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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROCESSO Nº 2759/2019 

RDC Nº 007/2019 

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 PROFESSORA ELISA SALDANHA 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: CONSÓRCIO BMV/GBM.  

RECORRENTE: CONSÓRCIO 800D/FPE.  

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

Em 29/11/2019, o CONSÓRCIO BMV/GBM 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 08/01/2020, haja vista a publicação do 

resultado de julgamento de habilitação ter sido publicado no DOM Nº 7541/2020 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.  

 

Após a concessão do prazo para apresentação das contrarrazões, o Consórcio 800D/FPE, 

tempestivamente em 22/01/2020, manifestou-se acerca do recurso apresentado. 

Ultrapassada a fase das formalidades legais, passa-se a análise dos fatos e do mérito. 
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III- DAS RAZÕES DO RECORRENTE  

Insurge a Recorrente, que após a análise do setor competente foi constatado que o Consórcio  

BMV/GBM não atendeu a totalidade da pontuação de capacidade técnica operacional por conta da 

área 2, referente ao projeto de terraplanagem, totalizando 195 pontos. Pontuação, essa, inferior ao 

comprovado nas CAT’s, sendo assim o Consórcio 800D/FPE ficou com a nota de 185 pontos, 

estando acima do que o acervo técnico apresentado corresponde. 

 

Alega a Recorrente, que atendeu ao item 8.1.2.5.3.2 do anexo I do edital, apresentando 05 (cinco) 

atestados de elaboração de projeto de terraplanagem. 

 

Afirma a Recorrente, que a CAT BA20120002473, não foi observada pela Comissão em nome da 

profissional Cássia Maria do Nascimento Mota, profissional integrante da equipe técnica, atende as 

exigências editalicias devendo a pontuação equivalente a ela ser contabilizada, alegando que tal 

medida elevará a nota técnica do Consórcio BMV/GBM para 200 pontos.  

 

Alega a Recorrente que conforme pode ser verificado na primeira folha da CAT, no rol de atividades 

técnicas consta o projeto em obras em terraplanagem, também na pagina 10 do atestado na 

execução dos projetos, nos itens atribuídos a profissional Cássia, restando explicito a elaboração do 

projeto de terraplanagem.  

 

Afirma a Recorrente que a respeito da decisão da Comissão em relação ao Consórcio 800D/FPE, a 

Recorrente vem solicitar a revisão do item referente a ÁREA 5, por entender que a única CAT 

apresentada BA2012000057 não atende a pontuação máxima.  

 

Por fim, alega que a referida CAT é de construção de 02 escolas e 06 salas e que em ambos os 

atestados não há a menção clara quanto à área construída da edificação.  Caso a administração  

considerasse como área construída a área de locação da obra, conforme descrito no atestado, 

1.438,10 m², o somatório aferido é muito inferior ao considerado na pontuação do Consórcio 

(16.326,00 m²), sendo justa a solicitação da Recorrente para a correção da nota para 40 pontos. 

 

Conclui, pugnando pela reforma da decisão da Comissão e que seja atribuída a pontuação relativa a 

CAT BA20120002473, elevando a nota do Consórcio BMV/GBM para 200 pontos e reduzida a nota 

do Consórcio 800D/FPE para 40 pontos, na ÁREA 5, totalizando 125 pontos.  

 

IV- DAS RAZÕES DA RECORRIDA 

Alega a Recorrida, que no item 8.2.1, o Edital estabelece que os Critérios de Avaliação e Julgamento 

da Proposta Técnica, encontram-se definidos no Anexo I- ANTEPROJETO. 

  

Afirma a Recorrida, que foram apresentadas diversas CAT’s  e não somente a CAT BA20120002473. 

Dessa forma, ao apresentar sua Qualificação Técnica, o fez através de 07 CAT’s/ATESTADOS, 

totalizando uma área de 29.099,39 m². 

 

Informa a Recorrida que o item 8.1.2.5.3.5 trata da experiência em Construção de Obras de Prédios 

Públicos ou Privados com no mínimo 700 m²de área construída. Quando o edital determina que 

sejam obras de Prédios, na verdade ele quis dizer edificações. 
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Alega a Recorrida que os atestados apresentados pela 800D Engenharia e por seu responsável 

técnico, Engº Civil Alexildo P.G. Portela JR, Crea/BA 32.328 totalizam 29.099,39 m² de área 

construída, sendo eles:  CAT 2013 000945, CAT BA28430/2019, CAT 2014000194, CAT 2012 000057, 

CAT 2013 001179, ECON/SUPAD 148/2019 e ECON/SUPAD 140/2019.  Dessa forma, afirma que faz 

jus a pontuação máxima do item 5 , que é de 100 pontos. 

 

Conclui, pugnando pelo indeferimento do Recurso Administrativo apresentado pelo Recorrente e 

pela ratificação do atual resultado do processo licitatório em tela, mantendo como vencedor o 

Consórcio 800D/FPE, por ter apresentado a proposta mais vantajosa e atendido a todos os 

requisitos do Edital. 

 

V – DO MÉRITO 

Após exame, baseado nas alegações da Recorrente, CONSÓRCIO BMV/GBM, restou evidenciado 

por esta Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL, tratar-se de 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:  

“DA PROPOSTA TÉCNICA DA RECORRENTE NA ÁREA 2 – PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM 

A Recorrente alega que o julgamento da proposta técnica não considerou a CAT 
n° BA20120002473 para pontuação técnica da Área 2 - Projeto de Terraplenagem. 
Alega, ainda, que a referida CAT se trata de projetos de terraplanagem da 
profissional Cássia Maria do Nascimento Mota, fato que elevaria a nota da área 2 
para 25 pontos, alcançando assim a nota máxima prevista para todos os itens da 
proposta técnica.  

