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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: HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.  

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 19/08/2019.  

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. 

Outrossim, na data de 27/08/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela licitante  

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

recurso aos demais licitantes se deu em 20/08/2019, 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 

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

atribuídas a ETHOS URBANISMO E ARQ. LTDA. e a UFC ENGENHARIA LTDA. interpôs 

o Recurso Administrativo que se passa a julgar doravante. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

“Em vista do exposto, a Recorrente requer: 1) Desclassificação da Ethos Urbanismo por 

descumprimento ao Edital, ao deixar de apresentar dois profissionais da Equipe Técnica 

Mínima, indicando um único para assumir as funções de três profissionais, mesmo existindo 

dois esclarecimentos reafirmando não ser permitido o acúmulo de funções; 2) Redução de 6 

(seis) pontos concedidos para UFC Engenharia, reduzindo sua nota final para 93 (noventa e 

três) pontos, sendo: . 2 (dois) pontos na Experiência da Empresa, por não comprovar a 

experiência requerida na “Elaboração de projeto de urbanização – canal, rios ou córregos”; . 

2 (dois) pontos na Experiência da Equipe Técnica referente ao profissional ‘2. Arquiteto e 

Urbanista’, por não comprovar a experiência na ‘Elaboração de projeto de urbanização – 

canal, rios ou córregos em área urbana’; e .2 (dois) pontos na Experiência da Equipe Técnica 

referente ao profissional ‘4. Engenheiro Civil ou Sanitarista’, por não comprovar a 

experiência na ‘Elaboração de projeto de macrodrenagem. ” 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“Ante o exposto requer a Recorrida que o mesmo seja improvido, mantendo-se a decisão 

proferida pela D. Comissão de Licitação”.  

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 a licitante ETHOS URBANISMO deve ser 

desclassificada, com fulcro nos itens 10.1.2 e 12.1 do edital, por ter descumprido a regra de 

composição da “Equipe Técnica Mínima”, fixada no Anexo I, item 7.2.3. Aduz que a Recorrida 

ETHOS apresentou um único profissional, o Sr. Manoel Alves dos Santos Filho, ao invés de 3 

profissionais distintos como determinado no edital. Afirma que tal composição mínima foi alvo 

de questionamentos prévios, aos quais a COMPEL respondeu que um único profissional não 

poderá acumular mais de uma função. Conclui afirmando que não é que a Recorrida tenha 

apresentado profissional sem atestação mínima, mas sim que a Recorrida deixou de apresentar 

dois profissionais da equipe mínima. 
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CONTRARRAZÃO RECURSAL: não foram apresentadas contrarrazões.   

 

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

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

De fato, a empresa Ethos Urbanismo apresentou apenas 4 profissionais na relação da equipe 

técnica mínima, descumprindo a regra do edital, que por sua vez foi ratificada pela resposta ao 

questionamento feito e reproduzido a seguir: 

 

 

Portanto, diante do exposto, a comissão técnica entende ser correto dar provimento ao recurso 

da Hydros Engenharia no que respeita a desclassificação da Ethos Urbanismo. 

 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que a Recorrida UFC ENGENHARIA apresentou dois 

atestados vinculados à CAT 2331/2007 (fls. 164-165) e que ambos envolvem dois escopos (1. 

Projetos executivos e 2. Gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras de 

macrodrenagem), mas em nenhum deles está incluído atividades de projetos referentes a 

urbanização, cuja experiência é exigida pelo edital. Afirma que embora o atestado às fls. 169 

se refira à urbanização quando trata das “Principais características técnicas das obras” que 

foram objeto do gerenciamento, supervisão e fiscalização das obras de macrodrenagem, 

descritas no seu item 2, o serviço ‘projeto de urbanização’ não fez parte do objeto dos 

serviços executados. Aduz que esta alegação se confirma quando se verifica que não consta na 

equipe técnica indicada pela Recorrida qualquer profissional responsável pela urbanização 

(fls. 170). Destaca ainda que o CREA ao fornecer a CAT 2332/91 não fez qualquer referência 
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a projeto de urbanização. Afirma que há uma ART nos autos às fls. 171/172 citando 

“urbanismo” para “projeto e fiscalização”, mas que ART é documento que não tem o condão 

de comprovar execução de serviço e que o CREA, ao conceder a CAT respectiva, 

corretamente excluiu qualquer referência a urbanização e/ou urbanismo. Conclui afirmando 

que como nenhum dos 2 atestados inclui a atividade de projeto de urbanização e nem mesmo a 

CAT respectiva os menciona, devem eles serem considerados inválidos, reduzindo 2 pontos dos 

30 obtidos pela Recorrida UFC ENGENHARIA, passando a nota da Experiência da Empresa 

para 28 pontos. 

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que o conceito de urbanização que se aplica às 

áreas objeto desta licitação é a implementação de infraestruturas mínimas tais como: 

pavimentação drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário, etc., suficientes para 

transformá-las em espaços urbanos que promovam uma vida digna aos seus ocupantes. 

