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JULGAMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

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. 

 

PETICIONANTE: CONSÓRCIO 800D/FPE 

 
I - DAS PRELIMINARES 

Em análise preliminar do Pedido de Reconsideração, o mesmo merece ser conhecido pela Comissão 
Permanente de Licitação, face, ao disposto no art. 109, II, III da Lei 8.666/93  e ao direito de petição 
assegurado constitucionalmente (art. 5º XXXIV,a) e o quanto disposto na sumula nº 473 do STF, que 
assim estabelece:  

“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.” 

II - DAS ALEGAÇÕES DA PETICIONANTE 

Insurge a Peticionante, por meio do presente Pedido de Reconsideração, que a Comissão 
Permanente de Licitação reconsidere o quanto julgado no Recurso Administrativo interposto pelo 
CONSÓRCIO BMV/GBM, e que não seja atribuída a nota máxima de 200 pontos ao mesmo, uma vez 
que a CAT 20120002473 não comprova a execução de serviço de terraplanagem. Dessa forma, 
requer a manutenção da nota técnica do referido consórcio em 195 pontos de acordo com o 
relatório de Julgamento das Propostas Técnicas, emitido em 18/11/2019.  

Por fim, pugna o Peticionante, caso não seja reconsiderada a pontuação antes atribuída ao 

CONSÓRCIO BMV/GBM na nota técnica, que seja aplicado automaticamente os pressupostos da LC 

123/06 e o art. 81 §1º do Decreto Municipal nº 24.868/2014, bem como os itens 12.1.8.9 a 

12.1.8.10.5 do edital, quanto a preferencia de contratação para Microempresa(ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte(EPP) ao  CONSÓRCIO 800D/FPE. Sustentando ainda que seja aplicado o referido 

beneficio somente na nota final como disposto no § 8º do Decreto 8.538/2015. 

 

III - DO MÉRITO 
 
Em análise aos fatos ventilados pela Peticionante em seu Pedido de Reconsideração, em relação à 
nota técnica atribuída ao CONSÓRCIO BMV/GBM, o requerimento não merece prosperar, pois a 
CAT 20120002473 colacionada a proposta técnica foi devidamente analisada pelo setor técnico e 
atribuída a nota correspondente ao quanto atestado, conforme parecer, in verbis: 
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1. “DA PROPOSTA TÉCNICA DO LICITANTE CONSÓRCIO CS/GBM NA ÁREA 2 
– PROJETO DE TERRAPLANAGEM 
 
O licitante CONSÓRCIO 800D/FPE alega que a CAT n° BA20120002473 da licitante 
CONSÓRCIO CS/GBM, que passou a ser considerada para pontuação técnica da 
Área 2 - Projeto de Terraplenagem, não comprova a execução de tais serviços. 
Alega, ainda, que a comprovação definitiva da execução dos serviços, na verdade, 
são os seus respectivos atestados fornecidos por pessoa Física ou Jurídica, uma 
vez que o preenchimento da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica é de 
total responsabilidade do contratado, e não do Contratante. Desse modo, o que 
tem que ser verificado são os Atestados, e não as CAT’s. 
 
Neste ponto cabe esclarecer que o entendimento desta DIRE se assemelha ao da 
licitante CONSÓRCIO 800D/FPE no âmbito da importância dos atestados emitidos 
por pessoa jurídica, visto que há grande preocupação deste corpo técnico na 
análise dos Atestados Operacionais para garantir a comprovação de que a 
licitante possui experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível 
com as características objeto da licitação. Nesta esteira, vale salientar que o 
Atestado Operacional apresentado pela licitante CONSÓRCIO CS/GBM ratifica a 
informação apresentada na CAT n° BA20120002473 da profissional Cássia Maria 
do Nascimento Mota, vez que consta o Projeto de Terraplanagem na lista de 
todas as áreas de projetos nos quais a referida profissional atuou no contrato, 
sendo considerado para cálculo da pontuação técnica. 
 
Desta maneira, a DIRE MANTÉM sua posição e CONSIDERA a CAT n° 
BA20120002473 para cálculo da pontuação da licitante CONSÓRCIO CS/GBM na 
Área 2 - Projeto de Terraplenagem.”. 
 

No entanto, quanto ao pleito de aplicação dos pressupostos da LC 123/06 e o art. 81 §1º do 

Decreto Municipal nº 24.868/2014, bem como os itens 12.1.8.9 a 12.1.8.10.5 do edital, quanto à 

preferência de contratação para Microempresa(ME) ou Empresa de Pequeno Porte(EPP), faz-se 

necessária uma análise mais acurada.  

