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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: UFC ENGENHARIA 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 19/06/2019 foram protocolizadas contrarrazões de recurso pela licitante  

RK ENGENHARIA E CONSULTORIA 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 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 

“Pelo exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando a decisão 

recorrida para que sejam reavaliadas as notas atribuídas às empresas UFC ENGENHARIA 

LTDA. e RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (...) Requer ainda, a desclassificação 

da empresa RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. por não ter obtido 50% da 

pontuação máxima de atestados da equipe técnica mínima exigida, ou seja, 30 (trinta) pontos, 

conforme prescreve o item 7.4.4 do Termo de Referência do Edital (...)” 

DO PEDIDO DE CONTRARRAZÕES 

“(...) requer, por razões de fato e de direito, considerando o princípio da isonomia entre os 

proponentes e respeitando os critérios de julgamento explicitados em edital, respeitosamente 

solicita a esta d. Comissão de Licitação, a: Desconsiderar as argumentações e negar 

provimento ao Recurso Administrativo interposto pela UFC ENGENHARIA LTDA.; Dar 

provimento ao recurso da RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.” 

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 avaliação das propostas técnicas do presente 

certame, divulgada pela Comissão Permanente de Licitação, resume-se a um documento com 3 

quadros, em que são apenas atribuídas as pontuações para cada licitante nos itens da 

proposta, não havendo justificativa para as notas e nem explicação dos fundamentos que 

levaram à sua atribuição. Afirma que o Edital em sua Parte I – Propostas, mais 

especificamente na sua Seção IV, não explica quais os critérios adotados para se obterem as 

pontuações máximas, mas apenas o conteúdo que deverá conter o Conhecimento do Problema 

e Plano de Trabalho, de igual forma, o Termo de Referência procede, conforme seu item 7.4 – 

Critérios e Pontuações, razão pela qual as licitantes não possuem informações para aferir as 

pontuações atribuídas nesses itens. Por fim, alega que em 07/06/2019 solicitou, através de e-

mail, um relatório de avaliação das propostas técnicas que apresente a fundamentação do 
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julgamento e as justificativas das notas atribuídas, atendendo ao que estabelece o Edital e a 

legislação. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL (1R): não houve contrarrazão quanto a esta alegação. 

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: 

“(...) 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 
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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. 

RAZÃO RECURSAL (2R): alega que a proposta da RK ENGENHARIA não deve obter a 

pontuação que lhe foi atribuída, afirmando que para o item 1- Conhecimento do Problema, a 

Recorrente afirma ter desenvolvido sua proposta obedecendo estritamente ao que prescreve o 

Edital, ao passo que a RK Engenharia fugiu do que estabelece o edital e incluiu além dos 

subitens solicitados, mais um: “descrição da região em que se situam as obras, condições de 

acesso e de apoio logístico e condições regionais diversas interferentes na execução das obras 

previstas”. Afirma que a RK desenvolveu esse tema não solicitado em 46 páginas, número 

maior que o dedicado aos subitens exigidos no edital, limitando-se, quanto ao item 1.1, a 

mostrar o conhecimento das obras objeto do Gerenciamento, ao passo que a Recorrente, além 

de demonstrar o conhecimento das obras, abordou resumidamente sobre: aspectos físicos e 

regionais; conhecimento do programa de urbanização integrada na bacia do Rio Camaçari; as 

obrigações da gerenciadora, etapas do gerenciamento; avaliação e adequação do projeto e 

plano estratégico. Conclui afirmando que nesse subitem jamais a RK ENGENHARIA poderia 

ser pontuada com nota superior à da UFC. Alega que é racional supor a existência de 

equívoco e que, para retidão do julgamento, devem ser corrigidas as notas, com sua inversão, 

ou seja: a pontuação de 6,95 pontos deve ser atribuída à UFC ENGENHARIA e a de 4,6 

pontos, no máximo, à RK ENGENHARIA. 

CONTRARRAZÃO RECURSAL (2R):  alega que demonstrou amplo conhecimento dos 

trabalhos que se propõe a executar e das condições as quais o mesmo está inserido, indicou 

apresentando as áreas de interferência e suas localidades, apresentou o programa municipal 

de urbanização integrada da bacia do rio Camaçari objetivando, primordialmente, a 

recuperação e revitalização do meio ambiente e melhoria na qualidade de vida dos habitantes 

do município de Camaçari. Afirma que em seguida fez uma descrição da região em que se 

situam as obras, as condições de acesso e de apoio logístico e condições regionais diversas 

interferentes na execução das obras previstas, além de elaborar a caracterização geral do 

município de Camaçari (histórico, aspectos físicos e territoriais, aspectos socioeconômicos e 
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perfil sanitário). Aduz que foram apresentados os dados concernentes a cada obra, tendo como 

referência informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Camaçari, além de uma 

descrição acerca da realização dos trabalhos de gerenciamento das obras a serem executadas. 

