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ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA. 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 032/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01253.11.07.611.2019 

 

  

O CONSÓRCIO CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN formado pelas empresas 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.146.648/0001-20, JHE Consultores Associados 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°60.509.015/0001-01, GERIBELLO Engenharia LTDA, inscrita 

no CNPJ sob o n° 51.197.200/0001-17, ENGENPLAN Engenharia e Consultoria Ltda , inscrita 

no CNPJ sob o n° 03.014.530/0001-87, por seu representante legal, vem, com fulcro no disposto 

no inciso I do artigo 109 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

com pedido de reconsideração em face do resultado do julgamento das propostas técnicas, tendo 

em vista equívocos na avaliação da Proposta Técnica do RECORRENTE, que recebeu 

pontuação inferior a que faz jus de acordo com o conteúdo de sua proposta, e na análise da 

Proposta Técnica apresentada pela TERRA PROJETOS, que foi pontuada em patamar superior 

ao devido, conforme consta do Parecer contido no Oficio 001.004.2020 - XP, onde ficam claras 

as falhas de julgamento, conforme será demonstrado adiante. Desta forma, requer, desde logo, 

o recebimento do presente recurso e, caso não seja a decisão recorrida reconsiderada, seja este 

encaminhado à autoridade superior, a fim de que seja dado provimento ao mesmo, pelos motivos 

de fato e de direito adiante expendidos. 

 

 

 

Salvador, 13 de abril de 2020. 

 
______________________________________________________________________________________ 

CONSÓRCIO CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN 

André Clemente Correia da Silva 

Representante Credenciado 
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ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA. 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 032/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01253.11.07.611.2019 

 

 

 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Antes do enfrentamento do mérito da questão, cumpre registrar a tempestividade do 

presente recurso, eis que interposto dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato ora recorrido, ocorrida no dia 03.04.2020, como determina o art. 109, I, da Lei 

nº 8.666/93.  

 

 

II – DA LICITAÇÃO E DECISÃO RECORRIDA 

 

A Prefeitura Municipal de Camaçari, representada neste ato pela Comissão Permanente 

de Licitação - COMPEL, designada pelo Decreto Municipal Nº 7166/2019 publicado, promoveu 

a Concorrência nº 032/ 2019, do tipo Técnica e Preço, tendo como objeto a “Contratação de 

empresa especializada em serviços técnicos na área de engenharia para execução de relatórios 

de vistorias, relatórios socioeconômicos, levantamento de serviços e elaboração de orçamentos 

de reforma para intervenções de melhorias em unidades habitacionais precárias no município de 

Camaçari, BA.” 

 

Após o exame das propostas técnicas, a Comissão de Licitação atribuiu às licitantes as 

seguintes notas, conforme o Quadro de Notas abaixo reproduzido do Relatório de Julgamento:  
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Data venia, as classificações acima indicadas, no que concerne à nota técnica atribuída 

à licitante Consórcio CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN, ora Recorrente, e à 

empresa TERRA PROJETOS não merecem prosperar, posto que restarão ao final claramente 

demonstrados os equívocos na análise de suas propostas técnicas, o que deverá levar à revisão 

das notas conferidas aos mesmos, alterando-se, em consequência, a ordem de  classificação 

dos licitantes, conforme será indicado abaixo. 

 

 

III – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA  

III.1 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PREVISTO NO EDITAL 

 

 Inicialmente, é preciso informar que os elementos que norteiam o julgamento das 

propostas técnicas encontram-se previstos no item 5 do Termo de referência - PROPOSTA 

TÉCNICA, ANEXO VIII, e ANEXO IX, compostos da seguinte forma: 

 

 

Sendo: 
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Uma vez fixados tais parâmetros de julgamento, torna-se possível questionar as notas 

técnicas atribuídas ao Consórcio CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN e à Terra 

Projetos. 

 

 

III.2 – DO EQUÍVOCO DAS NOTAS TÉCNICAS  

ATRIBUÍDAS À CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN 

A pontuação das propostas técnicas apresentadas pelas licitantes, que ditará o futuro da 

participação das empresas no certame e no resultado final do mesmo, é uma decisão passível 

de recurso e, portanto, tem que ser fundamentada. Ora, como pode a licitante defender a 

pontuação técnica a si atribuída, para texto apresentado e não pontuado de maneira justa, apesar 

de seguir todas as regras do Edital, se não tem conhecimento dos motivos que levaram àquela 

pontuação pela Comissão de Licitações? A resposta não pode ser outra, senão, a necessidade 