Partindo desta premissa, afirma que os projetos desenvolvidos e citados nos respectivos 

atestados abrangem esses serviços de infraestrutura, portanto atividades correspondentes à 

urbanização, ao contrário do que pretende insinuar a Recorrente. Aduz que nas “Principais 

Características técnicas das obras” há dados exclusivos de projetos, tais como: coeficiente de 

escoamento superficial, coeficiente de distribuição, tempo de recorrência, tempo de 

concentração, etc. (pág. 168), o que confirmaria que as características ali indicadas são das 

obras projetadas e executadas e não exclusivamente das obras fiscalizadas, como quer 

induzir a Recorrente. Continua afirmando que projeto de urbanização não é atribuição 

exclusiva de “profissional de urbanismo e/ou arquitetura” em razão pelos serviços e 

atividades que o compõem a exemplo de projetos de infraestruturas urbanas. Aduz que o 

Decreto 23.569/33, a Lei 5.194/66 e a Resolução 218/73 do CONFEA definem as competências 

dos profissionais de engenharias e dentre elas, encontra-se projeto de Urbanização, e que a 

Resolução 51/2013 do CAU/BR estabelece que tais atribuições são privativas dos profissionais 

arquitetos e urbanistas, ferindo de forma direta, especificamente, o art. 7º da Resolução 218/73 

do CONFEA. Defende que a Lei 12.378/2010 em seu art. 3º, §5º estabelece que enquanto não 

for editada resolução conjunta, deve-se aplicar a norma do Conselho que garanta ao 

profissional a maior margem de atuação. Conclui afirmando que a CAT 2331/91, ao descrever 

a obra ou serviço como “instalações infraestrutura urbano”, faz referência a projeto de 
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urbanização, uma vez que essa descrição refere-se ao código A0209 integrante do Grupo A 

“Urbanismo”, conforme pode ser observado na Tabela nº 2 – Código para Classificação, 

página 27 do Manual ART e Acervo Técnico disponível no site CREA-BA. Salienta que a 

emissão da CAT tem por elementos básicos a ART e Atestado emitido pelo contratante e que o 

CREA faz a ressalva de que “a responsabilidade da exatidão e veracidade dos elementos 

constantes no atestado é de responsabilidade do Órgão Público ou empresa privada que o 

emitiu”. Conclui que desta forma a Recorrente se enganou, pois tanto na CAT quanto na ART 

está indicada a atividade “instalações infraestrutura urbana”, integrante do Grupo A 

“urbanismo”, não havendo argumento que justifique invalidade os atestados questionados 

nem reduzir a nota da Experiência da Recorrida UFC ENGENHARIA. 

 

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

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

O entendimento desta comissão quanto ao significado do conceito de urbanização se alinha com 

o trazido na contrarrazão da UFC Engenharia e é ratificado pela definição extraída do 

Dicionário Aurélio – Século XXI: “conjunto dos trabalhos necessários para dotar uma área de 

infraestrutura e/ou de serviços urbanos”. 

Ademais, a própria Recorrente ao longo da sua peça recursal reconhece a realização de “amplo 

trabalho de urbanização na orla marítima do bairro do Rio Vermelho em Salvador, mas que 

não trata de projeto de urbanização ao longo de canal”. Assim sendo, a área técnica 

considerou, assim como a Recorrente, que houve sim trabalho de urbanização realizado, razão 

pela qual considera improcedente o argumento sob análise. 

 

RAZÃO RECURSAL: (3R) alega que na Relação de Atestados do Arquiteto e Urbanista 

Fábio Bitencourt Chastinet, apresentada pela Recorrida UFC ENGENHARIA, não existe 

qualquer registro correspondente aos requisitos “canal, rios ou córregos”. Afirma que o 

atestado “Elaboração do projeto de infraestrutura Turística da Orla de Salvador – 

Requalificação Urbana da Orla Marítima de Salvador – Trecho Rio Vermelho” (CAT 

306308/16) demonstra amplo trabalho de urbanização na orla marítima do bairro do Rio 
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Vermelho em Salvador, mas que não trata de projeto de urbanização ao longo de canal, rio ou 

córregos, que é o exigido no edital. Aduz ainda que a orla marítima de Salvador tem 

características distintas das áreas de Camaçari, descritas no Anexo I do Edital. Conclui 

afirmando que a relevante experiência em “canal, rios ou córregos” não foi demonstrada na 

documentação apresentada e, por isso, deve ser revista a nota de UFC ENGENHARIA, 

reduzindo-se em 2 pontos sua nota de Equipe Técnica.  

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que o atestado de páginas 299 a 301 faz referência 

a Projeto de Macrodrenagem Urbana e que a elaboração deste tipo de projeto envolve, no 

mínimo, atuação em canais, o que já atenderia à exigência do edital. Mas, que além disso o 

trecho de abrangência envolve uma faixa entre a Praia da Paciência até o Quartel de 

Amaralina, onde se destaca o Rio Lucaia, corroborando para eliminar qualquer dúvida sobre 

a validade desse atestado.   

