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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, DA SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

Concorrência Pública n.° 1501558 000069/2017 

Contratação de empresa especializada para a 

execução de serviços técnicos especializados na área 

de geoprocessamento e processamento digital de 

imagens de satélite para mapeamento da cobertura 

vegetal e uso do solo na área de abrangência da Mata 

Atlântica circunscrita a Minas Gerais. 

 

 

 

CONSÓRCIO GEOJÁ-EMBAÚBA, através de sua empresa líder GEOJÁ MAPAS DIGITAIS E 

AEROLEVANTAMENTO LTDA – EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.° 

04.307.683/0001-85, sediada à Av. Luiz Dumont Villares, n.° 2.078, Conjunto 28, Parada Inglesa, 

São Paulo/SP, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, representado por seu 

representante legal, Heber Jefferson Sultanum, que a esta subscreve, devidamente constituído 

conforme contrato social já encartado aos autos, apresentar tempestivamente o presente  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA ATO DE ATRIBUIÇÃO DE NOTA TÉCNICA, COM 

FIXAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

 

em face do Ato desta digna Comissão Especial de Licitações que, em segunda Sessão Pública de 

Julgamento das Propostas Técnicas dos Licitantes à Concorrência Pública n.° 1501558 

000069/2017, anotou que a Proposta Técnica apresentada pela Recorrente estaria a merecer 

Nota 74,25,  olvidando-se de se motivar claramente quanto aos aspectos que constituíram a nota 

atribuída, bem como de considerar inúmeros atestados em nome das pessoas jurídicas que 

compõem o Consórcio e de seus profissionais,  manifestação recursal que lhe é movida com 

fulcro nos artigos 5°, XXXIV, “a”, LV, e 37, caput, XXI, ambos da Constituição Federal, 3°, caput, 

44, 45, 46 e 109, I, alínea b, e § 2°, da Lei Federal n.° 8.666/1993, nos termos de fato e de direito 
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doravante expostos1, requerendo o seu provimento e, caso este não se dê integralmente, o 

trâmite à autoridade superior, para a reforma pretendida (art. 109, § 4°, Lei Federal n.° 

8.666/93). 

 

I - DO EFEITO SUSPENSIVO 

 

A Recorrente pleiteia, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente 

Recurso Administrativo, ante a expressa designação legal estampada no §2° do artigo 109, 

cumulado à alínea b do inciso I do mesmo artigo2 da Lei nº. 8.666/1993, considerando-se, pois, 

a obrigatoriedade de concessão de efeito suspensivo quando de manifestações recursais sobre 

atos administrativos versados nas fases de habilitação ou classificação das propostas (técnicas 

e de preços) de licitantes. 

 

II - DA SÍNTESE DOS FATOS 

 

Ocorre que a empresa Recorrente é licitante no certame que objetiva a Contratação de empresa 

na execução de serviços técnicos especializados na área de geoprocessamento e processamento 

digital de imagens de satélite para mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo na área de 

abrangência da Mata Atlântica circunscrita a Minas Gerais, na modalidade da Concorrência 

Pública, promovida por esta respeitável pasta administrativa. 

 

Intuindo oferecer proposta de preços à adjudicação do objeto licitado, que compreende tipo de 

serviço absolutamente compatível a seu objeto social, o Consórcio Recorrente participou da 

Sessão Pública de Recebimento e Julgamento de Documentos de Habilitação e de Propostas, 

                                                           
¹ “A Constituição assegura a todos os licitantes e em todos os processos administrativos o direito ao recurso (art. 

5° LV). Isso impede que se restrinja o direito de recurso a apenas algumas hipóteses típicas ou específicas. A 

fórmula “decisão (...) de que não caiba recurso hierárquico”, contida no art. 109, inc. II, deve ser interpretada em 

termos. Em princípio, todas as decisões administrativas comportam recurso, ressalvadas as hipóteses de (a) ter 

precluído o direito de o interessado interpor recurso por razões temporais (decurso do prazo), consumativas 

(exercício anterior do direito de recorrer) ou lógicas (conduta incompatível com a vontade de recorrer) ou b) a 

autoridade que emitiu a decisão ocupar a hierarquia mais elevada no âmbito do órgão administrativo.”(JUSTEN 

FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Pág. 1.055. Ed. Dialética. 2013). 

