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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: R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  

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. 

Outrossim, na data de 25/06/2019 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 14/06/2019, 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 

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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DO PEDIDO RECURSAL 

“(...) pede seja o presente recebido, conhecido e, ao final, provido, a fim de que seja as 

propostas técnicas das empresas UFC, DIEFRA e COBRAPE reavaliadas com vistas a reduzir 

suas respectivas notas, haja vista as significantes discrepâncias apontadas nas avaliações, de 

modo a lhe conferir a pontuação indicada no item VI – QUANTO A TOTALIZAÇÃO DAS 

NOTAS (...)”. 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

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

proferida pela D. Comissão de Licitação, com os ajustes solicitados no Recurso da UFC 

Engenharia Ltda., protocolado em 14/06/2019” 

DO JULGAMENTO  

A Recorrente alega as notas atribuídas aos licitantes se configuram incorretas, uma vez que 

revelam vício de julgamento em relação à pontuação atribuída às propostas das empresas UFC, 

COBRAPE e DIEFRA. Aduz os argumentos elencados abaixo, os quais analisaremos um a um, 

em cotejo com as contrarrazões apresentadas pela Recorrida UFC ENGENHARIA, de forma 

numerada para fins didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R) alega que no item EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (EE), a UFC 

ENGENHARIA obteve a pontuação máxima de 20,00 pontos, mas, embora a UFC tenha 

apresentado 5 CAT´s com os respectivos atestados, nenhum deles atende aos requisitos 

editalícios de comprovar execução de plano de monitoramento ambiental de empreendimentos 

urbanos, e que a nota de 20,00 atribuída à EE da UFC ENGENHARIA deveria ser de 18,00, 

ao passo que a nota atribuída à EQUIPE TÉCNICA (ET) deveria ser de 56,00 ao invés dos 

60,00 que lhe foram imputados, ao que requereu requereu a revisão da nota técnica final da 

UFC de 93,20 para 87,20, justificando tal redução por meio dos seguintes argumentos: 

a) A CAT nº 16891/2018 (pág. 131 da proposta) não indica em momento algum a 

exigência do edital de comprovar “execução de plano de controle e de monitoramento 

ambiental de empreendimentos urbanos”. Afirma que este serviço é de 
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“acompanhamento da implementação de planos”, não se tratando de execução 

propriamente dita destes planos; 

b) A CAT nº 5990/2018 (pág. 164 da proposta) comprova que a empresa fez 

“assessoramento à contratante nas ações de gestão ambiental”, portanto, também 

neste atestado não se comprova a “execução de plano de controle e de monitoramento 

ambiental de empreendimentos urbanos”; 

c) A CAT nº 56907/2017 (pág. 180 da proposta) demonstra eu a empresa realizou o 

“controle das medidas previstas no plano de controle ambiental”, porém não executou 

“monitoramento ambiental”, fugindo do que foi exigido no edital; 

d) A CAT 430100/2018 (pág. 196 da proposta) comprova a “verificação e análise dos 

estudos ambientais com acompanhamento dos procedimentos”, não constando em 

momento algum a “execução de plano de controle e monitoramento ambiental de 

empreendimentos urbanos”; 

e) A CAT nº 26/2012 (pág. 250 da proposta) comprova que a empresa realizou 

“monitoramento/gestão ambiental”, não constando, também, “execução de plano de 

controle e monitoramento ambiental de empreendimentos urbanos”;  

f) Em relação à pontuação 2,00 atribuída à engenheira Simone Hart Oliveira 

(profissional júnior) no primeiro item, observa-se que ocorreu um equívoco, uma vez 

que o atestado apresentado para a comprovação da sua experiência em “execução de 

plano de controle e monitoramento ambiental de empreendimentos urbanos” não 

atende aos critérios de pontuação constante do edital. Afirma que a Certidão 

1667/2010 (pág. 496 da proposta) contempla apenas “trabalhos de educação 

ambiental” e considera que se para obter a pontuação máxima de 2,00 pontos, a 

profissional indicada deveria comprovar experiência em “execução de plano de 

controle e monitoramento ambiental de empreendimentos urbanos”, não é possível que 

obtenha tal pontuação com os atestados apresentados; 

g) Em relação à pontuação 2,00 atribuída à engenheira Simone Hart Oliveira 

(profissional júnior) no segundo item relativo a este profissional, observa-se também 

equívoco na pontuação, uma vez que o atestado apresentado para a comprovação da 

experiência em “gerenciamento ou execução de obras de recuperação ambiental de 

áreas degradadas” não atende aos critérios de pontuação constante do edital. Afirma 

que embora a Certidão 313789/2015 (pág. 505 da proposta) contemple o serviço 
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exigido, a profissional indicada não o executou, pois o atestado comprova apenas que a 

profissional exerceu atividades relacionadas à disciplina Geotecnia. 

