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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 – COMPEL. 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização do Gerenciamento das 

Atividades de Engenharia e Serviço Social do Programa de Urbanização Integrada na Bacia 

do Rio Camaçari – Fase 2, Integrante do Programa de Saneamento Integrado do Ministério 

das Cidades – PAC 2. 

DATA DE ABERTURA: 28/03/2019 

 

RECORRENTE: COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS.  

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de pontuação da proposta técnica da empresa Recorrente foi publicada no Portal de 

Compras em 07/06/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 14/06/2019.  

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. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente teve sua proposta técnica analisada e, inconformada com a nota que lhe foi 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) requer-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso com atribuição de 

efeito suspensivo para que: 1. seja publicado o julgamento feito pela D. Comissão de 

Licitação, apontando os critérios utilizados, bem assim as respectivas fundamentações das 

notas auferidas a todos os concorrentes; 2. Seja reaberto o prazo recursal a contar da 

publicação do extrato de julgamento das propostas técnicas; (...) ” 

 

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 do relatório apresentado pela Comissão Especial de 

Julgamento da Licitação é possível verificar ausência de exposição de motivos que fulmina 

qualquer possibilidade de interposição de recurso administrativo, sob pena de afronta a vários 

princípios. Afirma que no relatório não há menção a qualquer justificativa que respalde a 

atribuição de notas aos quesitos analisados. Aduz que imagina tratar-se tal ausência de 

simples lapso ou erro de impressão que pode ser facilmente resolvido pela Comissão, razão 

pela qual entende que nova oportunidade será concedida aos participantes para que formulem 

seus argumentos. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: a decisão quanto às pontuações aferidas a cada candidato foi 

disponibilizada conforme previsto em edital. Qualquer discordância quanto à forma ou método 

deveriam ser opostas em sede de impugnação, previamente à realização do certame. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório determina que a inércia do interessado 

perante as cláusulas do edital que orienta a licitação a qual decidiu participar, representa 

anuência às suas cláusulas, não cabendo irresignação posterior e intempestiva. Veja-se o 

entendimento do TCU sobre o tema: 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

“(...) E tais itens do Edital não foram impugnados pelo Consórcio Contruscap-Copasa, 

autor da presente Representação, em seu momento oportuno, conforme possibilidade 

prevista no instrumento convocatório em seu item 11.6 e no art. 41, da Lei Federal n. 

8.666/1993. 

Vale dizer, ao não impugnar os termos do Edital oportunamente, o Consórcio Construcap-

Copasa concordou e acatou integralmente todas as regras editalícias, vinculando-se 

expressamente aos termos indicados pelo Edital. A Lei de Licitações determina que o 

silêncio do interessado acerca da regra do Edital acarreta-lhe a impossibilidade de argui-

la posteriormente e de forma oportuna. 

Na visão de EGON BOCKMANN MOREIRA E FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, a 

vinculação ao instrumento convocatório pode ser entendida como princípio de limitação 

material e procedimental: a partir de sua divulgação, a Administração Pública e os 

particulares estão todos subordinados a eles. Devem estrito cumprimento aos seus termos 

e estão proibidos de inová-lo, não só durante o processo licitatório, mas também quando 

da execução do contrato. Será este instrumento que instalará o interesse das pessoas 

privadas e os respectivos custos para a elaboração da proposta. Ou seja, ‘trata-se de ato 

administrativo autovinculante a ser obedecido e eficazmente executado pela 

Administração”. (Acórdão 515/2019 – PLENÁRIO TCU, Relator Augusto Nardes, data da 

sessão 14/03/2018) 

Desta forma, as notas atribuídas às licitantes foram divulgadas segundo critérios objetivos 

estabelecidos no edital, tendo a comissão técnica pontuado exatamente os critérios constantes 

do instrumento convocatório. 

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 COBRAPE – 

CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS.,  para no mérito: 

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

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 – COMPEL. 
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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, 29 de julho de 2019.  

 

COMISSÃO CENTRAL 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 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

 

Apoio 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Camaçari/BA, 29 de julho 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 – COMPEL., 

interposto pela licitante COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E 

EMPREENDIMENTOS., 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 licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 – 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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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. 

 

 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 

COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

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

normas que regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 29 de julho de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