2 Lei 8.666/1993. Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a). Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b). julgamento das propostas; 

(...) 

§ 2°. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 

competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 

suspensiva aos demais recursos. 
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promovida pela digna Comissão Especial de Licitações, consoante disposições do Edital 

Convocatório previamente publicado. 

 

Na fase de habilitação, quando do julgamento de seus documentos pertinentes à qualificação 

jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, a Recorrente foi Habilitada, tendo sido 

considerada, pois, apta à execução do escopo licitado. 

 

Ultrapassada a fase habilitatória, promoveu-se a abertura das propostas técnicas das licitantes 

habilitadas, consoante preordena o art. 46, I, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 

Embora tenha a Recorrente tido sua Proposta Técnica inicialmente desclassificada, tal decisão 

administrativa foi acertadamente objeto de reforma após interposição de Recurso 

Administrativo, procedendo-se, pois, à sua Classificação e atribuição de Nota Técnica. 

 

No entanto, para espanto da Recorrente, em que pese o costumeiro acerto das decisões tomadas 

por esta digna Comissão, sua Proposta Técnica, confeccionada mediante relevantíssimo labor, 

não mereceu a pontuação objetivamente fixada nos critérios do Edital Convocatório, de certo 

que, pelo que consta (não se ignorando a dificuldade de compreensão do ato decisório face sua 

imotivação), não houve a consideração de parte de seus documentos de ordem técnica. 

 

Isto posto, nos termos de fundamentação que seguem, pugna pelo provimento do Recurso, de 

molde a anular a decisão administrativa antecedente - exarando-se outra devidamente motivada 

– ou, subsidiariamente, atribuir a Nota Técnica da Recorrente no mínimo nível de 86,33, 

aplicando-se os termos do instrumento convocatório e submetendo todos os documentos 

técnicos a eles.   

 

III – DO MÉRITO 

III.1. – DA NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COMBATIDA – DA IMOTIVAÇÃO E DO 

PREJUÍZO AO PRÓPRIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

 

Primeiramente, em que pese sempre o detido respeito que se presta ao labor da digna equipe 

que compõe a Comissão de Licitação e os Departamentos correlatos, tem-se que expor, com a 

devida veemência, que vossa decisão administrativa se prostra nula e, assim se figurando, está 

a provocar prejuízos a Recorrente. 

 

Com a devida venia, da decisão administrativa combatida se depreende a anexa Nota Técnica n.° 

010/2018. Em que pese o costumeiro acerto desta digna equipe, a respeitável nota técnica 
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epigrafada está a expor planilhas com anotações de quais pontuações teriam sido atendidas pela 

Recorrente. 

 

Porém, note-se que não se indica quais específicos atestados foram considerados e, mais 

importante, não se expõem quais os não considerados. Não se pormenorizam as razões de 

aceitabilidade de qualquer dos documentos encartados. 

 

A própria Nota Técnica atribuída à proposta dissertativa da Recorrente (Fator C) se prostra 

absolutamente imotivada. Afirmou-se o quantum da pontuação e pronto, sem qualquer 

consideração. 

 

Com a devida venia, a decisão administrativa, assim como posta, é nula. 