CONTRARRAZÃO (1R): QUANTO À EXPERIÊNCIA DA EMPRESA (EE), a Recorrida 

alega que o acompanhamento é um monitoramento e que que o monitoramento pode ser um 

acompanhamento, gerenciamento, etc. afirma que o corpo dos atestados apresentados 

contempla Plano de Controle e Monitoramento Ambiental, inclusive, destacados parcialmente 

pela própria RK em seu recurso. Afirma que estas atividades foram executadas pela UFC 

ENGENHARIA, ora diretamente, ora através de assessoramento ao Contratante. Aduz que em 

nenhum local dos documentos editalícios está definido o conteúdo do Plano de Controle e 

Monitoramento Ambiental de Empreendimentos Urbanos, razão pela qual a Comissão 

procedeu coerentemente ao pontuar os atestados. Afirma que se a Comissão agisse 

diferentemente, por mais justa razão, também teria que deixar de pontuar a RK ENGENHARIA 

E CONSULTORIA nesse quesito, uma vez que os atestados apresentados pela RK e referentes 

à mesma CAT nº 1900/2008 em nome da profissional Rosa Silva Cardoso Kitahara Rodrigues, 

áginas 221 a 224 de sua proposta, foram emitidos pelo Ministério Público do Estado da Bahia 

e sabe-se que o MP/BA não executa plano de controle e monitoramento ambiental, apenas 

fiscaliza; e que o título do trabalho atestado pela CAT é Projeto de Fiscalização Preventiva e 

Integrada (...), o que corrobora com a assertiva de que o MP não executa o plano supracitado. 

Conclui afirmando que esses aspectos confirmam que não houve “Execução de plano de 

controle e monitoramento ambiental de empreendimentos urbanos” pela profissional Rosa 

Silva, mas apenas Projeto de Fiscalização Preventiva e Integrada..  

QUANTO À EQUIPE TÉCNICA (ET) a Recorrida alega em sua defesa, com relação ao 

atestado da CAT nº 1667/2010, que a Recorrente intencionalmente deixou de destacar o texto 

da página 500, embora já o tivesse destacado parcialmente, quando do questionamento da EE. 

Reitera as razões apresentadas acima quanto ao quesito “execução de plano de controle e 

monitoramento ambiental de empreendimentos urbanos”.  

Com relação à CAT nº 313789/2015, aduz em sua defesa que o serviço de “gerenciamento ou 

execução de obras de recuperação ambiental de áreas degradadas” é de caráter 

multidisciplinar e o edital não define que disciplina e formação deveria comprovar essa 

experiência. Alega que o tipo de obra gerenciada ou executada é mais compatível com 
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Engenharia Civil/Geotecnia do que com Engenharia Sanitária e Ambiental e Biologia e que o 

profissional indicado tem formação de engenharia civil com Mestrado em Engenharia Civil na 

área de Geotecnia Ambiental (currículo na pág. 490), estando, no seu entender, mais 

habilitado para o tipo de obra executada. 

DECISÃO FUNDAMENTADA:  Inicialmente, cumpre esclarecer que o conteúdo do plano de 

controle e monitoramento ambiental de empreendimentos urbanos está delineado no item 12.2 

do TR, da seguinte forma: 

“12.2 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Esta etapa consistirá no acompanhamento e controle de todo o desenvolvimento das obras e 

demais atividades associadas ao Programa. Nesta fase os serviços desenvolvidos obedecerão a 

seguinte ordenação:  

 Controle e Acompanhamento dos Processos Construtivos;  

 Controle e Acompanhamento dos Processos Administrativos;  

 Controle e Acompanhamento da Garantia Ambiental;  

 Controle e Acompanhamento dos Processos de Mensuração;  

 Relatórios; Avaliação dos Relatórios; Acompanhamento; e  

 Atestados Técnicos. 

12.2.5 GARANTIA AMBIENTAL 

Como representante formal da CONTRATANTE, a CONTRATADA para Gerenciamento 

deverá exercer algumas atividades voltadas para a garantia da qualidade ambiental dos 

locais afetados pela construção das obras e circunvizinhanças do Empreendimento como um 

todo, destacando-se entre elas as que se seguem: 

 Verificação da aplicabilidade ou não da legislação ambiental aos sítios e atividades 

afetados pela construção e implementação do Empreendimento; 

 Comunicação à CONTRATANTE e à CONTRATADA para construção das obras sobre 

fatos ou atividades que possam comprometer a manutenção da qualidade ambiental ou 

que possam ir de encontro a legislação pertinente; 