 

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

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

A elaboração de projeto de pavimentação e projeto de drenagem (constante na página 166) 

constitui elemento suficiente para caracterizar a urbanização em relação ao canal jardim dos 

pássaros, localizado no município de Lauro de Freitas, visto que se tratam de infraestruturas 

mínimas que transformam o espaço urbano e promovem melhor qualidade de vida aos seus 

ocupantes. 

A elaboração de projeto de pavimentação e projeto de drenagem (constante na página 194) 

constitui elemento suficiente para caracterizar a urbanização em relação aos canais Jaraguá e 

afluente Jaraguá, localizado no município de Lauro de Freitas, visto que se tratam de 

infraestruturas mínimas que transformam o espaço urbano e promovem melhor qualidade de 

vida aos seus ocupantes. 

Desta forma, não procede o argumento da Recorrente. 
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RAZÃO RECURSAL: (4R) alega que a CAT 313504/2015 apresentada por UFC 

ENGENHARIA valida exclusivamente os serviços de fiscalização, mas a Comissão foi 

induzida a erro pela relação apresentada pela Recorrida que faz a indicação de dois serviços 

como se fossem de “Elaboração de Projeto Executivo”, mas que são contrários ao que diz a 

CAT às fls. 333, que se refere exclusivamente a “Fiscalização das obras civis de 

Macrodrenagem”. Alega que a profissional Eng. Simone Harth Oliveira, em ambos os 

atestados desta CAT, executou serviços exclusivamente de “hidrologia” e “fiscalização”, 

existindo naqueles atestados dois outros profissionais com atividades específicas de 

“drenagem” requeridas para a função. Conclui solicitando a redução de mais 2 pontos da 

nota da Equipe Técnica da UFC ENGENHARIA, pois as informações às fls. 332 do 

profissional ter elaborado o projeto de drenagem não correspondem à realidade do conteúdo 

da documentação apresentada. 

 

CONTRARRAZÃO RECURSAL: alega que a Recorrente ao manejar seu recurso reconhece 

que as atividades exercidas pela profissional Simone Harth não foram exclusivamente de 

Fiscalização e ainda lista as atividades de hidrologia integrantes dos projetos. Aduz que 

hidrologia está entre as atividades mais fundamentais que integram um projeto de drenagem, 

razão pela qual, não deixa dúvida que a referida profissional participou do projeto de 

drenagem, junto com os demais profissionais também indicados nos atestados e conclui 

afirmando que dentro dos serviços projetados e executados, apenas o de drenagem requer 

hidrologia.   

 

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

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

De fato, na CAT 313504/2015 consta somente o serviço de “fiscalização das obras civis de 

macrodrenagem”. Não consta na CAT 313504/2015 a elaboração de projeto, portanto, a 

comissão entende ser correto dar provimento ao recurso da HYDROS ENGENHARIA no 

quesito “elaboração de projeto de macrodrenagem”, zerando a pontuação da Engª Simone Harth 

Oliveira neste item. 
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Vale ressaltar que na CAT 313504/2015, que é o documento pelo qual o CREA certifica que o 

profissional atuou em determinada atividade, consta apenas a atividade de fiscalização.  

Como a comprovação de experiência profissional se dá pela apresentação do atestado técnico 

acompanhado da respectiva CAT, o julgamento deve ser feito em cima das atividades técnicas 

certificadas pelo CREA, que no caso certifica, como dito, atuação da profissional apenas na área 

de fiscalização. 

Com relação ao argumento da Recorrida sobre os serviços de hidrologia, cumpre esclarecer que 

a elaboração de estudo hidrológico precede a elaboração do projeto de drenagem. É comum a 

contratação do projeto de drenagem e o estudo hidrológico, tendo assim a impressão de que 

constituem único elemento.  

O fato é que a comprovação de elaboração de estudo hidrológico não é suficiente para 

comprovar aptidão na elaboração de um projeto de drenagem. O projeto de drenagem utiliza 

informações produzidas no estudo hidrológico, para a partir daí, dimensionar e projetar os 

dispositivos que irão conduzir as águas pluviais com segurança. Portanto, tratam-se de 

atividades distintas. 

Desta forma, não procede o argumento da Recorrente. 

 

DA DECISÃO 

ace 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 HYDROS 

ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., para no mérito: 

 

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

princípios e normas que regem a licitação, declarar DESCLASSIFICADA A PROPOSTA 

TÉCNICA DE ETHOS URBANISMO E ARQ. LTDA., modificando-se apenas neste particular 

a decisão proferida no bojo da  TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – COMPEL. 



 

 9 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

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, 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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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 HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 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, declarar DESCLASSIFICADA A PROPOSTA 

TÉCNICA DE ETHOS URBANISMO E ARQ. LTDA., modificando-se apenas neste 

particular a decisão proferida 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 

Nesta 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 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 

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 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, declarar DESCLASSIFICADA A PROPOSTA 

TÉCNICA DE ETHOS URBANISMO E ARQ. LTDA., modificando-se apenas neste 

particular a decisão proferida no bojo da  TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 – 

COMPEL.. 

Camaçari/BA, 12 de setembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