de fundamentação plausível para os atos da Administração, que argumentativamente determine 

o resultado da licitação, conforme explicita Marçal Justen Filho: 
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“Não se admite que a decisão administrativa, em qualquer grau, faça-se 

imotivadamente ou mediante simples invocação à conveniência administrativa. Os 

princípios do art. 37, caput, somados SOS do art. 5º, inc. LV, ambos da CF/88, 

exigem que as decisões sejam motivadas, com indicação específica dos 

fundamentos pelos quais a Administração rejeita um determinado pleito do 

particular. Afinal, não teriam eficácia as regras constitucionais quando a 

Administração pudesse decidir de modo não fundamentado e não motivado. De 

pouco serviria garantir o direto de recurso, quando a Administração não estivesse 

vinculada a respeitar seus termos para decidir.” Comentários à Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos, 12ª edição, Ed. Dialética, p. 846. 

Cumpre à Comissão o dever de justificar a sua decisão ao pontuar os itens editalícios, a 

fim de que a Recorrente possa embasar a sua defesa e comprovar que sua proposta deve ser 

pontuada de forma aderente aos critérios, por ter atendido a todas as exigências do ato 

convocatório. 

Em verdade, os itens traçam as diretrizes de julgamento, apresentando conceitos: 

 

Cabe à Comissão, quando da aplicação das notas, apresentar suas justificativas, 

aplicando os conceitos ao caso concreto e elaborando, assim, um relatório justo e claro, que não 

deixará dúvidas quanto à sua motivação para atribuição de notas aos licitantes. Assim, um edital 

que estipula os critérios a serem analisados para atribuição de pontuação para nada servem se 

não houver a análise do teor do documento utilizando-se dos conceitos pré-definidos no edital. 

Nos termos da decisão recorrida, verificar-se-á que foram atribuídas ao Consórcio 

Recorrente notas técnicas para o Plano de Trabalho, especificamente aos subitens da 

Metodologia/ Organização e Recursos humanos, inferiores às devidas, as quais deverão ser 

majoradas em patamar condizente com a proposta técnica apresentada, levando-se em conta, 

de forma comparativa, o teor da proposta apresentado para obtenção de “nota máxima”, com 

base nas razões a seguir aduzidas. 

 

III.2.1 – Metodologia/ Organização: 

 

 No Anexo IX, Plano de Trabalho, para a Metodologia e Organização, o edital especifica: 

 “..........apresentar de forma clara e objetiva os métodos, critérios e formas propostas pela 

licitante para a execução dos serviços, considerando: as atividades, rotinas de execução, 

controle dos dados e a estrutura organizacional correspondente, relação da equipe técnica, 

funções e responsabilidades, as peculiaridades próprias dos serviços, do controle de 
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qualidade e o relacionamento com a Contratante. Deverá apresentar as etapas de trabalho 

em forma fluxograma. 

O Consórcio CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | 

ENGENPLAN, em sua proposta, atendeu a todos os 

requisitos para o desenvolvimento da Metodologia e 

Organização, conforme acima, apresentando as atividades, 

seus produtos, fluxograma, rotinas de execução e suas 

etapas, toda a estrutura organizacional e o relacionamento 

com o cliente.  

Como atribuir “BOM” (nota =4,0) ao item, onde 

comparativamente a empresa em 1ª colocação (Terra 

Projetos) teve a nota máxima (nota = 6,0)? Observamos que 

o texto apresentado por esta última é confuso, não tem 

objetividade em conformidade ao requerido e, pelo próprio 

índice apresentado na proposta concorrente, vê-se que não 

há consistência e convergência aos requisitos. Desta forma, não há de se atribuir nota máxima.     

Não houve a descrição das atividades, as rotinas de execução, infraestrutura mínima de 

organização, a relação com a contratante. 

 

 

Com base nessas observações, onde notadamente a proposta está superior ao 

apresentado à proposta da licitante Terra Projeto, o Consórcio Recorrente merece ter a 

pontuação atribuída ao quesito “Metodologia e Organização” revista e alterada, sendo sua nota 

majorada, devendo ter a nota máxima de 6,0 (seis pontos). 

 

III.2.2 – Recursos Humanos: 

 

A mesma analogia que se fez referente ao item Recursos Humanos com referência à 

proposta da licitante Terra Projetos é aplicável aqui. 

Vejamos o que diz o edital e façamos a análise comparativa: 



7 

 

“Apresentar em forma de organograma os recursos humanos que estarão disponíveis para 

a execução dos trabalhos, apresentando suas funções e responsabilidades, bem como sua 

inter-relação e hierarquia.” 