 

A motivação é princípio consubstanciado tanto em decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição 

Federal3) quanto em processos administrativos, consoante, por analogia, dispõem os artigos  2°, 

caput, parágrafo único, VII, e 50, § 1°, da Lei Federal n.° 9.784/19994, valendo-nos, neste 

diapasão, da rica exposição doutrinária: 

 

Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, 

indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos 

jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. (...) A 

                                                           
3 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: 

(...) X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares 

tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros; 

4 Art. 2.° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 

razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 

e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

(...) VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, 

quando: 

(...) § 1.° A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância 

com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 

integrante do ato. 
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motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da 

prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se 

funda. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª 

edição, atualizada até a Emenda Constitucional 71, de 29.11.2012. São 

Paulo: Malheiros Editores, p. 107). 

 

Neste sentido, tem relevo o precedente jurisprudencial adiante transcrito, que, embora não 

estritamente relacionado a expediente licitatório, aplicou os princípios da motivação e da 

publicidade enquanto razões de decidir, em circunstância induvidosamente análoga a presente: 

 

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE 

OBJETO NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE ACESSO AOS CRITÉRIOS 

DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO, DE VISTA DA ALUDIDA 

PROVA E DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA 

MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. I - Não se vislumbra, na espécie, o exaurimento do 

objeto da presente impetração, decorrente do cumprimento da decisão 

liminarmente proferida nestes autos, na medida em que tal decisão não tem 

o condão de caracterizar, por si só, a prejudicialidade do mandamus, em 

face da natureza precária daquele decisum, a reclamar o pronunciamento 

judicial quanto ao mérito da demanda, até mesmo para se confirmar, ou 

não, a legitimidade do juízo de valor liminarmente emitido pelo julgador. 

II - O acesso aos critérios de correção da prova de redação, bem assim de 

vista da aludida prova e de prazo para interposição de recurso é direito 

assegurado ao candidato, encontrando respaldo nos princípios 

norteadores dos atos administrativos, em especial, o da publicidade e 

da motivação, que visam assegurar, por fim, o pleno exercício do 

direito de acesso às informações, bem como do contraditório e da 

ampla defesa, com observância do devido processo legal, como 

garantias constitucionalmente consagradas (CF, art. 5º, incisos XXXIII, 

LIV e LV). III - Apelação e remessa oficial desprovidas.” (TRF da 1ª 

Região. AMS 2000.01.00.011434-8/DF., Relator Des. Fed. João Batista 

Moreira, julgado em 26/9/2007, DJF1 29.fev.2008). 

 

Ademais, tratando-se vossa decisão combatida de ato administrativo sujeito a recurso, isto é, a 

exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, tem relevo se considerar 
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que a não motivação do ato adinistrativo prejudica até mesmo o aludido direito de defesa, pois 

que, sem as razões intrínsecas de decidir, complexo se torna refutá-las, à luz dos ensinamentos 

doutrinários: 

 
“Afinal, o que se deve entender por contraditório? Joaquim Canuto Mendes 

de Almeida ensinou que contraditório é ‘a ciência bilateral dos atos e 

termos processuais e a possibilidade de contrariá-los’”. 

(BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 10. Ed. rev., 

atual. e reformulada até a Emenda Constitucional n. 70/2012. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 297) 

 

Ao discorrer sobre o tema, a obra de Hely Lopes Meirelles faz expressa alusão aos ensinamentos 

de Ada Pellegrini Grinover: 

 

Assim, segundo Ada Pellegrini Grinover, “a Constituição não mais limita 

o contraditório e a ampla defesa aos processos administrativos (punitivos) 

em que haja acusados, mas estende as garantias a todos os processos 

administrativos, não punitivos e punitivos, ainda que neles não haja 

acusados, mas simplesmente litigantes”. 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39ª edição, 

atualizada até a Emenda Constitucional 71, de 29.11.2012. São Paulo: 

Malheiros Editores, p. 109). 

 

Nestes termos, a ausência da devida motivação de vossa decisão prejudica o exercício do 

contraditório e ampla defesa, constitucionalmente assegurados ao Recorrente (art. 5°, LV, 

Constituição Federal5), pelo que o ato administrativo combatido merece mesmo a anulação (art. 

