
 
 

 

 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

TERMO: DECISÓRIO 
FEITO: RECURSO ADMINISTRATIVO 
REFERÊNCIA: EDITAL N°006/2017 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
RAZÕES: PONTUAÇÃO DA NOTA TÉCNICA (PROPOSTA TÉCNICA) 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Consultiva 
para prestação de serviços de apoio gerencial compreendendo atividades 
técnicas nas áreas de engenharia e arquitetura para a elaboração de projetos, 
que visem apoiar e melhorar a supervisão, bem como, maximizar a qualidade 
sobre o controle, fiscalização das obras civis e fiscalização de serviços de 
manutenção de instalações prediais de elétrica/telecomunicações e 
hidrossanitárias das obras sob a responsabilidade do CREA-MG. 

 

I – DAS PRELIMINARES 

Recurso Administrativo interposto, tempestivamente através de representante 
legal, pela Empresa VEGGA – Consultoria & Serviços Ltda., qualificada na peça 
inicial, em fase de decisão que atribuiu 81,05 pontos como nota técnica, a empresa 
solicita corrigir equívocos na nota proferida pela comissão julgadora como parte 1 e 
solicita na parte 2 análise das inconformidades identificadas na documentação 
apresentada pela empresa concorrente, no certame tela com fundamento na lei 
8666/93. 

 

II – DAS FORMALIDADES LEGAIS 

    Que cumpridas as formalidades legais registra-se  que os demais licitantes 
foram cientificados da interposição e trâmite do presente Recurso Administrativo, 
conforme comprova os documentos acostados nos Processo de Licitação em 
epígrafe. 

III – DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE 

   Em síntese em suas razões recursais, aduz a pleiteante que o valor na nota 
técnica proferida pela comissão referente ao Item N1a: por sua avaliação não 
caberia visita técnica nas unidades em que se realizarão as obras, pois não trariam 
informações quanto a desembolso financeiro e sua convergência ao volume de 
trabalho executado, afirmou que somente a empresa executora deste gerenciamento 
detinha as informações, como também no caso dos equipamentos eletromecânicos 
de manutenção, portanto solicita que seja reconsiderada a sua nota por princípio da 
isonomia. 

Para o Item N1b: por sua avaliação diz que o plano de manutenção civil e 
eletromecânica somente poderá ser executado após visita as unidades construídas, 
após verificação dos modelos, tipos e idade de cada equipamento, não cabendo, 
portanto um roteiro padrão geral para todas as unidades. A exceção da 
CONTÉCNICA – CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, empresa detentora do atual 
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contrato, que dispõe de informações restritas do próprio órgão, que não foram 
disponibilizadas juntamente com o edital, ao contrário, dispõe que tais informações 
técnicas tem caráter sigiloso, conforme  previsto no item 4.5 do Edital, Fornecimento 
de Informações. Desta forma solicita a necessidade de reavaliação da nota técnica 
proferida a empresa VEGGA – Consultoria & Serviços Ltda. 

Para o item N1C: por sua avaliação que este quesito foi mal avaliado pela comissão 
técnica, que apresentou organograma da equipe e listado nas pags. 11 e 12 da 
Proposta Técnica. Também foram detalhados na pag. 28 da Proposta Técnica todos 
os profissionais de nível superior que comporão o quadro da administração, 
relacionados nominalmente, a posição que ocupará e formação profissional, entende 
ter atendido o solicitado no edital. 

Para o item N2b:  Capacidade Técnica da Licitante: No tocante a este item houve um 
desconto de 15 pontos da VEGGA – Consultoria & Serviços Ltda., por não ter 
apresentado atestado de manutenção civil em nome da VEGGA – Consultoria & 
Serviços Ltda, ponderou que apresentou atestados em nome da sua antiga empresa 
– Construtora Andrade & Ribeiro – onde foram apresentados vários contratos anuais 
de manutenção civil industrial. Assim sendo solicita revisão do item solicitando  o 
valor integral do item de 30 pontos. 

Para o item N3b: Capacidade Técnica do Engenheiro Civil Sênior de Obras: Por sua 
avaliação alega que foram analisados apenas os atestados do Thadeu e não 
incluíram a análise dos atestados  da Engenheira Civil Carla, que foi indicada como 
responsável pelo setor de obras e manutenção, conforme definido no quadro resumo 
da equipe técnica e de organograma de função. Solicita a reavaliação a nota do 
item. 

2 – Parte 2: Aponta e contesta inconformidades na documentação da Empresa 
CONTÉCNICA – CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.,  Paginas 6 a 10 do recurso e 
solicita a desclassificação da concorrente por alegação de riscos financeiros que 
envolverão uma eventual contração. 

 

IV- DAS CONTRA-RAZÕES DA EMPRESA CONTÉCNICA – CONSULTORIA 
TÉCNICA LTDA. 

    Promoveu a empresa CONTÉCNICA – CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., 
solicitação a esta comissão a impugnação do Recurso apresentado. 

    Assevera que se pese o inconformismo da recorrente VEGGA Consultoria & 
Serviços Ltda, as suas alegações não são plausíveis e tampouco refletem a 
realidade, salienta que o referido recurso encontra-se pautado no ódio e no dissabor 
pela perda significativa de pontos pela recorrente pela inobservância do edital. 

       Ademais a recorrente em sua peça recursal demonstra pleno 
conhecimento das condições do edital, porém não as declinou em sua proposta, 
note-se que inclusive realizou visita técnica, porém ao final da descrição, pretendeu 
em momento posterior apresentar o “plano de verificação de reforma”, condição não 
prevista no Edital. 