 

Rigorosamente, o Consorcio CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN atendeu 

ao estabelecido, apesentando toda sua estrutura, de equipe, treinamentos, hierarquia, premissas 

da cultura organizacional, Matriz de Responsabilidades, enquanto a licitante Terra Projeto, 

detentora da nota máxima, apresentou o item de forma insuficiente, onde até seu organograma 

(Figura ao lado) foi apresentado sem representar uma estrutura organizacional com sua 

hierarquia. 

Assim, para enquadrar o item “Recursos Humanos” ao conceito INSATISFATÓRIO (Nota 

= 1,00), cabia à Comissão apontar a suposta falta de objetividade e clareza, e esclarecer porque 

a abrangência foi restrita, já que, para a licitante Terra Projetos, foi atribuída a nota máxima de 

6,00 pontos, sem que houvesse justificativa para tamanha diferença entre as avaliações. 

 

Com base nessas observações, o Consorcio Recorrente merece ter a pontuação 

atribuída ao quesito “Recursos Humanos” revista e alterada, sendo sua nota majorada para 6,0 

(seis pontos). 

Portanto, considerando todas as razões acima, a pontuação total atribuída para o item 

PLANO DE TRABALHO deverá passar de 23,00 (vinte e três) pontos para 30,00 (trinta) pontos. 

 

III.3 – DA VALORAÇÃO EXCESSIVA DA NOTA TÉCNICA  

ATRIBUÍDA À TERRA ENGENHARIA  

Nos termos da decisão ora recorrida, foi atribuída à licitante TERRA PROJETOS nota técnica 

que não encontra amparo nos requisitos editalícios. Com base nas razões a seguir aduzidas, 

verificar-se-á que tais notas deverão ser MINORADAS em patamar condizente com o conteúdo 

da respectiva proposta técnica apresentada. 

 

III.3.1 - Capacidade técnica-operacional: 

Levando-se em consideração o estabelecido no edital para a pontuação da Capacidade 

Técnica-Operacional - ou seja, a experiência da empresa -, no item 1, exigiu-se atestado de 

“Levantamento técnico de serviços de edificações”. 

A Licitante Terra Projetos apresentou CAT (Nº 00000302014)/atestado, nas páginas 04 a 08 

da sua proposta, cuja experiência trata-se de Levantamento Planialtimétrico por topografia: 
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Dessa forma, claramente se observa que essa D. Comissão cometeu um equívoco, 

atribuindo nota máxima ao item, onde se sabe que “levantamento topográfico por imagem” nada 

se relaciona com o “Levantamento técnico de serviços de edificações”, onde se faz o 

levantamento da edificação, in loco, observando os danos, condições de conservação, 

levantamento de serviços e seus quantitativos, etc. 

Com base nessas observações, onde notadamente houve um equívoco na interpretação da 

experiencia da licitante, a empresa Terra Projeto merece ter a pontuação atribuída ao quesito 

“Levantamento técnico de serviços de edificações” revista e alterada, sendo sua nota 

anulada, ou seja, nota 0,00 (zero ponto). 

 Ainda, relativo à experiência da empresa, Capacidade Técnica-Operacional, seguindo o 

item 2: 

 

Os CAT/atestados foram apresentados na página 04 a 11, conforme índice da proposta: 

CAT 0302014 

 

CAT 0396967 
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Logo, pode-se afirmar que a licitante apresentou uma única experiência para orçamento de vias 

urbanas, com 4,67km, os quais NÃO representam o intervalo “50.000 < m² < 80.000”, os quais 

correspondem 10 pontos. Sendo assim, como essa D. Comissão justifica atribuir 10 pontos à 

licitante Terra Projetos?  

No Anexo VIII, faz a observação aos quantitativos dos requisitos para Unidades 

habitacionais, ou pelo menos, edificações.  

 

Com base nessas observações, onde notadamente houve um equívoco na interpretação da 

experiência da licitante, a empresa Terra Projeto merece ter a pontuação atribuída ao quesito 

“Serviço de elaboração de orçamento” revista e alterada, sendo sua nota anulada, 0,00 (zero 

ponto), uma vez que não trata de orçamento de edificações. 

 

III.3.2 - Capacidade técnica-profissional: 

Lembrando o que preconiza o edital para a pontuação da experiencia técnica-profissional: 

 

A licitante TERRA apresentou a seguinte comprovação de experiencia: 

✓ Para o Engenheiro/ Arquiteto Sênior:  representado pelo engenheiro Francisco Alves 
Pereira Júnior 

Em análise ao apresentado, para atender o primeiro item de “Levantamento quantitativo em 

edificações” apresentou a CAT 2047/2007, cujo atestado é de Elaboração de Estudo e projeto 

preliminar da pista de borda em Salvador. 