Alega que, objetivando ter um melhor conhecimento da atual situação nas localidades 

contempladas com o programa, foram feitas visitas onde foram identificadas as situações e 

realizados registros fotográficos. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: ao abordar subitens além dos exigidos no Edital, a Recorrida 

não comete qualquer infração, não sendo razoável sua penalização por ter ido além do exigido. 

Certamente, caso sua abordagem “extra” representasse fuga ao tema proposto, ou contradição a 

qualquer exigência do edital, poderia estar configurado erro na proposta, mas não é o caso em 

tela. 

O item apresentado pela Recorrida “descrição da região em que se situam as obras, condições 

de acesso e de apoio logístico e condições regionais diversas interferentes na execução das 

obras previstas” está contido no item “1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA”, cujo conteúdo 

encontra-se em consonância com o objeto do edital 

Com relação ao item 1.1 a Recorrida apresentou informações suficientes para obtenção da 

pontuação que lhe foi conferida. Não há qualquer equívoco na atribuição de notas à Recorrente 

e Recorrida.  A RK demonstrou o conhecimento das obras em detalhamento superior ao da 

UFC, tanto no que respeita aos aspectos físicos e regionais, como conhecimento do programa e 

intervenções previstas, apresentando mais dados secundários, bem como também mais dados 

primários, tais quais registros fotográficos atualizados dos trechos com intervenções propostas. 

Logo, a RK obteve nota superior a UFC.  

Desta forma, não procede o argumento suscitado. 

RAZÃO RECURSAL (3R): alega que quanto ao item 1.2 a Recorrente desenvolveu o tema 

em 13 subitens, ao passo que a RK o desenvolveu em dois macros subitens e que, por isso, há 

deficiências no tema apresentado pela RK, como falta de clareza, ausência de objetividade e 

inserção de aspectos irrelevantes para o escopo dos trabalhos. Conclui afirmando que houve 

uma inversão na atribuição das notas às duas empresas e que a Recorrente é merecedora de 

nota 2,2, ao passo que a RK é merecedora de nota 1,5; 
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CONTRARRAZÃO RECURSAL (3R):  alega que no item 1.2 foi apresentado os aspectos 

diversos passíveis de ocorrência durante a realização das atividades de gerenciamento e 

fiscalização; aspectos inerentes às interferências; aspectos relacionados aos cadastros das 

unidades existentes na área; aspectos relacionados aos projetos; aspectos inerentes a 

procedimentos padrões; aspectos referentes a medição; aspectos relacionados a segurança do 

trabalho e a segurança da obra. Conclui afirmando que por atender na plenitude o edital e 

pela ampla visão de abordagem, a RK ENGENHARIA sente-se merecedor da pontuação obtida 

nos tópicos abordados, itens integrantes do conhecimento do problema. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: a Recorrida desenvolveu o item 1.2 em diversos subitens, 

conforme pode se verificar entre as páginas 57 e 99 de sua proposta. Tal nível de detalhamento 

infirma as alegações de falta de clareza da Recorrente, restando claro que não há qualquer 

inversão nas atribuições de notas.  

A Recorrente apresentou caracterização geral do município regular e descreveu de maneira 

satisfatória o programa. A empresa explorou com um bom nível de detalhamento os 

conhecimentos dos trabalhos a que propõe a realizar, deixando de detalhar melhor a descrição e 

apresentação das intervenções propostas para os trechos. 

No entanto, a Recorrida RK Engenharia contextualizou de forma pertinente aspectos do estado 

da Bahia, e desceu à esfera municipal, perpassando por diversos elementos físicos e sociais 

com um nível muito bom de detalhamento. A caracterização do programa foi feita de forma 

muito assertiva, trazendo dados concretos dos investimentos previstos, quantitativos previstos, 

denotando um maior envolvimento quanto a análise do material disponibilizado no Portal de 

Compras. A empresa explorou com um bom nível de detalhamento os conhecimentos dos 

trabalhos a que propõe a realizar, além de apresentar muito bem as intervenções propostas para 

os trechos, correlacionando projetos e registros de campo atualizados. 

Sendo assim, improcedente a alegação da Recorrente.  

RAZÃO RECURSAL (4R): alega que desenvolveu seu PLANO DE TRABALHO em atenção 

ao disposto no item 12 – Condições Gerais para Execução dos Serviços, seguindo a estrutura 

ali indicada, mas que a RK, por sua vez, definiu as atividades principais em 3 blocos, não 

seguindo a estruturação delineada no TR do Edital.  
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CONTRARRAZÃO RECURSAL (4R):  alega que a empresa descreveu todas as atividades a 

serem desenvolvidas no gerenciamento das obras, explicitando a forma como serão executadas 

e a metodologia a ser aplicada. Aduz que as atividades de competência legal da Prefeitura 

quanto ao gerenciamento de obras e serviços de engenharia e serviço social, possuem três 

frentes de serviços envolvidas, por esse motivo foram divididas em 3 blocos principais de 

atividades que ocorrem simultaneamente e possuem interdependência entre si. Explica o que 

descreveu em cada bloco aduzindo ser merecedora da pontuação obtida nos tópicos 

abordados, itens integrantes do Plano de Trabalho. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: O TR no seu item “7.4.2 Plano de Trabalho (PT) – 10 (dez) 

pontos” é subdividido em: 

 Descrição das atividades a serem desenvolvidas no gerenciamento das obras, 

explicitando a forma como serão executadas e a metodologia a ser aplicada; 

 Cronograma e fluxograma das atividades a serem desenvolvidas; e 

 Estrutura organizacional para execução dos serviços. 