    Alega que a CONTÉCNICA – CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, é empresa 
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que executava o contrato até então e que possui informações privilegiadas em 
comparação com os demais concorrentes, um tanto quanto contraditório, sendo que 
a própria recorrente confessa em seu recurso que detinha pleno conhecimento da 
existência de 5 unidades em cidades distintas em construção, inclusive cita o nome 
das cidades, portanto não se trata de informação privilegiada, tal informação é de 
conhecimento público e notório, em outro ponto a recorrente também menciona a 
realização de visita técnica ao CREA-MG para elaboração de sua proposta, note-se 
que a recorrente tendo conhecimento de obras em andamento, poderia 
simplesmente buscar todas informações inerente a estas obras em execução e 
inclusive informações financeiras e técnicas. Porém não o fez, preferiu prosseguir 
com a sua proposta prometendo em momento oportuno fazer “plano de verificação 
de reforma após avaliar a convergência do cronograma”. Não trata de informação 
privilegiada da recorrida, mas sim falta de zelo e análise do Edital pela recorrente na 
elaboração de sua proposta. 

 Apontou todas as falhas cometidas pela recorrente na inobservância do Edital, 
para os itens N1a, N1b, N1c, N2b, N3b, e objetivamente pede a rejeição do 
recurso apresentado pela recorrente em sua integralidade, inclusive no que tange a 
recorrente em dizer que as informações prestadas foram insuficientes para a sua 
pontuação. 

2) PARTE 2  

  Há de destacar que o momento da habilitação já passou e a recorrida 
CONTÉCNICA – CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, está plenamente apta e 
capacitada para participar do processo licitatório em supra mencionado. 

  Por todo o exposto a recorrida aqui reitera o seu pedido de rejeição do recurso 
apresentado pela recorrente, eis que, encontra-se pautado em inverdades e sem 
motivo plausível para as suas alegações. 

V – DA ANÁLISE DO RECURSO 

    Inicialmente revendo-se todo o processo licitatório, verificamos que o Edital foi 
totalmente observado pela Administração da Autarquia Federal CREA-MG, 
sobretudo no que tange a documentação apresentada pelas empresas na fase de 
documentação para habilitação das propostas, envelope n° 01 como também 
frisamos  que os documentos apresentados a d. Comissão Permanente de Licitação, 
após ser submetidos ao crivo da análise do órgão técnico responsável pela 
elaboração da Proposta Técnica, que os aprovou, foram analisados e julgados de 
forma objetiva e impessoal, atendendo a todos os requisitos do edital “que é lei 
interna na licitação” e este entendimento foi esposado pela Comissão Permanente 
de Licitação. 

   Lembramos que o julgamento deve se dar na estrita conformidade dos 
parâmetros fixados no Edital. O que se quer na verdade, com a devida 
impessoalidade na atuação do agente público é evitar distinções relativas à esfera 
pessoal do competidor, com vistas a preservar o caráter igualitário do certame. 
Desconsiderar o parâmetro objetivo na avaliação dos documentos apresentados 
privilegiaria o subjetivismo do julgamento, afrontando os princípios da legalidade, 
impessoalidade e da isonomia entre os licitantes. 
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   Ao interpretar a mormente norma, deve-se levar em consideração que tal 
aplicação dessa regra tem de ser temperada, mais uma vez, pelo princípio da 
razoabilidade. É necessário ponderar os interesses existentes e evitar resultados 
que a pretexto de tutelar o interesse público em cumprir o Edital. 

   Desta feita, o confronto dos documentos exigidos às regras do Edital comprova 
a capacidade técnica de ambas empresas, com base nos critérios e normas regidas 
no edital, motivo pelo qual foram proferidas as notas de acordo com a documentação 
apresentada. 

VI – CONCLUSÃO 

   Diante do exposto, infere-se que os argumentos trazidos pela Recorrente, em 
sua peça recursal mostram-se insuficientes para comprovar a necessidade de 
reforma da decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação com relação á 
documentação apresentada pela empresa VEGGA CONSULTORIA & SERVIÇOS 
LTDA, que originou 81,05 pontos na sua pontuação. 

   Com relação a parte 2 do recurso, mostra-se extemporânea as alegações da 
recorrente, uma vez que a parte de documentação foi analisada na fase 01 do 
certame, sendo todas as empresa classificadas, não sendo apresentado recurso 
para desclassificação da empresa CONTÉCNICA – CONSULTORIA TÉCNICA 
LTDA, passando o certame para a fase 2, análise das propostas técnicas, tendo 
transcorridos todos os prazos legais regidos pela lei de licitações 8666/93. 

   Isto posto, sem mais nada a evocar respeito os princípios constitucionais do 
contraditório e ampla defesa conhecemos do recurso apresentado pela empresa 
VEGGA CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA, para o mérito, negar-lhe 
PROVIMENTO, e mantendo-se  o resultado do julgamento – CPL- que classificou a 
empresa CONTÉCNICA – CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., com pontuação 
máxima de 100 pontos e mantém por critérios editalícios e documentação 
apresentada a nota da Empresa VEGGA CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA com 
a pontuação proferida de 81,05 pontos. 

Por conta disso em respeito ao artigo 109 §4° da Lei 8666/93, mantendo a decisão 
encaminhamos-a à Autoridade Superior para deliberação. 

 

É o nosso entendimento, SMJ 

 

Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2017.  

 

ADVº LUCAS JOSÉ PEDROSA 
OAB – N°141.293 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CREA-MG 