Como pode ser observado, o produto é projetos de urbanismo, paisagismo, malha viária, 

drenagem e orçamento, portanto, contrariando o requisito do edital que é Levantamento técnico 

de serviços em edificações. 
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Com base nessas observações, onde notadamente houve um equívoco na interpretação da 

experiencia do profissional, a empresa Terra Projeto merece ter a pontuação atribuída ao quesito 

“Levantamento técnico de serviços de edificações” revista e alterada, sendo sua nota 

anulada, ou seja, nota 0,00 (zero ponto). 

 

III.3.3 - Metodologia e organização: 

 Vejamos o que diz o edital sobre o desenvolvimento do item METODOLOGIA E 

ORGANIZAÇÃO:  

“Descrição da metodologia de trabalho, apresentando de forma clara e objetiva os 
métodos, critérios e formas propostas pela licitante para a execução dos serviços, 
considerando: as atividades, rotinas de execução, controle dos dados e a estrutura 
organizacional correspondente, relação da equipe técnica, funções e responsabilidades, 
as peculiaridades próprias dos serviços, do controle de qualidade e o relacionamento 
com a Contratante. Deverá apresentar as etapas de trabalho em forma fluxograma.” 

 

Conforme já defendido no item anteriormente descrito, o Consórcio Recorrente, com nota 

4,00, atendeu aos requisitos, onde foram desenvolvidos os temas através dos subitens: 

descrição das atividades; as peculiaridades dos serviços e controle da qualidade; cronologia dos 

trabalhos e estrutura organizacional; e fluxograma. 

Como pode a licitante Terra Projetos receber a nota máxima, onde apresentou sua 

Metodologia e Organização bem inferior ao requerido, descrevendo de forma genérica e 

desconexa as atividades, controle de qualidade, relacionamento com a contratante, etc? 

Com base nessas observações, a empresa Terra Projetos merece ter a pontuação atribuída 

ao quesito “METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO” revista e alterada, sendo sua nota minorada 

para, no máximo, de 2,00 (dois pontos), equivalente ao regular. 

 

III.3.4 - Infraestrutura: 

Sem redundância, também se faz aqui a mesma analogia dos itens anteriores, examinando, 

comparativamente, o conteúdo apresentado nesse item pelas licitantes. Para tanto, vale registrar 

que o Termo de Referência estabelece o seguinte requisito: 

 

“A licitante deverá apresentar as características da infraestrutura de que dispõe e que 

estará disponível para a execução dos serviços a serem executados, tais como 

instalações físicas, equipamentos, softwares, dentre outros.”. 
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A empresa Terra Projetos, além de abordar os temas de forma insuficiente, não cumpriu 

com o estabelecido no edital, descrevendo sucintamente a estrutura da sua sede, sem indicar 

como seria a estrutura para execução dos serviços. Isso posto, com o texto insipiente, não faz 

desse item da proposta uma classificação “MUITO BOM”, nota 6,00. 

Com base nessas observações, a empresa Terra Projetos merece ter a pontuação 

atribuída ao quesito “INFRAESTRUTURA” revista e alterada, sendo suas notas minoradas para, 

no máximo, 2,00 (dois pontos). 

 

III.3.5 - Recursos Humanos: 

 Sobre esse item, preconiza o edital: 

“Apresentar em forma de organograma os recursos humanos que estarão disponíveis 

para a execução dos trabalhos, apresentando suas funções e responsabilidades, 

bem como sua inter-relação e hierarquia.”  

A Terra Projetos foi a única proponente que recebeu a nota máxima, 6,00 pontos, apesar 

de apenas ter apresentado uma simples relação de profissionais e um organograma. Aliás, como 

descrito anteriormente, o desenho não representa um organograma. Nas páginas 142 e 143 da 

sua proposta, apenas uma relação de profissionais e o “organograma”, não atendendo ao 

preconizado pelo edital com nota máxima. 

 Em contrapartida o Consórcio Recorrente apresentou, das páginas 292 a 296, todo um 

arcabouço que define funções, responsabilidades (apresentamos uma matriz de 

responsabilidade, inclusive) além de um organograma de interrelação e hierarquia, além de 

definir, com clareza, a relação com a contratante. 

Com base nessas observações, a empresa Terra Projetos merece ter a pontuação 

atribuída ao quesito “RECURSOS HUMANOS” revista e alterada, sendo suas notas minoradas 

para, no máximo, 2,00 (dois pontos). 