A Recorrida atendeu a estrutura e não houve qualquer prejuízo à sua proposta ou à avaliação da 

mesma. 

RAZÃO RECURSAL (5R): alega que o cronograma e fluxogramas apresentados pela RK 

não ressaltam os blocos de atividades pré-concebidos pela empresa como principais. Afirma 

que conforme nomeado pela própria RK os 3 fluxogramas apresentados são: dois de interfaces 

entre as partes interessadas e um de gerenciamento de demandas, depreendendo-se que não foi 

apresentado fluxograma das atividades inerentes ao objeto do Edital. Mas, que a Recorrente, 

por sua vez, apresentou fluxograma de atividades, compatível com o cronograma físico, bem 

como as atividades descritas e ainda com o que delineia o TR do Edital e que além desse 

fluxograma apresentou 5 fluxogramas específicos e elucidativos das respectivas atividades e 

outras ilustrações. Conclui afirmando que mais uma vez houve inversão de pontuação e que a 

Recorrente deve receber nota de 2,3 pontos e a RK de 1,6 pontos; 

CONTRARRAZÃO RECURSAL (5R): Alega que no que diz respeito ao fluxograma e 

cronograma, a empresa apresentou todas as atividades descritas na metodologia, seus 

componentes dos agrupamentos propostos e o seu inter-relacionamento e interdependência 
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para cada módulo de serviços. Aduz que a empresa descreveu todas as atividades e apresentou 

o fluxograma compatível com o cronograma de atividades. 

DECISÃO FUNDAMENTADA: As atividades elencadas pela Recorrida em seu fluxograma 

estão em consonância com o objeto do Edital. O fato de o fluxograma da UFC ter sido 

desmembrado em diversos fluxogramas não o torna mais efetivo, haja vista que a proposta da 

RK Engenharia conseguiu compor todo o escopo com maior clareza e objetividade do que a 

Recorrente UFC Engenharia. 

Desta maneira, não guarda procedência o argumento trazido. 

RAZÃO RECURSAL (6R): alega que a RK ENGENHARIA apresentou como coordenador de 

sua equipe o Engenheiro Civil Jorge Alberto Barbosa Gomes, no entanto nenhum dos 

atestados apresentados comprova sua experiência na função e qualificação exigida, não 

demonstrando experiência compatível com as atribuições que irá desempenhar. Afirma que, 

conforme quadro comparativo que traz em seu recurso, a pontuação do coordenador é zero e, 

consequentemente, o total da equipe mínima passa a ser de 23 pontos e não de 60 pontos, o 

que desclassifica a RK ENGENHARIA por não ter obtido 50% da pontuação máxima de 

atestados da equipe técnica mínima exigida, ou seja, 30 pontos, conforme prescreve o item 

7.4.4 do edital. Conclui afirmando que o currículo do profissional Jorge Alberto Barbosa 

Gomes não é fidedigno, pois apresenta informações que não exprimem a realidade, como 

funções de coordenação não desempenhadas, conforme comprovam os respectivos acervos 

técnicos apresentados na páginas 150 a 303 da proposta da RK e que essa falha por si só já 

seria suficiente para penalizar o profissional 

CONTRARRAZÃO RECURSAL (6R): alega que a comissão de licitação atribuiu 

corretamente a pontuação máxima para o Coordenador, em plena conformidade com as 

exigências do Edital, pois, em momento algum, nos elementos a serem avaliados, é exigido que 

nos acervos tenha experiência em coordenação, diz sim que a função para o referido 

profissional será de coordenador. Afirma que foram apresentados os 13 atestados exigidos 

para a pontuação máxima dos elementos a serem avaliados, ou seja, atendendo plenamente as 

exigências do Edital, os quais demonstram a vasta experiência do referido profissional em 

gerenciamento e fiscalização ou elaboração de projetos das diversas modalidades de obras 

relacionadas. 
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DECISÃO FUNDAMENTADA: Diferentemente do que a lega a Recorrente, o coordenador 

apresentado pela RK demonstrou experiência conforme descrição dos elementos constantes no 

Quadro de “EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA (ET)”, não havendo qualquer 

razão no argumento da Recorrente. 

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 UFC 

ENGENHARIA 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 
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Carneiro 

Presidente em 
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Santana  
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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 UFC ENGENHARIA 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 UFC ENGENHARIA 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 UFC 

ENGENHARIA 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 


