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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 BMV/GBM 

 
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 Pedido de Reconsideração do 
CONSÓRCIO 800D/FPE. 

Informa o Peticionante que a Comissão, ao reconsiderar o momento a ser aplicado o benefício da 
Lei Complementar 123/06, considerando o preço original ofertado pelo Consórcio 800D/FPE em sua 
proposta de preço, e só aplicando o sobredito benefício somente após a pontuação final, contraria 
cabalmente o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

Afirma o Peticionante, em sua peça, que o momento oportuno para a aplicação da Lei 
Complementar 123/06, para fins de configuração de empate ficto, deve ser no momento da 
abertura da proposta comercial, como assertivamente havia feito essa COPEL. 

Informa o Peticionante, que o Decreto Federal 8.538/2015 regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte no âmbito federal.  
No âmbito municipal, a matéria encontra-se disciplinada pelo Decreto Municipal nº 24.868/2014, 
em seu artigo 81. 

Ademais, afirma o Peticionante que a Comissão deixou de observar os critérios objetivos previstos 
no Anexo I do Edital, em seus itens 8.1.2.5.3 e 8.1.2.5.3.5, o qual dispõe quanto à experiência 
profissional, quando do exame da qualificação técnica da licitante 800D/FPE, não sendo informado 
no julgamento do Recurso Administrativo quais os documentos foram considerados para atribuir-se 
nota ao Consórcio 800D/FPE, no que refere a área 5. 
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Por fim pugna que seja mantida a decisão que classificou o Consórcio BMV/GBM em 1º lugar no 
certame.  

III - DO MÉRITO 
 
Em análise aos fatos ventilados pela Peticionante em seu Pedido de Reconsideração, os mesmos, 
não merecem prosperar, pois o setor técnico analisou exaustivamente a documentação do 
consórcio 800D/FPE, atribuindo ao Consórcio a nota correspondente aos atestados apresentados, 
parecer da DIRE, in verbis: 
 

1. “DOS ATESTADOS APRESENTADOS PELO LICITANTE CONSÓRCIO 
800D/FPE 
O licitante CONSÓRCIO BMV/GBM alega que os atestados apresentados pelo 
licitante CONSÓRCIO 800D/FPE não atendem às disposições contidas no edital. 
Analisamos e esclarecemos esta alegação abaixo: 
 
Acerca da CAT BA2013000945 esclarecemos que, conforme atestado anexado à 
referida CAT, o profissional Alexildo Pelagio Gonçalves Portela Junior é o único 
responsável técnico pelos serviços realizados na obra em questão, ainda que 
esteja indicado na sua CAT que ele foi responsável pela “Direção” dos serviços. 
Ademais, esclarecemos ainda, que na descrição dos serviços ora executados no 
contrato estão listados itens que permitem que o contrato se enquadre como 
atividade pertinente e compatível com as características objeto do certame, tais 
como: barracão para obra, demolição, fundação, alvenaria, cobertura, 
revestimento e pavimentação.  
 
No que diz respeito à CAT BA28430/2019, cabe esclarecer que não foi 
considerada a área do terreno para o cálculo da pontuação técnica. O 
parâmetro utilizado por este setor técnico na análise da pontuação técnica de 
todos os licitantes é a área construída das edificações. Desse modo, tendo em 
vista que o atestado não evidencia o valor da referida área, foi considerada a 
área de piso do atestado, parâmetro este que mais se aproxima ao valor de 
área construída. 
 
A CAT 20140000194 questionada no referido pedido de reconsideração não foi 
encontrada por esta DIRE.  
 
Na CAT 20130001179 há, de maneira explícita no Atestado, a indicação da área 
construída do contrato. 
 
Os atestados apresentados pelo licitante CONSÓRCIO 800D/FPE, emitidos pela 
Economisa Companhia Hipotecária, não foram considerados no relatório emitido 
por esta DIRE. 
 
Diante do exposto, esta Diretoria MANTÉM sua posição acerca do cálculo da 
pontuação técnica do licitante CONSÓRCIO 800D/FPE na Área 5 - Experiência na 
execução de obras, conforme relatório. “(grifos nossos) 

 

Ademais, quanto ao momento da aplicação do benefício da LC nº 123/06, essa Administração, 
reconheceu que errou. Em tempo, reconheceu que deveria ter aplicado o benefício após a 
apuração da pontuação final, como dispõe o 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 
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empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 
administração pública federal, 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) 

A licitação, sob exame, trata-se do tipo técnica e preço, e o momento correto para a aplicação 
do beneficio concedido pela LC nº 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. 
 
Ademais, o art. 81 §1º do Decreto Municipal nº 24.868/2014 disciplina o momento da aplicação 
do benefício da LC nº 123/06 nos casos de licitação do tipo menor preço, não dispondo sobre o 
tipo técnica e preço, que trata o caso em apreço. Assim sendo, o Decreto Federal nº 8.538/2015 
regulamenta toda a matéria, dispondo qual o momento que deve ser aplicado o referido benéfico 
nas licitações do tipo técnica e preço, sendo utilizada supletivamente no âmbito municipal em caso 
de omissão na referida esfera.  
 
Dessa forma, diante 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,  porque deles não se originam direitos, essa Administração anulou 
o ato de aplicação do benefício da Lei Complementar, que foi aplicado em momento inoportuno, 
para aplica-lo após a apuração da nota final, obedecendo ao quanto disposto no Decreto nº 
8.538/2015, não gerando prejuízo a nenhum dos licitantes.  

IV - DA DECISÃO  

Diante do exposto, verifica-se que se trata de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO totalmente 
improcedente, pelas razões já expostas nesta decisão, estando presentes todos os elementos 
imprescindíveis para sua análise e julgamento, não merecendo prosperar os pedidos formulados 
pelo peticionante por carecer de legalidade. 
 
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 
IMPROCEDENTE o presente Pedido de Reconsideração, não acolhendo os requerimentos do 
Peticionante. 

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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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, 03 de março 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                                                  Ana Sueli Oliveira Johnstone     

                MEMBRO                                                                                             MEMBRO SUPLENTE 

 

 