49, caput, Lei Federal n.° 8.666/93), para posterior nova veiculação, devidamente motivado, 

pois, sendo o que se requer. 

 

III.2. – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DA REFORMA DA NOTA TÉCNICA ATRIBUÍDA À 

RECORRENTE – DA CONSIDERAÇÃO DE SEUS REGULARES ATESTADOS EMITIDOS ÀS 

PESSOAS JURÍDICAS E AOS PROFISSIONAIS 

                                                           
5 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
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Na hipótese de não acatamento do pedido antecedente – o que se considera por mera 

eventualidade – expõe-se, neste capítulo e mediante os 03 Anexos expositivos, que os documentos 

e atestados apresentados pela Recorrente denotam dever de concessão de nota maior do que 

aquela atribuída, ainda mais em se considerando os critérios utilizados para pontuação das 

notas das demais concorrentes [uma delas – Geoambiente – teve sua nota até arredondada para 

mais (??)]. 

 

Isto posto, o quadro abaixo sintetiza o descompasso entre a nota concedida por este digno órgão 

e aquela objeto da correta aferição (demandada, então, neste recurso administrativo): 

 

Avaliadores 
Pontuação Nota 

Técnica Fator A Fator B1 Fator B2 Fator C* 

Comissão 12,50 11,67 12,33 37,75 74,25 

Revisão Consórcio 
Geojá-Embaúba 

20 16,25 12,33 37,75 86,33 

Diferença -7,50 -4,58 - - -12,08 

 

Vê-se que a comissão realizou indevidamente contra o Consórcio GeoJá-Embaúba a redução (i) 

de 4,58 pontos no Fator B1 (experiência da equipe técnica) e (ii) de 7,5 pontos no Fator A 

(experiência doconsórcio). 

 

A comissão desconsiderou 12,08 pontos, o que elevaria a Nota Técnica da Recorrente para o 

total de 86,33 pontos caso lhe fosse atribuído o correto e isonômico julgamento, com vistas a 

seleção da melhor proposta a este digno órgão (art. 3°, caput, Lei Federal n.° 8.666/93).  

 

Revisando as pontuações individuais e o somatório atribuídos pela digníssima comissão, 

apresentados na aludida nota técnica complementar (não se olvidando seu vício pela ausência 

de motivação dialética), verificam-se as seguintes inconsistências: 

 

Fator A 

 

Para o Fator A, a comissão pontuou o consórcio em apenas 12,5 pontos, apesar de serem 

apresentados atestados suficientes para a pontuação máxima de 20 pontos (Anexo 1). Para a 

Avaliação da Experiência e Qualificação da Empresa (Fator A1) são pontuados atestados com 

atividades em Mapeamento de Uso do Solo e de Mapeamento de Vegetação Natural, onde a 

pontuação atribuída em vossa decisão está incorreta, data venia. Já para o Tempo de Experiência 

(Fator A2), ao que parece, segundo consta na Nota Técnica, foram considerados atestados com 
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objeto similar àquele a ser contratado nesse edital. Assim sendo, esses mesmos atestados 

deveriam ser válidos também para o Fator A1. 

 

Independentemente, TODOS os atestados apresentados tem, dentre as atividades 

realizadas, a descrição de ações de Mapeamento de Uso do Solo e de Mapeamento de 

Vegetação Natural, o que é serenamente reconhecível pelo profissional que detenha a 

atribuição técnica para tanto. 

 

Da leitura dos títulos dos atestados, quando indicado "classificação, mosaicamento e extração de 

feições" se refere às atividades de mapeamento. Somente sem se cotegar os documentos com a 

boa fé técnica que se espera ou se o fizer sem a expertise suficiente para tanto é que se faria 

entendimento diverso deste.  

 

Do próprio Edital se destaca, no subitem 20.2.1.3 do Termo de Referência6, está indicado que 

"Na avaliação da experiência da licitante será considerado o tempo de experiência na execução de 

serviços similares aos ora em licitação (Mapeamento e Processamento Digital de Imagens) (...)", 

de onde se apreende que todos os atestados apresentados também tem como referência o 

Processamento Digital, além se serem serviços similares. 

