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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO Nº 2760/2019 

RDC Nº 006/2019 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de 

projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução da 

ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA GRANDE II MINISTRO CARLOS SANTANA da Secretaria Municipal da 

Educação – SMED, no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme 

especificado neste anteprojeto e seus anexos.   

 

RECORRENTE: PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. 

RECORRIDO: CONSÓRCIO BMV/GBM  

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

Em 22/11/2019, o licitante PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA manifestou a intenção de 

recorrer, contra a decisão proferida pela Comissão Setorial Permanente de Licitação, na fase de 

classificação da proposta técnica, apresentando, TEMPESTIVAMENTE, suas razões em 10/01/2020, 

haja vista a publicação do resultado de julgamento de habilitação ter sido publicado no DOM Nº 

7541/20 de 03/01/2020 e Jornal Correio da Bahia do dia 06/01/2020.  

 

Conforme o quanto dispõe o art. 45 § 1º da lei 12462/11 c/c art. 94 e 95 do Decreto 24868/14, que 

regulamenta o Regime Diferenciado de Contratação, no RDC a fase recursal é una e o licitante deve 

manifestar sua intenção de recorrer ao final do julgamento de cada etapa, sob pena de preclusão, 

apresentando as razões recursais apenas ao final, quando realizada a publicação do resultado da 

habilitação com consequente declaração do vencedor. 

   

O juízo de admissibilidade, além de levar em conta os pressupostos genéricos de admissibilidade, 

deve levar em consideração a especificidade do processamento do recurso do RDC, no qual não há 

verdadeiro acesso imediato a todas as fases que compõem o certame, devendo haver a 

manifestação imediata da intenção de recorrer ao final do julgamento de cada etapa sob pena de 

preclusão, para apenas posteriormente, o recorrente apresentar as razões da sua irresignação.  

Assim, diante do cumprimento dos pressupostos recursais genéricos, a Comissão Setorial 

Permanente de Licitação decide CONHECER o presente recurso, ao tempo que reconhece a sua 

TEMPESTIVIDADE. 

 

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS  

Em cumprimento a formalidade legal fica registrado que foi informado aos demais licitantes, 

através do Diário Oficial do Município nº 7549/20 e jornal de grande circulação, do dia 15/01/2020 

e 16/01/2020, respectivamente, a existência de trâmite de Recurso Administrativo interposto, 

conforme comprovam os documentos acostados ao processo de licitação retro indicado.  
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Após a concessão do prazo para apresentação das contrarrazões, o consórcio BMV/GBM, 

tempestivamente em 22/01/2020, manifestou-se acerca dos recursos apresentados. 

Ultrapassada a fase das formalidades legais, passa-se a análise dos fatos e do mérito. 

 

Ultrapassada a fase das formalidades legais, segue-se a abaixo a decisão administrativa que tem 

como fundamentação legal. 

 

III- DAS RAZÕES DO RECORRENTE  

Insurge a Recorrente que na fase de habilitação de forma errônea o consórcio BMV/GBM foi 

habilitado e declarado vencedor, mesmo descumprindo um item do edital, que exige a declaração 

de ciência do profissional que participará futuramente na execução dos trabalhos, conforme 

exigido no item 11.2.3 alínea b.1.  

 

Afirma o Recorrente que o consórcio BMV/GBM indicou o engenheiro mecânico Ednilson Fonseca 

Conceição Filho, sem a declaração de ciência das responsabilidades que ele assumirá futuramente 

ferindo, portanto o item 11.2.3 alínea b.1 do Instrumento Convocatório. 

 

Por fim, pugna a Recorrente pela inabilitação do consórcio BMV/GBM,  pois descumpriu o quanto 

disposto no Edital, e pela convocação da Recorrente para apresentação do envelope de habilitação, 

uma vez que é a próxima licitante melhor colocada no cálculo “Nota Final” através da lista da média 

ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Preços. 

 

IV- DAS RAZÕES DA RECORRIDA 

Alega a Recorrida, que o engenheiro Edilson Fonseca Conceição Filho não foi indicado como 

responsável técnico na participação da execução dos trabalhos, contrariando a afirmação da 

empresa Recorrente, em seu recurso. Afirma que, o engenheiro acima citado, teve sua 

documentação constante nas fases de proposta técnica e habilitação para ilustrar o caráter 

multidisciplinar no quadro técnico da empresa GBM.  