Portanto, a pontuação total atribuída para o item PLANO DE TRABALHO deverá passar 

de 30,00 (trinta) pontos para 18,00 (dezoito) pontos.  

 

 

IV – DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

O julgamento a ser proferido pela Comissão Permanente de Licitação resta vinculado, por 

força dos princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo, aos critérios estabelecidos. 

 Sendo assim, o julgamento das propostas deve estar adstrito aos critérios definidos, 

descabendo qualquer avaliação subjetiva. Toda subjetividade já foi exercida pela Administração 
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ao formular o edital, devendo o julgamento ser um procedimento de mera aplicação do querer 

administrativo previamente externado. 

 Neste sentido cabe citar, pela sua precisão, a lição sempre esclarecedora do mestre Hely 

Lopes Meirelles: 

“A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se 

compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de 

participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização 

do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação 

e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da 

licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a 

Administração que o expediu.” (Direito Administrativo Brasileiro, Contratos 

Administrativos e Licitação, Hely Lopes Meirelles, editora Malheiros, 20ª 

edição, pág. 249 e 250) 

 

 Marçal Justen Filho, ao apreciar o tema, apontou: 

 

“O edital deverá indicar os critérios que nortearão o julgamento, 

possibilitando a elaboração das propostas pelos licitantes e dando 

previsibilidade ao julgamento. A Administração, ao elaborar o edital, 

poderá discricionariamente eleger um, alguns ou diversos critérios para 

julgamento. Essa seleção refletirá o tipo de licitação adotado (art. 45). A 

adoção de diversos critérios torna-os todos relevantes. A vantajosidade 

das propostas será avaliada pela conjugação de diversos aspectos, desde 

que previstos no instrumento convocatório. 

(...) 

Em termos amplos, a objetividade significa imparcialidade mais finalidade. 

O julgamento objetivo exclui a parcialidade (tomada de posição segundo 

o ponto de vista de uma parte). Mas isso é insuficiente. Além da 

imparcialidade, o julgamento tem de ser formulado à luz do interesse 

público. O interesse público não autoriza, contudo, ignorarem-se as 

disposições norteadoras do ato convocatório e da Lei. (Comentários à Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos, Marçal Justen Filho, Editora 

Dialética, 5ª edição, pág. 413.) 

 

 Conforme os entendimentos acima citados, a Administração deve pautar-se unicamente 

no Edital para proferir o seu julgamento, sendo imperioso, portanto, a readequação da nota 

atribuída à licitante Terra Projetos.  

 

No caso vertente, é possível constatar que o julgamento das propostas técnicas da 

recorrente e da Terra Projetos diverge dos requisitos presentes no Edital, seja porque as notas 

atribuídas ao material apresentado pela recorrente estão aquém das devidas, seja porque 
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aquelas conferidas a Terra Projetos estão além do que faz jus de acordo com o conteúdo de sua 

proposta. 

 

Desta forma, para cumprir o quanto está disposto na regra editalícia, conforme o princípio 

da vinculação ao edital, as notas finais publicadas no resultado de julgamento das propostas 

técnicas devem ser revistas com base nas razões acima expostas. 

 

VII – CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, o Consórcio CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN, 

requer seja dado provimento ao presente recurso para revisão da sua nota técnica, a fim de que 

a Nota Técnica seja majorada, com base nos fundamentos apresentados acima e, também, 

requer que seja revista a nota atribuída à Licitante TERRA PROJETO, a fim de que sejam 

reduzida e fixada de acordo com o conteúdo apresentado na respectiva proposta técnica, 

devendo cada desconto ser aplicado na proporção dos descumprimentos das exigências 

editalícias para, uma vez efetuadas as adequações apresentadas acima, serem fixadas as 

seguintes notas finais para as referidas licitantes: 

 

EMPRESA 
CAPACIDADE 

EMPRESA 

CAPACIDADE 

EQUIPE 

PLANO DE 

TRABALHO 
TOTAL 

Consorcio CONCREMAT | JHE| 

GERIBELLO | ENGENPLAN 
30,00 40,00 30,00 100,00 

TERRA 5,00 30,00 18,00 53,00 

Nesses termos, pede provimento. 

 

Salvador, 13 de abril de 2020. 

 
__________________________________________________________________________________________ 

CONSÓRCIO CONCREMAT | JHE| GERIBELLO | ENGENPLAN 

André Clemente Correia da Silva 

Representante Credenciado 