 

Ainda nos chama a atenção o caso peculiar do atestado do Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul. À época, esse serviço foi realizado em consórcio entre a Geopixel (atualmente no Consórcio 

Jequitibá) e a Geojá (atualmente no Consórcio GeoJá-Embaúba). Ambas apresentaram esse 

mesmo atestado no certame em questão, sendo que aquela o utilizou para pontuar o 

Coordenador Geral e a Recorrente para pontuar a Empresa. Apesar de a memória de cálculo não 

deixar claro, merece indagação se o mesmo atestado foi utilizado para pontuar para o Consórcio 

Jequitibá e não para o Consórcio GeoJá-Embaúba, dada a discrepância das notas. 

 

Por conseguinte, no Anexo 1 está a síntese dos atestados que foram apresentados pela 

Recorrente, hábeis à pontuação de ordem técnica: 

  

Fator A 

A1 Avaliação da Experiência e Qualificação da Empresa 

                                                           
6 20.2.1.3. Na avaliação da experiência da licitante será considerado o tempo de experiência na execução 

de serviços similares aos ora em licitação (Mapeamento e Processamento Digital de Imagens). O tempo de 

experiência deverá ser comprovado por meio de atestados de execução de serviços similares, emitidos por 

contratantes públicos ou privados em nome da licitante. Os pontos serão atribuídos somando-se o tempo de 

execução dos serviços, considerando data de início e de término, conforme constar dos atestados apresentados, 

desconsideradas as atividades realizadas concomitantemente.  

Observações: não serão considerados os atestados de projetos em andamento. Não há restrição ao número de 

atestados a serem apresentados, nem ao respectivo número de páginas. 
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  Atestados Pontos Total 

Mapeamento de Uso do Solo7 2 2,5 5 

Mapeamento de Vegetação Natural8 2 2,5 5 

    Total 10 

A2 

Tempo de Experiência 

Tempo 

Até 2 anos 4   

Entre 2 e 3 6   

Entre 3 e 5 8   

mais de 5 10 10 

  TOTAL 20 

  PONTUAÇÃO COMISSÃO 12,5 

  Diferença 7,50 

 
Na tabela a seguir, sem prejuízo do disposto no Anexo 1, são apresentados os títulos dos 

atestados e as atividades contempladas, cristalinamente condizentes com o objeto da 

licitação pública em epígrafe: 

 

Item Tipo de trabalho 
Detalhes importantes referentes ao 

edital 

1 

Sensoriamento Remoto para registro, 
ortorretificação, interpretação, 

classificação, mosaicamento e extração de 
feições para Esri/SHP 

Área urbana, arruamento, pólos 
industriais e comerciais, aeroporto e 
zonas portuárias, parques e áreas de 
preservação, áreas verdes urbanas, 

oceano, áreas agrícolas, mata ou 
reflorestamento, campos enxutos ou 

pastagens, campos úmidos ou campos 
de várzea, solo exposto. 

2 

Fornecimento de imagens de satélite 
execução de serviços de ortorretificação, 

balanceamento e mosaicamento e 
vetorização e atualização das informações 

cadastrais. 

Arruamento e eixo viário, quadras, 
assentamentos precários, mapa de uso 

do solo, hidrografia. 

3 

Serviços de estruturação, modelagem e 
implementação de banco de dados; 

digitalização e edição de mapas e outros 
dados digitais; consultoria em 

geoprocessamento, programação e outros. 
Produção de um SIG sobre a atividade 

minerária na bacia do rio Sorocaba. 

Foram criados mapas: geológico, 
recursos hídricos, uso do solo, unidade 

de conservação, mapa de vegetação 
natural e áreas reflorestadas, mapa 
das agências ambientais da CETESB, 

relevo, mapa de títulos minerários do 
DNPM. 

