
 

AO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 

  
OBJETO: Execução de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Consultiva para Coordenação de 

Projetos e Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras do PROGRAMA DE 

INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL, no Município de 

Camaçari-Bahia 

 

O CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS, formado por NOVA ENGEVIX 

ENGENHARIA E PROJETOS S/A - CNPJ: 00.103.582/0001-31, estabelecida na cidade de 

Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, 

CEP 06455-000,  FG CONSULTORIA LTDA-EPP., CNPJ/MF sob o nº 22.751.478/0001-96, 

estabelecida na cidade Lauro de Freitas, Estado da Bahia, Rua São Cristóvão, nº 1.732 – Loja 

3, Quadra 1, Lote 1 a 4, Loteamento Jardim Tarumã, Itinga, CEP 42.739-005 e GS 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME. – Líder, estabelecida na cidade Lauro de 

Freitas, Estado da Bahia, na Av. Luiz Tarquínio Pontes, nº 1.754, Loja 108, Pitangueiras, CEP 

42.701-450, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

CNPJ/MF sob o nº 14.912.594/0001-11, participante no processo licitatório em epígrafe, vem 

respeitosamente perante Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 109, §3º da Lei Federal 

nº. 8666/93, apresentar, tempestivamente, RECURSO ADMINISTRATIVO contra o Resultado 

de Julgamento das Propostas Técnicas, comunicado dia 15 de setembro de 2021, 

requerendo, ademais, seja o recurso recebido e processado em seus efeitos legais, sendo, 

ao final, acolhidas as suas razões e, via de consequência, seja alterado o resultado de 

julgamento da proposta do CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS, nos termos das razões 

expostas que seguem. 

 

I. TEMPESTIVIDADE 

 
De acordo com o subitem 11.3 do presente Edital, a formalização de recurso 

ao processo, observado o prazo legal, será dirigida à autoridade que praticou o ato recorrido, 

ou seja, Comissão de Licitação. Considerando que o prazo estipulado é de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da divulgação do resultado, o que ocorreu em 15 de setembro de 2021, 



 

sendo o dia 22 de setembro de 2021 o prazo limite para interposição deste recurso. Logo o 

RECURSO é TEMPESTIVO, devendo ser analisado e julgado. 

 

 

II. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

 

Trata-se de licitação, na modalidade Concorrência n.º 002/2021, levada a 

efeito pela Prefeitura Municipal de Camaçari. No dia 15 de setembro de 2021 foi publicado no 

Diário Oficial do Estado, o resultado do julgamento das propostas técnicas, conforme 

reproduzido a seguir: 

 

EMPRESAS TECNICAMENTE CLASSIFICADAS  E DESCLASSIFICADAS 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO OBTIDA 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A  Classificada 9,80 pontos 

 CONSÓRCIO INTEGRAÇAO - NEFGGS  Desclassificada 7,40 pontos 
CONSÓRCIO UFC - MAIA MELO - TPF  Desclassificada 7,70 pontos 

TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA  

Desclassificada 2,30 pontos 

 

Inconformado com o resultado do julgamento das propostas técnicas, a 

RECORRENTE propõe o presente recurso, requerendo a reconsideração da decisão 

proferida. 

Em 15 de setembro de 2021, após análise da proposta do CONSÓRCIO 

INTEGRAÇÃO – NEFGGS, a Comissão formaliza por meio do RELATÓRIO DE 

JULGAMENTO TÉCNICO, a decisão de pontuar 7,40 pontos e desclassificar o CONSÓRCIO 

INTEGRAÇÃO – NEFGGS, pelo seguinte motivo: 

 

1 - A D. Comissão, com base no relatório de notas disponibilizado em 15/09/2021, não aceitou 

o atestado apresentado pelo Consórcio, para atendimento do item “Gerenciamento e/ou 

supervisão e/ou fiscalização de serviços com disponibilização de informações on line”, 

conforme extrato retirado do relatório apresentado adiante: 

 

 



 

 
 

 

2 - A D. Comissão, com base no relatório de notas disponibilizado em 15/09/2021, considerou 

o Conhecimento do Problema insatisfatório, conforme extrato retirado do relatório 

apresentado adiante: 

 

 

3 - A D. Comissão, com base no relatório de notas disponibilizado em 15/09/2021, considerou 

a descrição da Metodologia insatisfatório, conforme extrato retirado do relatório apresentado 

adiante: 

 

 

 

III. RAZÕES DO RECURSO  

 

Descrevemos a seguir as razões que motivaram do CONSÓRCIO 

INTEGRAÇÃO – NEFGGS a apresentar o presente recurso: 

 

a) De acordo com a análise disponibilizada pela Comissão, o CONSÓRCIO não 

atendeu ao item de Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de serviços 

com disponibilização de informações on line. 

