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    NOVO RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
LOTE 09 

1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 006/2021 
 
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 construção e reconstrução de 12 (doze) 
unidades escolares da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no regime de contratação integrada 
previsto na Lei Federal nº 12.462/2011, conforme especificado no Anteprojeto e seus anexos. 
 
1.3 Processo Principal nº: 127832/2021 
1.3.1 Processo Apenso nº: 151384/2021 – LOTE 09 
 
1.4 Data de Abertura dos Envelopes nº 01 – Propostas Técnicas: 06/08/2021 às 08h40min  
1.5 Data de Abertura dos Envelopes nº 02 – Propostas de Preços: 08/09/2021 às 09h00m  
1.6 Data da Sessão Pública de Negociação: 13/10/2021 às 13h30m 
1.7 Data da Abertura dos Envelopes nº 03 - Habilitação: 03/11/2021 às 09h00m 
 
2. CONSIDERAÇÕES 
 
2.1 LICITANTES PARTICIPANTES – LOTE 09: 
 
LOTE 09  
CONSÓRCIO EMBRACON/TRIUNFO 
CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA II  
CONSÓRCIO ESCOLAS SALVADOR 
 
2.2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA FASE FINAL DE HABILITAÇÃO/PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO/DA FASE RECURSAL. 
 
O Resultado de Julgamento de Habilitação, POR LOTE, bem como o prazo para apresentação das razões dos 
recursos pelos licitantes que manifestaram previamente a intenção de recorrer das demais fases do 
presente certame e para os licitantes que desejassem recorrer da fase de habilitação, conforme Art. 94 do 
Decreto Municipal nº 24.868/2014 e item 12.1.14.9 do edital foi publicado no DOM nº 8147, fls. 14, de 06 a 
08/11/2021, DOU nº 210, fls. 252 e Jornal Correio da Bahia, fls. 7, ambos de 09/11/2021, conforme 
documentos acostados aos autos. 
 
Dentro do prazo para apresentação das razões dos recursos, que expirou em 17/11/2021, apenas o licitante 
a seguir apresentou recurso para o LOTE 09 em questão, o qual se encontra acostado ao processo apenso 
nº 151384/2021 (fls. 1761-1835): 
 
CONSÓRCIO ESCOLAS SALVADOR 
Data da entrada: 12/11/2021 às 16h02min - Referente ao Lote 09 
 
O Aviso de Interposição de Recursos foi divulgado nos meios de comunicação oficiais, DOM nº 8155, fls. 22, 
DOU nº 217, fls. 252, e Jornal Correio da Bahia, fls. 16, todos do dia 19/11/2021, conforme documentos 
acostados aos autos do processo apenso acima referenciado (fls. 1836-1841). 
 
Dentro do prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso interposto que expirou em 26/11/2021, 
não houve pronunciamento por parte dos demais licitantes. 
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3.  DO ENCAMINHAMENTO DO RECURSO PARA A DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR – 
DIRE/DA ANÁLISE E DO PARECER/DA CLASSIFICAÇÃO NA PROPOSTA TÉCNICA/PUBLICAÇÃO 
 
Os autos foram encaminhados à DIRE/SMED em 03/12/2021, contendo o Recurso Administrativo do 
CONSÓRCIO ESCOLAS SALVADOR, para fins de análise e emissão de pronunciamento técnico. 
 
Após análise do recurso enviado, ainda em 03/12/2021 a DIRE se manifestou informando o que segue, 
bem como anexando novo Relatório aos autos do processo apenso nº 151384/2021 – LOTE 09, os quais se 
encontram acostados às fls. 1843-1845 e 1846-1855 do processo apenso, respectivamente: 
 
Senhora Presidente da COPEL, 
 

“Cuida-se do recurso interposto pelo licitante Consórcio Escolas Salvador, constituído pelas consorciadas CBS – 

CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA e FPE - FÁBIO PEREIRA DA SILVA EIRELI, em certame licitatório realizado na 

modalidade Regime Diferenciado de Contratação - RDC sob o número RDC 006/2021, referente à 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 Clériston Andrade, da Secretaria Municipal da Educação – SMED, conforme 

especificado no anteprojeto e seus anexos. 

 

Examinando cada ponto discorrido na peça recursal apresentada, seguem abaixo as ponderações desta Diretoria de 

Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE. 

 

1. Acerca dos atestados operacionais apresentados. 

 

Acerca dos atestados apresentados em nome de empresa estranha aos consorciados da licitante, a recorrente alega 

que “embora tenham sido emitidos em nome da GMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, foram vertidos à CBS – CONSTRUTORA 

BAHIANA DE SANEMANETO LTDA por força de cisão parcial”. Para comprovar a referida alegação, foram anexadas à peça recursal 

o Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Empresária Limitada da GMEC Engenharia e Construções LTDA, o Protocolo e 

Justificação de cisão parcial com seus anexos e o Contrato Social da MAF Projetos e Obras LTDA, com suas últimas alterações. 

 

Acerca do quanto exposto, cabe salientar inicialmente que os atestados são utilizados para demonstrar efetiva 

capacidade técnica operacional, de modo a se comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem como da qualificação dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, conforme orientação do Artigo 30, inciso II, parágrafo 1° da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

Acerca da cisão parcial e a transferência de atestados técnicos, a Corte do Tribunal de Contas da União traz luz ao 

tema no acórdão de n° 2.444/2012 ao orientar que se faz necessário para fins de aceitação da transferência de acervo: 

 

– a ocorrência de transferência do patrimônio tangível juntamente com parcelas do conjunto subjetivo de 

variáveis que concorreram para a formação da cultura organizacional da empresa ‘cedente’; 

 

– a existência de tratamento expresso, no negócio jurídico que tenha formatado a operação reestruturante, 

quanto à divisão do acervo técnico da empresa; 

 

– a existência de total compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam dos acervos transferidos e o 

responsável técnico da empresa ‘cessionária’. 