4 
Elaboração de banco de dados 

georreferenciado com ênfase em Recursos 
Hídricos 

mapas: topográfico, modelo digital do 
terreno, hipsométrico, declividade, 

bacias hidrográficas, uso e ocupação do 
solo e cobertura vegetal, APP's. 

5 
Levantamento planialtimétrico, 

mapeamento de uso e ocupação do solo e 
delimitação das APP's 

Agricultura, área degradada, área 
edificada, cemitério, corpo d'água, lixão, 

mineração, pastagem, vegetação e 
vegetação densa em duas fazendas do 

INSA. 

                                                           
7 Pontuação referente aos atestados 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 principalmente o 6 e o 3 (Anexo 1). 
8 Pontuação referente aos atestados 6, 4, 3, 1 (Anexo 1). 
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Item Tipo de trabalho 
Detalhes importantes referentes ao 

edital 

6 

Fornecimento de Base de dados espaciais 
digitais que se constitui no mapeamento do 

estado do Rio Grande do Sul com vistas a 
implementação, operacionalização e gestão 

de sistema de informação de grande 
volume de dados geográficos e 

alfanuméricos na Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente do RS. 

Produção, atualização e estruturação da 
base cartográfica digital vetorial do RS 

que contribuíram para o atendimento do 
Sistema de Monitoramento de 

Regularização Ambiental, ZEE, CAR, 
processos de outorga e licenciamento e 
gestão da água e do ambiente como um 

todo. 

7 

Processamento Digital de Imagens e 
Elaboração/Atualização da Base de Dados 

Vetoral Georreferenciada dos Seis 
municípios alvos e elaboração do Mapa de 

Uso e Ocupação do Solo na área de 
interesse do Projeto de Redução de 

Desmatamento e Prevenção e Controle de 
Queimadas no Cerrado do Piauí.  

Hidrografia, Sistema de Transporte, 
Localidades, Delimitação de APP, Uso e 

cobertura do Solo 

 
Fator B1 

 

Quanto às pontuações de experiências profissionais atribuídas aos membros de cada uma das 

equipes, o que se observa é total falta de isonomia, com a devida venia.  

 

Para profissionais de outras empresas, como por exemplo, da Geoambiente, decidiu-se: 

 

Daniela Chaves Guerra - Coordenadora de Botânica: Apresenta atestado de estágio obrigatório 

durante o doutorado, no Instituto de Botânica, que é uma instituição de Pesquisa, fazendo parte, 

portanto, da formação acadêmica, não podendo o tempo ser contado como experiência 

profissional; 

 

Bruno Schultz - Analista de Geoprocessamento: O atestado de atividades no INPE, no período 

de 01/03/2012 a 01/04/2016, coincide com o período do doutorado, sendo, portanto, 

considerada como atividade obrigatória para a formação acadêmica e não como experiência 

profissional, sendo estas atividades possivelmente atreladas ao desenvolvimento da pesquisa 

do projeto de doutorado; 

 

Estes profissionais acima indicados tem inquestionável avançada formação acadêmica, cujas 

atividades, porém, são inerentes à mesma intitulação acadêmica, indispensáveis e correlatas à 

obtenção das titulações correspondentes. Mesmo assim foram consideradas como tempo de 

experiência profissional por esta comissão. Tal descalabro fora motivo de recurso, não provido.  

 

Neste viés, considerando então o mesmo preceito da isonomia, é INCOMPREENSÍVEL que o 

coordenador geral indicado para atuar nesse trabalho, pelo Recorrente, Professor com vasta 
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experiência, com mais de 10 anos de atuação no cargo, tenha sua expertise profissional 

considerada como de até 2 anos, mesmo com um amplo relatório assinado não por ele, mas sim 

pelo chefe do seu departamento. Somente nesse quesito, foram retirados 2,5 pontos do 

Consórcio, vício este injustificado até então, com rigor. 