Neste relatório, a D. Comissão alega que o atestado apresentado 

(A16/P00269/2616), não atende aos requisitos solicitados com o seguinte argumento: 

“Atestado apresentado para sistema de gerenciamento e fiscalização de trânsito”. 

Basta uma breve análise, para verificar que a D. Comissão se equivocou ao 

não aceitar o referido atestado, uma vez que a experiência exigida para o item é de: 

“Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de SERVIÇOS com disponibilização de 

informações on line”. Deste modo, é evidente que em nenhum momento está definido qual 



 

tipo de serviço deveria ser apresentado para o pleno atendimento do item, apenas que os 

serviços executados deveriam ser executados com “disponibilização de informações on line”. 

O atestado apresentado pelo Consórcio, entre as paginas 386 e 407 de sua 

proposta técnica, não deixa qualquer dúvida que o item em questão foi atendido plenamente, 

conforme pode-se observar na sequência. 

Na página 386 é indicado o escopo dos serviços realizados por uma das 

empresas que compõe o Consórcio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E na página 402, é demonstrado que os serviços foram disponibilizados on 

line, conforme exigência editalícias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diante do exposto, não restam dúvidas do pleno atendimento do item em 

questão e do equívoco da D. Comissão. Deste modo, deve ser RETIFICADA a nota para o 

item “Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de serviços com disponibilização de 

informações on line”, alterando a nota de 0 para 10 pontos, conforme condições do edital. 

 

b) De acordo com a análise disponibilizada pela Comissão, o Consórcio apresentou 

o Conhecimento do Problema insatisfatório: 

 

 



 

No item do Conhecimento do Problema o CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – 

NEFGGS não logrou receber a nota máxima, apesar de ter atendido cabalmente as condições 

do edital. 

O CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS elencou, com prioridade, as 

descrições dos serviços e conhecimentos dos serviços a serem realizados. Os principais 

serviços das obras urbanas foram abordadas de forma clara e objetiva para o projeto em seu 

todo, como definiu o Edital para atribuição do conceito muito bom. 

 

No que concerne à Descrição dos Serviços, segundo o Relatório de 

Julgamento das Propostas Técnicas, o CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS obteve 

conceito INSTISFATÓRIO, ou seja, a i. Comissão, conforme enquadramento previsto para tal 

conceito entendeu que o texto apresentado "apresentação suscinta dos trabalhos a serem 

executados". Ora, foram apresentadas informações que demonstraram amplo conhecimento 

acerca dos trabalhos a serem desempenhados e, em especial, acerca do projeto a ser 

implantado, para os quais foram detalhadas e ilustradas todas as suas especificidades e além 

disso no próprio edital solicita a licitante que apresente de forma sucinta o conhecimento do 

trabalho, como pode ser visto abaixo, e na página 32 (trinta e dois) do projeto básico, no 

entanto o Consórcio apresentou o vasto conhecimento das obras previstas e em andamento, 

inclusive com apresentação de registro fotográfico in loco como pode ser verificado nas 

páginas 40 a 43. Não justifica, de forma alguma, atribuição de conceito insatisfatório e 

devendo ser muito bom. 

 

 

 

 

 

 

 

c) De acordo com a análise disponibilizada pela Comissão, o Consórcio apresentou 

a Descrição da Metodologia do Trabalho insatisfatório: 

 

Quanto a DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DO TRABALHO o CONSÓRCIO 

INTEGRAÇÃO – NEFGGS elencou, com prioridade, a metodologia as descrições do trabalho 

a serem elaborados e entregues a Prefeitura. As principais atividades das obras urbanas 



 

foram abordadas de forma clara e objetiva para o projeto em seu todo, como definiu o Edital 

para atribuição do conceito muito bom. 