 

Os procedimentos licitatórios possuem sua base normativa na própria Constituição da República 
de 1988 e carregam consigo o ideal de aperfeiçoamento na concretização dos objetivos 
almejados pela Administração Pública em suas compras. Apesar de termos uma Lei Geral de 
Licitações consolidada e outros diplomas normativos esparsos, não é raro, no desenrolar das 
fases dos certames licitatórios, o surgimento de celeumas interpretativas. 
 
Nesse contexto, a licitação possui também uma função regulatória, que, nos termos da 
legislação aplicada à espécie, garante um regime jurídico diferenciado a determinados atores 
econômicos, fomentando-se um tratamento peculiar, isonômico em seu aspecto material, às 
Microempresas - MEs e Empresas de Pequeno Porte – EPPs.  
 
Uma das principais prerrogativas concedidas às EPPs e MEs é o famigerado empate ficto, que 
consiste na possibilidade de tais empresas apresentarem, num intervalo percentual, “proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado” (art. 45 da LC 123/06). 
 
Daí surge a seguinte celeuma razoável:  qual o momento para a aplicação do quanto disposto na 
Lei Complementar 123/06 nos procedimentos licitatórios do tipo técnica e preço. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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Pois bem, cumpre registrar que a Administração Pública está adstrita aos contornos da lei, por 
imposição constitucional, a qual consagrou o princípio da legalidade. Assim prescreve o art. 37 
da Constituição da República de 1988: 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência”. 

 
Acerca do princípio da legalidade, Pedro Lenza preleciona (2015, p. 1520), que "a Administração 
deve atuar segundo a lei e nunca contra ou além da lei. [...] Confinar a atuação governamental 
aos parâmetros da lei, editada pelos representantes do povo, é trazer segurança e estabilidade, 
evitando, ainda, qualquer tipo de favoritismo por parte do administrador". 

 Ademais, o processo licitatório e a estrita observância às suas regras têm por fim assegurar a 
impessoalidade, necessária para efetivação do interesse público em detrimento do particular, 
mediante a inibição de favoritismos e de perseguições, e propiciar a maior vantagem à 
Administração Pública. 

A par desses direcionamentos, é importante destacar que o tratamento favorecido às empresas 
de pequeno porte emerge diretamente da CRFB/88, in verbis: 
 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (grifos 
nossos) 

 
À luz do mandamento constitucional, o legislador ordinário editou a Lei Complementar 123/06, 
que trouxe em seu bojo diversos dispositivos garantidores ao tratamento favorecido às 
empresas de pequeno porte, sobretudo quando da participação em procedimentos licitatórios. 
 
Nessa linha, traz-se à colação a inteligência dos arts. 44 e 45 da LC 123/06, os quais garantem às 
empresas de pequeno porte o chamado “empate ficto”, senão vejamos: 
 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte. 
[...] 
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo 
o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; (grifos nossos) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art44
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Da leitura do dispositivo legal, percebe-se que o legislador ordinário pretendeu, seguindo os 
ditames da Constituição Federal de 1988 (art. 170, IX), conferir um tratamento “favorecido”, 
deixando firme que a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. 
 
O critério estabelecido no art. 44 da LC 123/06 consiste em desempatar o certame em favor da 
microempresa e empresa de pequeno porte, se ela acaso empatou com a empresa que não 
tenha a mesma qualificação.  Dessa forma, o empate ficto nas licitações do menor preço deve 
ser aplicado após declaração do vencedor do certam, momento em que é facultado à 
microempresa ou empresa de pequeno porte no intervalo de até 10% da melhor classificada a 
possibilidade de reduzir sua proposta financeira. 
 
No entanto, quando tratamos de licitações do tipo técnica e preço, o momento correto para a 
aplicação do beneficio concedido pela LC 123/2006 se dará no resultado da nota final, momento 
esse, que a administração tem conhecimento inequívoco da pontuação atribuída a cada 
licitante, podendo, assim, verificar o intervalo de 10% concedido pela referida lei, como disposto 
no art. 5º § 8º c/c art. 12 do Decreto nº 8.538/2015, in verbis:  
 

“Art. 5º Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

(...) 

§ 8º Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em 
consideração o resultado da ponderação entre a técnica e o preço na proposta 
apresentada pelos licitantes, sendo facultada à microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de 
preço inferior, nos termos do regulamento. 