 Promoção de meios para garantir a atuação da Comissão Técnica de Garantia Ambiental 

da CONTRATANTE, respaldada pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, 

elaborado previamente (antes do início das obras) para o Empreendimento, orientações 

constantes dos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental para a conservação 
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ambiental e medidas e procedimentos ambientais constantes no documento de 

especificações das obras de implantação; 

 Promoção de meios para garantir a recuperação ambiental de espaços ou sítios 

degradados pela ação da CONTRATADA para construção, não previstos no Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas; e 

 Verificação do cumprimento das medidas e procedimentos ambientais constantes no 

documento de especificações das obras de implantação bem como dos requisitos e 

determinações estabelecidas no licenciamento ambiental e documentos afins, de 

competência da CONTRATADA. 

Com relação aos atestados impugnados pela Recorrente, deve-se apontar o entendimento da 

área técnica para os mesmos.  

A CAT nº 16891/2018 (pág. 131 da proposta) em sua página 1/6 consta a atividade “execução” 

na área “meio ambiente”. Na página 3/6 constam as atividades de acompanhamento e controle 

das licenças, acompanhamento e implementação dos planos e emissão de relatório mensal das 

ações ambientais referente as condicionantes, planos e programas. Tem-se que está 

comprovada a experiência para o item de plano de controle e monitoramento ambiental. 

A CAT nº 5990/2018 (pág. 164 da proposta) em sua página 12/21 constam ações de apoio a 

gestão ambiental, assessoramento nos cumprimentos das medidas socioambientais. O 

assessoramento é parte integrante da execução do plano 

A CAT nº 56907/2017 (pág. 180 da proposta) em sua página 7/11 consta “controle das medidas 

relacionadas aos assuntos ambientais, incluindo o gerenciamento, envolvendo: Plano de 

Controle Ambiental para execução das obras”. O assessoramento é parte integrante da 

execução do plano. 

A CAT 430100/2018 (pág. 196 da proposta) comprova a atuação no plano de controle 

ambiental das obras em função do conteúdo do item 3.2 constante na folha 10 do atestado. 

A CAT nº 26/2012 (pág. 250 da proposta) comprova a atuação no plano de controle e 

monitoramento ambiental das obras em função do conteúdo do item 1.23 

“monitoramento/gestão ambiental” constante na folha 5/8 do atestado. 
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Quanto à alegação acerca da engenheira Simone Hart, tem-se que pela RESOLUÇÃO 

CONAMA nº 9 de 1990, o Plano de Controle Ambiental “conterá os projetos executivos de 

minimização dos impactos ambientais”. Pode-se verificar que houve atuação na recuperação 

ambiental de áreas degradadas, que é uma atividade de controle ambiental vinculada a 

disciplina de geotecnia. Consta, na página 5/7 da CAT 1667/2010 (pág. 496 da proposta), 

apontada pela Recorrente, não somente trabalho de educação ambiental, mas também “controle 

das medidas relacionadas aos assuntos ambientais, incluindo o gerenciamento, envolvendo: 

Plano de Controle Ambiental para execução das obras. O assessoramento é parte integrante da 

execução do plano. 

Por fim, vale ressaltar que em sendo o objeto analisado Plano de Controle Ambiental, é 

pertinente frisar a sua característica multidisciplinar, onde há atuação de diversos segmentos, 

como: a atuação com resíduos sólidos (resíduos da construção no caso de obras), qualidade da 

água, manejo de águas pluviais e manejo de efluentes, resgates de fauna e flora e também a 

parte de recuperação de áreas degradadas. 

Quanto à CAT 1900/2008, apresentada pela RECORRENTE RK (apontado nas contrarrazões) 

na página 221 a 224, informa que a profissional atuou como Assessora Técnica e Perita 

Ambiental, restando claro que atuou na coordenação e elaboração do plano de monitoramento e 

controle ambiental, bem como em atividades subsequentes de fiscalização e perícia 

relacionados aos planos elaborados. 

Desta maneira, verifica-se que toda pontuação atribuída se deu estritamente conforme os 

conceitos pertinentes da Engenharia, não havendo que se falar em falha no reconhecimento de 

aptidão técnica e nem em inversão de notas, quedando-se improcedente todos os argumentos 

suscitados pela Recorrente. 

