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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada 

na ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS relativos ao PROGRAMA DE 

URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA BACIA DO RIO CAMAÇARI, (conforme Projeto Básico, 

Planilhas e demais anexas ao processo). 

DATA DE ABERTURA: 27/05/2019 

RECORRENTE: GLOBO ENGENHARIA EIRELI.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de pontuação da proposta técnica das licitantes foi publicada no D.O.E. em 

10/08/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 15/08/2019.  

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, uma vez que 10/08/2019 foi um sábado, o que posterga a data de 

intimação para o próximo dia útil, que no caso foi segunda-feira 12/08/2019. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

 

RESUMO DOS FATOS 

Proferida decisão de pontuação das propostas técnicas, a Recorrente, irresignada com a nota 

atribuída a HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. interpôs o Recurso 

Administrativo que se passa a julgar doravante. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“Requeremos a correção da pontuação da empresa HYDROS ENGENHARIA, seguida da nova 

classificação das empresas licitantes quanto a nota técnica” 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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 encontrou as seguintes inconformidades nos seguintes 

atestados: 

 

Conclui requerendo que seja corrigida a nota da Recorrida HYDROS ENGENHARIA para 

0,00 quanto ao profissional Coordenador Engenheiro ou arquiteto no item Coordenação de 

projeto de infraestrutura contendo projeto geométrico, terraplanagem, pavimentação, 

drenagem, sinalização e iluminação pública. 

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: não foram apresentadas contrarrazões.   

DECISÃO FUNDAMENTADA: Consultada a área técnica (SEINFRA), foram apresentados 

fundamentos no sentido de julgar pela improcedência do argumento sob análise, foram eles: 

Na CAT nº 3453 o projeto geométrico e de terraplanagem é contemplado quando é informado o 

projeto de “1,64 km de canais abertos” (Página 295). Um sólido conhecimento de engenharia 

permite interpretar que um projeto de canal aberto não se faz sem geométrico e terraplanagem. 

Projeto de drenagem é contemplado por “15,31 km de redes de águas pluviais” e “1,45 km de 

galerias pluviais” e “1,64 km de canais abertos” (Página 295). Projeto de pavimentação e 

sinalização é contemplado por “passeios e ciclovias, em atendimento às normas de 

acessibilidade e desenho universal”. Projeto de iluminação pública é contemplado por “Projeto 

executivo de iluminação pública” (Página 295). Portanto não há qualquer fundamento no 

recurso da Globo Engenharia, sendo mantido a pontuação para este atestado. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Na CAT nº 19613/2019 o projeto de sinalização está contemplado no ‘Projeto Básico e 

Executivo de Urbanização...e passeios em atendimento às normas de acessibilidade e desenho 

universal” (Página 309). O projeto de iluminação pública está contemplado no “Projeto 

Executivo de Energia Elétrica/ Iluminação Pública” (Página 310). 

Na CAT nº 3453 o profissional indicado para pontuar como coordenador consta na página 302, 

com atribuição de “Coordenador Geral”. 

Na CAT nº 19613/2019 o profissional indicado para pontuar como coordenador consta na 

página 313, cuja função na equipe é de “Coordenador Geral”. 

 

Desta  forma, não procede o argumento de Globo Engenharia, sendo mantida a pontuação total 

da Hydros Engenharia para o quesito “Coordenação de projeto de infraestrutura contendo 

projeto geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação pública” 

no que respeita a “EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA”. 

 

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 GLOBO 

ENGENHARIA EIRELI., para no mérito: 

 

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

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

PREÇOS Nº 006/2019 – COMPEL. 

 

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

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – COMPEL. 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari/BA, 12 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 

 
 

Marilia  Ribeiro 
Nunes 
Apoio 

 
José Múcio 

Jarjor 
Montenegro  

Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

 

Camaçari/BA, 12 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 006/2019 – COMPEL., interposto pela 

licitante GLOBO ENGENHARIA EIRELI., 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 tação, manter todos os atos praticados até então no bojo da  TOMADA DE 

PREÇOS Nº 006/2019 – COMPEL. 

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

 

Comissão  Permanente de Licitação – Compel 

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em exercicio 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Nesta 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE GLOBO ENGENHARIA EIRELI. 

 

 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 

GLOBO ENGENHARIA EIRELI.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

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

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

PREÇOS Nº 006/2019 – COMPEL.. 

 

Camaçari/BA, 12 de setembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