Art. 12. Aplica-se o disposto neste Decreto às contratações de bens, serviços e 
obras realizadas por órgãos e entidades públicas com recursos federais por meio 
de transferências voluntárias, nos casos previstos no Decreto nº 5.504, de 5 de 
agosto de 2005 , ou quando for utilizado o Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas, conforme disposto na Lei nº 12.462, de 2011 .”(grifos nossos) 

 
Tal procedimento difere do que ocorreu no caso concreto, em que foi oportunizado ao 
Peticionante a faculdade de exercer seu direito de preferência logo após a abertura das 
propostas de preços, quando o mesmo ainda não detinha conhecimento de sua classificação 
final no certame, assim sendo, o licitante restou prejudicado, ao tempo, que poderia ocorrer 
que no cálculo da média ponderada aquele que tivesse maior nota técnica e detivesse a menor 
nota de preço, ou seja, maior valor, sagrar-se-ia melhor classificado, podendo não precisar 
baixar seu preço. 
 
Assim sendo, o momento oportuno para aplicação da benesse concedida pela LC 123/06, e de 
acordo com o quanto disposto no art. 5º § 8º c/c art. 12 do Decreto nº 8.538/2015, que 
regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 
administração pública federal, é no momento que houver conhecimento inequívoco de qual 
licitante sagrou-se melhor classificado. 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm
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Dessa forma, como o processo em comento trata-se de RDC – Regime Diferenciado de Contratação, 
onde temos o cálculo da Nota Final através da média ponderada entre as nota técnica e nota de 
Preço, somente após conhecimento da nota final é que as empresas enquadradas no regime 
ME/EPP, caso estejam em situação de empate ficto (art. 44 §1º da LC nº 123/06), poderão 
apresentar nova proposta de preço, pois nesse momento os licitantes terão conhecimento 
fidedigno de qual empresa foi considerada melhor classificada, de modo que poderá ofertar novo 
valor ciente do contexto da disputa. 

Diante do quanto narrado acima e das disposições legais, essa COPEL, resolve em juízo de 
retratação, considerar o quanto pugnado pelo Peticionante, uma vez que reconhece que não 
aplicou a benesse concedida pela LC 123/2006 em momento oportuno.  

Ante ao 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.” 

Esse 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”. 

Assim, diante do equivoco no momento a ser aplicado a benesse concedida as Microempresas(ME) 
e Empresas de Pequeno Porte(EPP) pela Lei Complementar 123/06, essa Administração, utiliza do 
Princípio da Autotutela e  retifica o ato de concessão do benefício da LC 123/06 aplicado 
erroneamente na sessão de abertura das propostas de preços, por conseguinte,  passa a considerar 
o preço original ofertado pelo CONSÓRCIO 800D/FPE,  em sua proposta de preço. Ademais 
oportuniza ao referido Consórcio o benefício citado após a aferição da pontuação final cabível a 
cada licitante, respeitando o limite do empate ficto de 10% disposto na LC 123/06.  

Diante do quanto exposto convoca todos os interessados no referido certame para a aplicação da 
LC/123/06, para que o CONSÓRCIO 800D/FPE oferte novo preço em decorrência do empate ficto, 

em sessão marcada para o dia 19/02/2020.  

IV - DA DECISÃO  

Diante do exposto, verifica-se que se trata de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO parcialmente 
procedente, pelas razões já expostas nesta decisão, estando presentes todos os elementos 
imprescindíveis para sua análise e julgamento.  Assim sendo, faz-se necessária a retificação do ato 
de concessão do benefício da LC 123/06, na sessão de abertura das propostas de preços em Ata da 
Sessão Pública do dia 29/11/2019, por conseguinte, oportuniza o benefício citado após a aferição 
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da pontuação final cabível a cada licitante, estando alinhado com o entendimento da legislação 
vigente. 
 
Portanto, por todos os argumentos ventilados, os membros da Comissão Setorial Permanente de 
Licitação – COPEL, 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 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente Pedido de Reconsideração, acolhendo os requerimentos 
do Peticionante quanto à aplicação da LC 123/06 em virtude do quanto disposto no Decreto nº 
8.538/2015. 

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 atentou a 
todas as formalidades legais para obter a proposta mais vantajosa e econômica para a 
Administração. 

Salvador, 12 de fevereiro 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 

 

 

        Albino Gonçalves dos Santos Filho                                                  Iris Tatiuse Silva Ribeiro     
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