RAZÃO RECURSAL: (2R) alega que quanto à nota técnica atribuída à licitante DIEFRA, 

também constatou os seguintes equívocos: 

a) Em relação à pontuação 2,00 atribuída ao engenheiro civil (profissional júnior) 

Rogério Costa Lima em atendimento ao item “execução de plano de controle e de 

monitoramento ambiental de empreendimentos urbanos”, não atendem aos critérios de 

pontuação constantes do Edital, pelas seguintes razões; 
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 A CAT 1420160007906 (pág. 389 da proposta) não contemplam a 

“execução de plano de controle e de monitoramento ambiental de 

empreendimentos urbanos”, mas sim apenas a “supervisão de 

monitoramento para edificações residenciais” e, por esta razão, a 

documentação apresentada não indica que o profissional tenha a 

experiência exigida, não podendo ser considerado para efeito de 

pontuação; 

 O profissional apresentou a CAT 510809 (pág. 407 da proposta), onde 

não se contempla a informação de “execução de plano de controle e de 

monitoramento ambiental de empreendimentos urbanos”, contemplando 

apenas o plano básico ambiental e, por esta razão, a documentação 

apresentada não indica que o profissional tenha a experiência exigida, 

não podendo ser considerado para efeito de pontuação 

b) Conclui afirmando que a nota de 60,00 atribuída à Experiência da Equipe (EE) da 

DIEFRA está equivocada, devendo ser concedida a esta licitante a pontuação de 

apenas 58,00 pontos, razão pela qual a Recorrente requereu a revisão da nota técnica 

final da DIEFRA de 86,05 para 84,05. 

CONTRARRAZÃO (2R): não houve contrarrazões quanto a este argumento. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: inicialmente deve-se relembrar, como já dito acima, que pela 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 9 de 1990, o Plano de Controle Ambiental “conterá os projetos 

executivos de minimização dos impactos ambientais”. Pode-se verificar, quanto à CAT nº 

1420160007906 (pág. 389 da proposta da Recorrida DIEFRA), que houve atuação na 

recuperação ambiental de áreas degradadas, que é uma atividade de controle ambiental, página 

4 de 10 do atestado. Também consta na folha 5 de 10 o item “01.01.02 Controle e Supervisão 

Ambiental das obras baseado em plano de controle ambiental” 

Quanto CAT nº 510809 (pág. 407 da proposta da Recorrida DIEFRA), o citado atestado não 

pontuou, pois trata apenas de elaboração dos projetos e planos. 

Já em relação à nota atribuída à EE da Recorrida DIEFRA, tem-se que está correta, pois 

pontuou pela execução de plano de controle ambiental por meio da CAT nº 1420160007906. 
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Por fim, cabe salientar que, apesar de terem sido julgados todos os itens acima referentes a 

execução de plano de controle e monitoramento ambiental, apenas a validação de um dos 

atestados se faz suficiente para conferir nota máxima a este elemento. 

RAZÃO RECURSAL: (3R) alega que quanto à nota técnica atribuída à licitante COBRAPE, 

também constatou os seguintes equívocos: 

c) Em relação à pontuação 2,00 atribuída ao engenheiro civil (profissional júnior) Jorge 

Elizário Miguel Filho em atendimento ao item “gerenciamento ou fiscalização de obras 

de remanejamento de interferência”, não atendem aos critérios de pontuação 

constantes do Edital, pelas seguintes razões: 

 A Certidão 2620170000915 (pág. 819 da proposta) não foi apresentada 

com o respectivo atestado e não contempla a informação 

“gerenciamento ou fiscalização de obras de remanejamento de 

interferência”, requisito imprescindível para pontuação. Aduz que para 

se obter a pontuação máxima de 3,00 pontos prevista no critério 

estabelecido pelo Edital, o Eng.º indicado deveria comprovar 

experiência no serviço exigido, mas a documentação apresentada não 

indica que o profissional tenha experiência no mesmo, não podendo ser 

considerado para efeito de pontuação, devendo a pontuação para o item 

ser igual a 0,00.  

d) Conclui afirmando que a nota atribuída à Experiência da Equipe foi de 60,00, mas pelo 

exposto acima deveria ser de 58,00, razão pela qual a Recorrente requereu a revisão 

da nota técnica final da COBRAPE de 92,00 para 90,00. 

CONTRARRAZÃO (3R): não houve apresentação de contrarrazões para este argumento.  

DECISÃO FUNDAMENTADA: A comprovação da experiência em gerenciamento ou 

fiscalização de obras remanejamento de interferência está comprovada na Certidão 

2620170000915 (pág. 819 da proposta), podendo ser verificada na página 823, item "2.2. 

Relação das subatividades desenvolvidas", subitem "[20] coordenação da interface projeto/obra 
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sugerindo alterações de projeto, quando necessário, em decorrência de obstáculos de 

construção detectados". 

Assim sendo, não possui razão o Recorrente também quanto a este argumento. 

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 R K 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., 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. 

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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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 R K ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., 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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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2018 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE R K ENGENHARIA E CONSULTORIA 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 R K 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.;  

 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 