Em uma reanálise da CAT n° BA20120002473 por esta DIRE, pode-se observar que 
a mesma contém, dentre os serviços, a execução do projeto de terraplenagem. 
Desta maneira, a CAT n° BA20120002473 atende aos requisitos do edital para a 
Área 2: Projeto de Terraplenagem. Sendo assim, esta DIRE RECONSIDERA sua 
posição anterior e retifica a pontuação da Recorrente para o certame em 
exame, acrescentando 5 (cinco) pontos para o licitante CONSÓRCIO BMV/GBM.  

Por oportuno, anexamos a esta comunicação interna os relatórios do julgamento 
das propostas técnicas e do julgamento da técnica e preço com as devidas 
retificações. Salientamos que a nova pontuação, consequentemente, altera a 
ordem de classificação, conforme RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
TÉCNICA E DE PREÇO em anexo. 

DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONSÓRCIO 800D/FPE NA ÁREA 5 - 
EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS 

A Recorrente alega que as Certidões de Acervo Técnico apresentadas pelo 
Consórcio 800D/FPE não são suficientes para atingir a nota máxima de 100 (cem) 
pontos na pontuação técnica da Área 5 - Experiência na execução de obras, como 
disposto no relatório de julgamento das propostas técnicas emitido pela 
comissão de licitação subsidiado pelo setor técnico competente DIRE/SMED.    
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Nas contrarrazões apresentadas pelo Consórcio 800D/FPE a recorrida faz menção 
a outros atestados, anexados aos autos do processo, que podem ser 
considerados para pontuação técnica da Área 05 - Experiência na execução de 
obras.  

Acerca das alegações da recorrente, em uma reanálise da CAT BA20120000057, 
pode-se observar que a área indicada na referida certidão não condiz com as 
áreas apresentadas no Atestado. Entretanto foram analisados outros atestados 
os quais suprem o requerido no edital para pontuação técnica.  Desta maneira a 
DIRE retifica os atestados técnicos profissionais e operacionais considerados 
para pontuação técnica da licitante 800D/FPE e mantém sua pontuação, 
conforme pode ser observado no novo Relatório de Julgamento da Proposta 
Técnica e no Julgamento da Proposta de Preços anexos.”(grifos nossos) 

Diante das argumentações supra e do princípio da autotutela que estabelece que a Administração 

Pública possui o poder de controlar seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-

os quando inconvenientes ou inoportunos. A Administração não precisa recorrer ao Poder 

Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. 

 

Esse princípio possui previsão em duas súmulas do STF, a 346, que estabelece que “A 

Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”, e 473, que dispõe o 

seguinte: 

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 

 

Atualmente, o princípio ganhou previsão legal, conforme consta no art. 53 da Lei 9.784/99: “A 

Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. 

 

Dessa forma, diante do erro no julgamento da proposta técnica que não considerou a CAT n° 

BA20120002473 apresentada pelo Consórcio BMV/GBM, a Administração reconsidera sua decisão 

anterior, e retifica a pontuação da Recorrente para o certame em exame acrescentando 5 (cinco) 

pontos na sua pontuação final. Ademais, a despeito do quanto requerido sobre a nota técnica do 

Consórcio 800D/FPE, apesar de não ter sido considerada a CAT BA20120000057 por incongruência 

com a área apresentada no atestado, os demais atestados colacionados aos fólios suprem ao 

quanto requerido no Edital. Dessa forma, resta mantida a pontuação técnica atribuída ao Consórcio 

800D/FPE. 

 

Assim sendo, após retificação realizada na nota técnica do Consórcio BMV/GBM, a sua pontuação 

final restou modificada, alterando a ordem de classificação. Assim sendo, o Consórcio BMV/GBM 

restou classificado em 1º lugar por ter obtido a maior pontuação final. 

 

VI- DA DECISÃO  

Diante do exposto, verifica-se que se trata de recurso manifesta e parcialmente procedente, pelas 

razões já expostas nesta decisão, estando presentes todos os elementos imprescindíveis para sua 

análise e julgamento.  
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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 

Decreto Municipal nº 24868/2014, decide JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o presente Recurso 

Administrativo, acolhendo os pedidos do Recorrente quanto a pontuação da Certidão de Acervo 

Técnico apresentada pelo Consórcio BMV/GBM (CAT nº BA20120002473). Quanto ao pleito em 

desfavor do Consórcio 800D/FPE, retifica os atestados técnicos profissionais e operacionais 

considerados para pontuação técnica, desconsiderando a CAT BA20120000057, por não condizer 

com as áreas apresentadas no atestado, mas  não diminui a nota técnica atribuída ao referido 

Consórcio,  pois os demais atestados colacionados aos fólios atendem ao quanto requerido no 

edital, mantendo, portanto, a sua pontuação. 

 

A retificação realizada na pontuação técnica do Consórcio BMV/GBM altera a ordem de 

classificação. Dessa forma, o Consórcio BMV/GBM restou classificado em 1º lugar por ter obtido a 

maior pontuação final. 

 

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, 07 de fevereiro de 2020. 
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