 

Afirma a Recorrente, que deve ser observado pela Comissão que os profissionais responsáveis 

técnicos indicados para participar da execução dos trabalhos, apresentaram suas declarações 

individuais assinadas, conforme solicitado no edital, sendo eles: Georges José Baraúna Milcente, 

Cássia Maria do Nascimento Mota, Francisco Jorge Cavalcante Brito e Miguel Ângelo Virgem Vieira. 

 

Por fim, pugna pelo indeferimento do pleito do Recorrente, uma vez que a Recorrida atendeu a 

todos os requisitos exigidos no processo licitatório, bem como ante a apresentação da proposta 

mais vantajosa aos cofres públicos. 

 

V – DO MÉRITO 

Após exame, baseado nas alegações da Recorrente, PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 

restou evidenciado por esta Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL, tratar-se de 
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matéria relacionada eminentemente à esfera técnica, com competência do setor solicitante para 

emissão de resposta a qual se faz abaixo explanada, consoante o parecer da Diretoria de 

Infraestrutura da Rede Escolar – DIRE:  

 

“A Recorrente alega que a habilitação do CONSÓRCIO BMV/GBM foi considerada 

de forma errônea, pois o mesmo não apresentou a Declaração de capacidade 

técnico do profissional EDINILSON FONSECA CONCEIÇÃO FILHO CPF: 021.726.455-

75, solicitada no item 11.2.3 b.1) do Edital. 

Em uma reanálise ao processo licitatório supracitado, foi verificado que o 

profissional EDINILSON FONSECA CONCEIÇÃO FILHO não esta listado no quadro 

de equipe mínima do Consórcio. Sendo assim confirmamos que todos os 

profissionais listados na equipe mínima apresentaram a referida Declaração. 

Desse modo a DIRE mantém sua posição anterior a cerca da Habilitação do 

CONSÓRCIO BMV/GBM.  

Por oportuno, anexamos a esta comunicação interna as declarações da equipe 

mínima apresentada.” 

 

Diante das constatações supra, e do atendimento a todos os requisitos exigidos no processo 

licitatório pelo CONSÓRCIO BMV/GBM, não há razões para o provimento do pleito da Recorrente, 

uma vez que, todos os profissionais responsáveis técnicos, indicados como equipe mínima pela 

Recorrida, apresentaram suas declarações individuais assinadas, conforme solicitado no item 11.2.3 

b.1 do edital, sendo eles: Georges José Baraúna Milcente, Cássia Maria do Nascimento Mota e 

Francisco Jorge Cavalcante Brito. Dessa forma, resta mantida a habilitação do CONSÓRCIO 

BMV/GBM. 

 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas da União: 

“o instrumento convocatório é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação 

tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é 

mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei 

que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito 

Administrativo, 2007, p.416)”(grifos nossos). 

 

VI- DA DECISÃO  

Diante do exposto, verifica-se que se trata de recurso manifesta e inquestionavelmente 

improcedente, pelas razões já expostas nesta decisão, estando presentes todos os elementos 

imprescindíveis para sua análise e julgamento.  

 

Dessa forma, por todos os argumentos ventilados, os membros da COPEL – Comissão Setorial 

Permanente de Licitação – amparada pelo parecer do setor técnico competente DIRE, respaldados 

pela lei que rege o certame, Lei Federal nº 12462/2011, pelo Decreto Federal nº 7581/2011, pelo 

https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
https://jus.com.br/tudo/tribunal-de-contas
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Decreto Municipal nº 24868/2014, decide JULGAR IMPROCEDENTE o presente Recurso 

Administrativo, não acolhendo os pedidos do Recorrente quanto às questões suscitadas, por 

carecer de fundamentação legal. 

 

Por fim, insta frisar que, zelando pelo atendimento do interesse público, bem como visando 

atendimento do correto procedimento licitatório com respaldo da lei, doutrina e jurisprudência 

pátria, que rege as contratações públicas, a Comissão Setorial Permanente de Licitação e o setor 

técnico competente atenderam a todas as formalidades legais para obter a proposta mais 

vantajosa e econômica para a Administração. 

 

Assim, encaminha-se o processo a autoridade superior para decisão final, conforme preceitua o art. 

109, § 4º da Lei Federal nº 8666/93. 

 

Salvador, 24 de janeiro de 2020. 

 

                                              COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PORTARIA Nº 378/2019 

 

Hilaise Santos do Carmo 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

                  Williana Morais da Silva                                                                 Jussara Couto Morais 

                             MEMBRO                                                                                       MEMBRO 
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