 

No que concerne à Descrição da Metodologia, segundo o Relatório de 

Julgamento das Propostas Técnicas, o CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS obteve 

conceito INSATISFATÓRIO, ou seja, a i. Comissão, conforme enquadramento previsto para 

tal conceito entendeu que o texto apresentado "texto que não atende totalmente ao exigido 

ou que apresente informações incorretas ou quando o conteúdo referente ao item estiver 

desenvolvido abaixo dos requisitos especificados no edital”.  

 

Ora, foram apresentadas informações que demonstraram amplo 

conhecimento acerca de coordenação de projetos e supervisão técnica, Ambiental e Social 

das Obras do Programa de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e Ambiental para o 

município de Camaçari e, em especial, acerca do projeto a ser implantado, para os quais 

foram detalhadas e ilustradas todas as suas especificidades, também descreveu os 

instrumentos de planejamento e controle a serem empregados em todas as atividades 

previstas. Não justifica, de forma alguma, atribuição de conceito insatisfatório e devendo ser 

muito bom. 

A Metodologia envolveu a forma e os métodos para desenvolvimento das 

atividades descritas no plano de trabalho, em especial nos aspectos de gerenciamento e 

fiscalização das obras e fiscalização, análise e aprovação dos projetos, além do programa de 

trabalho como um todo.  

 

Quanto ao FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES o CONSÓRCIO 

INTEGRAÇÃO – NEFGGS elaborou 03 (três) fluxogramas: Fluxograma de interface entre as 

partes interessadas (página 95), fluxograma de atividades (página 96) e fluxograma de planos 

de gerenciamentos de demanda (página 97), onde elencou, com prioridade, todas as 

atividades a serem realizadas apresentando suas interdependências. As principais atividades 

das obras também foram descritas de forma detalhada e clara para o serviço em seu todo, 

como definiu o Edital para atribuição do conceito muito bom. 

 

Nesse passo, plasma inconteste a imperiosidade da reforma do decisum 

para que seja devidamente reavaliada a proposta técnica do Recorrente, no sentido de 

majorá-la, pela farta e criteriosa análise exposta acima.  

 



 

IV. MÉRITO 

 

Conforme explicitado acima, houve por parte desta d. Comissão de 

licitação, ao realizar o julgamento das propostas técnicas apresentadas pelas licitantes, um 

grave equívoco na aplicação dos critérios de aferição de notas para classificação da 

supracitada proposta.  

 

Não há dúvida que são muitos os princípios correlatos aos que estão 

expressos no trecho acima, de sorte que tanto os Licitantes, bem como a Comissão devem 

atuar estritamente em conformidade com esta gama de princípios, de sorte a não violar o 

ordenamento jurídico pátrio. 

 

No caso presente, verifica-se a violação, prima facie, dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, correlatos ao princípio constitucional da isonomia, uma 

vez que ao avaliar equivocadamente a proposta técnica do CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – 

NEFGGS esteve a Comissão indiretamente a ferir o princípio da isonomia, o qual impõe 

tratamento isonômico aos licitantes que estejam em situações semelhantes.  

 

Neste contexto, como por demais demonstrado acima, o julgamento 

da proposta técnica foi realizado sem a utilização de nenhum critério de aferição congruente 

com a realidade dos fatos, haja vista as gritantes distorções contidas no Relatório de 

Julgamento, que embasou a decisão administrativa ora recorrida. 

 

Indubitável que a i. Comissão responsável pelo procedimento 

licitatório em comento laborou em erro, emitindo notas totalmente dissonantes com a 

realidade da proposta. 

 

O princípio da igualdade na licitação, na medida em que todos os 

licitantes estão sujeitos às mesmas regras, às mesmas exigências, tem por finalidade 

rechaçar quaisquer considerações de ordem subjetiva, que ensejem o apadrinhamento e a 

imoralidade administrativa. Todos licitantes devem ser submetidos aos mesmos critérios de 

julgamento, independentemente de quem quer seja.  

