica de projeto de 6 unidades de pontes, viadutos ou elevados de concreto.  

Ainda na CAT no trecho inicial preenchido no campo “observações”, consta: “Elab. dos 

proj. executivos de 06 pontes: ...”.  

Portanto, e, somado ao argumento da multidisciplinaridade, ratificado pela relação da 

equipe apresentada no atestado, julga-se procedente a correção da nota de 0,00 para 

10,00 para o item de “Elaboração de projetos de obras de arte especiais (pontes, 

viadutos e/ou elevados)” do Engenheiro Pleno da RK Engenharia. 

Assim sendo, procede o argumento apresentado, razão pela qual fica alterada a nota da 

Recorrente, devendo ser em seguida publicado novo quadro resumo com as notas e observações 

pertinentes decorrentes da análise dos recursos interpostos. 

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 

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

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., para no mérito: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

1 – DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, em consonância com os princípios 

e normas que regem a licitação, alterar a Nota da Recorrente de 0,00 (zero) para 10,00 (dez) apenas no 

item “Elaboração de projetos de obras de arte especiais (pontes, viadutos e/ou elevados) ”, modificando-

se a decisão proferida 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 
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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 R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., contra a decisão da 

Comissão de Licitação.  

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

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, alterar a Nota da Recorrente de 0,00 (zero) para 

10,00 (dez) apenas no item “Elaboração de projetos de obras de arte especiais (pontes, viadutos 

e/ou elevados) ”, modificando-se a decisão proferida 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 

 

 

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 R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 

 

 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 R K 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso para, em consonância com os 

princípios e normas que regem a licitação, alterar a Nota da Recorrente de 0,00 (zero) para 

10,00 (dez) apenas no item “Elaboração de projetos de obras de arte especiais (pontes, viadutos 

e/ou elevados) ”, modificando-se a decisão proferida no bojo da TOMADA  DE  PREÇOS  Nº 

008/2019 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 04 de setembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