 

No caso em questão, podemos afirmar que, com base na análise da documentação apresentada pela recorrente, há 

a comprovação da transferência do patrimônio tangível para as incorporadoras através de operação formalizada em Junta 

Comercial. 

Há de se destacar, ainda, que há total compatibilidade entre os responsáveis técnicos dos atestados ora 

apresentados em nome da GMEC e os responsáveis técnicos da consorciada CBS, a saber, o engenheiro civil Marcelo Adorno Farias. 

A referida compatibilidade ganha destaque no tema em questão, conforme destacou a corte do TCU no acórdão supracitado: 
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13. Observados os conceitos retrotranscritos, assiste razão ao recorrente quando argumenta a respeito da 

volatilidade da capacidade técnico-operacional de uma empresa, uma vez que essa somente subsistirá enquanto 

se fizerem presentes na pessoa jurídica em questão os recursos humanos e materiais que definiram seu modus 

operandi. 

 

14. Essa convicção é realçada pela Resolução 1025/2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – Confea, que dispôs em seu art. 48 e parágrafo único: 

 

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos 

acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

 

Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração 

dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

 

Nesta esteira, com base na análise técnica desta Diretoria, acerca da documentação apresentada pela licitante, 

salvo melhor julgamento jurídico da Comissão Permanente de Licitação – COPEL/SMED, esta DIRE retifica seu posicionamento 

acerca da análise da proposta técnica da licitante e apresenta novo relatório de julgamento. 

 

2. Acerca da apresentação do registro no conselho de classe. 

 

A recorrente alega que “sua eventual ausência não é causa suficiente para a desclassificação da licitante”. Afirma, 

ainda, que “por se tratar de documento que ‘comprova condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta’, sua 

apresentação a posteriori é possível em atenção ao disposto citado no Acórdão n° 1.211/2021 – Plenário do TCU”. 

 

Tendo em vista o recente jugado do TCU no referido acórdão, que afirma: 

 

“Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento “que deveria constar 

originariamente da proposta“, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante 

não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida 

pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de 

habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Isso porque 

admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão 

pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a 

desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de 

habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o 

resultado almejado (fim).” . 

 

A DIRE retifica sua análise acerca da proposta técnica da recorrente e neste momento apresenta novo relatório de 

julgamento”. 

 
Concluindo, por fim, no novo relatório de julgamento da proposta técnica: 
 
“Concluem ainda os engenheiros, membros técnicos desta DIRE que, ante o exposto, CLASSIFICA-SE para o certame, sob a 
análise das qualificações técnicas: 
 

 O Consórcio EMBRACON/TRIUNFO, pois atendeu a todos os requisitos da Qualificação Técnica solicitada no item 09 do 

Edital, obtendo a seguinte pontuação na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais: 145 pontos. 

 O Consórcio ESCOLAS SALVADOR, pois atendeu a todos os requisitos da Qualificação Técnica solicitada no item 09 do 

Edital, obtendo a seguinte pontuação na análise dos atestados técnicos profissionais e operacionais: 185 pontos”. 

 
Em que pese a DIRE já haver se pronunciado através de Relatório Técnico acerca das propostas técnicas do 
licitante desclassificado CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA II, bem como do licitante classificado CONSÓRCIO 
EMBRACON/TRIUNFO, no novo relatório enviado constante das fls. 1846-1855, aquela Diretoria voltou a se 
manifestar repetindo a análise de acordo com o relatório anterior sobre os referidos licitantes, bem como 
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se manifestou quanto à reanálise da proposta técnica do licitante recorrente, CONSÓRCIO ESCOLAS 
SALVADOR.  
 
Assim, analisados os recursos e com total respaldo no parecer do setor técnico, DIRE/SMED, a COPEL à 
unanimidade de seus membros decidiu, diante da retificação da análise da proposta técnica do 
Recorrente, realizada pela Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE, exercendo o poder de 
autotutela, conferido a Administração Pública, retificar a decisão que desclassificou a Recorrente do 
presente certame, para no mérito classificá-la no Lote 09 do presente certame. Por conseguinte, diante do 
procedimento impingido à modalidade licitatória RDC, retornar à fase de abertura de preços. 
 
Os autos do processo apenso contendo o Julgamento do Recurso foi enviado em 07/12/2021 à Autoridade 
Superior para decisão final, conforme preceitua o art. 109, § 4º da Lei Federal nº 8666/93, retornando em 
13/12/2021 com o Homologo da Senhora Subsecretária quanto à decisão da COPEL, conforme fls. 1867. 
 
O Resultado do julgamento do recurso, bem como a classificação da proposta técnica do licitante no Lote 
09 e a convocação para a sessão pública de abertura do Envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS do 
licitante CONSÓRCIO ESCOLAS SALVADOR será encaminhado para publicação nos meios de comunicação 
oficiais, DOM, DOU e Jornal de grande circulação, com data prevista para a sessão pública a ser realizada no 
dia 20/12/2021 às 14h00m. 
 
Em, 13 de dezembro de 2021. 
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