 

Carlos Ari Sundfeld leciona acerca dos princípios da licitação pública, 

especialmente o da igualdade. Convém transcrever a seguinte passagem: 



 

 

“Como desde muito cedo perceberam os processualistas (os 

esportistas também), a igualdade de tratamento em uma disputa 

depende da rigidez do procedimento. Só ela pode garantir a 

competição real. Reconhecendo-o, Hely Lopes Meirelles, ao arrolar os 

princípios da licitação, deu absoluto destaque ao procedimento formal, 

"que domina toda a licitação. jungindo os que a realizam e os que 

licitam aos mesmos preceitos procedimentais".(grifos nossos) 

 

Seguindo a mesma exegese, Maria Sylvia Di Pietro em sua obra 

“Temas polêmicos sobre licitações e contratos” 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 44 

pontifica: 

“As exigências são iguais para todos; a liberalidade em relação a um 

licitante vem em prejuízo dos outros. Que atenderam a todas as 

exigências do edital, ofendendo, portanto, o princípio da isonomia. O 

rigorismo é igual para todos e constitui uma garantia de legalidade e 

igualdade para a Administração e para o administrado”. 

 

Em virtude de sua enorme importância na prática das licitações, o 

princípio da isonomia, como já mencionado, foi expressamente erigido à categoria de princípio 

constitucional (ele sempre existiu em nossas constituições como princípio fundamental, mas 

só na atual Carta Política foi, expressamente, aplicado as licitações públicas), no artigo 37, 

XXI da nossa CF, bem assim foi cuidadosamente tratado pelo art. 3º, §1º, I, da Lei n. 8.666/93. 

 

Conclui-se, por conseguinte, ser imperiosa a reavaliação da proposta 

técnica do CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS, de acordo com os critérios objetivos 

insculpidos no ato convocatório, que vinculam a atuação administrativa da Comissão de 

Licitação, de sorte que seja auferida a pontuação da proposta de acordo com a excelência do 

conteúdo material apresentado, como é de costume e conhecimento por este Órgão, a fim de 

conferir obediência a normatividade presente no conteúdo dos princípios da isonomia, 

legalidade e da própria escolha da proposta segura e mais vantajosa à Administração. 

 

Não se admite, em absoluto, em nome de um obstinado anseio de 

permitir a participação de um número maior de propostas técnicas, fazer tabula rasa do 

princípio da legalidade, flexibilizando e transigindo com exigências peremptórias da lei. Num 



 

Estado como o nosso, que se intitula Democrático de Direito, postura desse jaez malfere os 

fundamentos, os postulados da nossa ordem político-constitucional. 

 

Destarte, vê-se que, homenageando o princípio constitucional da 

legalidade, viga mestra do Estado Democrático de Direito, é responsável pelo balisamento do 

certame, sob o manto da lei, vinculando os licitantes e o Poder Público, arredando-se 

subjetivismos perniciosos, de molde a obter-se a proposta realmente mais vantajosa para a 

Administração, em competições em que seja assegurado, amplamente, tratamento isonômico 

aos acorrentes. 

 

Reduzindo a argumentação jurídica expendida ao caso concreto, 

constata-se com bastante clareza que o julgamento das propostas técnica sem critério de 

aferição de nota é desabonador das premissas construídas acima e, bem assim, contrárias à 

legislação pertinente a matéria.  

 

V.  CONCLUSÃO. 

 

Ante o exposto, pede e espera, o CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – 

NEFGGS, seja o presente recebido, conhecido e, ao final, provido, a fim de que seja a 

proposta técnica do CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO – NEFGGS reavaliadas com vistas a 

aumentar sua respectiva nota, haja vista as significantes discrepâncias apontadas nas 

avaliações.  

 

Acaso seja mantida por essa douta Comissão a decisão impugnada, 

o que, por certo, incorrerá, requer, de logo, seja o presente encaminhado para o conhecimento 

e decisão por parte da Autoridade hierarquicamente superior, na forma do artigo 109, §4º, da 

Lei n. 8.666/93. 

 

Pede deferimento. 

 

Salvador, 16 de setembro de 2021. 

 

DAVID SANTOS SIMÕES 

RG: 08174316-59 SSP/BA 

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO 