 

Já quanto ao Coordenador de Geoprocessamento, foi desconsiderado o tempo total de 

experiência profissional em atestado, sendo atribuída nota inferior, o que deve ser reformulada 

para 4,5 pontos e não 2,75. Para o Analista de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, o Sr. 

Lucas Araújo Camargos, apresentou atestados que comprovam experiência de até dois anos, o 

que deve corrigir a sua nota para 1 ponto. 

 

No Anexo 2 está a síntese dos atestados que foram apresentados para comprovar o tempo de 

experiência dos profissionais indicados para a composição da equipe mínima: 

 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

QUANT. 
NOME DO 

PROFISSIONA
L 

FATOR B1 - EXPERIÊNCIAS Pontuaçã
o 

individua
l 

Pontuação 
final Até 2 

anos 
de 2 a 
4 anos 

de 4 a 
6 anos 

Mais de 
6 anos 

Coordenação geral 1 
Helder Lages 

Jardim 
        5 5 

Coord. De 
Geoprocessamento 

1 
Christian 

Jardim Vitorino 
        4,5 4,5 

Coord. Botânica 1 
Rodrigo Trassi 

Olisel 
        2,75 2,75 

Analista de 
Geoprocessamento 

3 

Moacir Melo 
Sales 

        2 

1,50 
Luciana Eller 

França 
        1,5 

Lucas Araújo 
Camargos 

        1 

Analista de 
Sistemas 

1 
Wesley Mota 

Araujo 
        2,5 2,5 

Analista de 
Inventário 

Florísticop e 
Estudos 

Fitossociológicos 

3 

Kelly Antunes 

- - - 

Thiago Rubioli 
da Fonseca 
André Luiz 

Giles de 
Oliveira 

      PONTUAÇÃO TOTAL 16,25 

      

PONTUAÇÃO 
COMISSÃO 

11,67 

      Diferença -4,58 

 
 
O Consórcio não se opõe a Nota atribuída ao Fator B2 e, quanto a Nota fixada ao Fator C, deixa 

de impugná-lo por ausência de condições de fazê-lo, face a absoluta inexistência de qualquer 

motivação quando da fixação da nota a ele correspondente, requerendo nova oportunidade 

defensiva (recursal) em sendo acatado o pedido do capítulo anterior desta peça. 
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Não se deve olvidar, ad argumentandum, que o julgamento objetivo e isonômico entre a 

Recorrente e os demais licitantes se constitui em direito subjetivo da primeira, à luz do disposto 

nos artigos 44 e 45 da Lei de Regência. 

 

São as razões pelas quais, nos termos do presente arrazoado e nos remetendo aos seus 03 

Anexos, pugna, neste capítulo e caso não acatado o antecedente, pela reforma da Nota Técnica 

fixada por esta respeitável Comissão, estabelecendo-a em 86,33 pontos. 

 

IV - DOS PEDIDOS 

 

Razões por quais a Recorrente requer que seja o presente recurso recebido em seu efeito 

suspensivo, para que, ao final, lhe seja dado provimento, declarando-se a (i) Nulidade da 

decisão combatida, de forma a, extirpando-a do universo jurídico, seja retomada com a devida 

motivação, concedendo-se nova faculdade recursal; ou, subsidiariamente – isto é, na hipótese de 

não acatado o pedido anterior -, (ii) a Majoração da Nota Técnica da Recorrente, prosseguindo-

se o certame em seus ulteriores termos. 

 

Na hipótese de desprovimento do presente Recurso Administrativo - o que se considera apenas 

por eventualidade -, solicita imediata disponibilidade da íntegra dos autos físicos do 

processo licitatório para vistas e cópias por preposto autorizado pela recorrente, para as 

medidas de direito. 

 

Pugna, ao fim, que a decisão administrativa sobre o presente Recurso lhe seja também enviada 

via e-mail, aos endereços eletrônicos heber@geoja.com.br e jader.ferreira.adv@gmail.com.  

 

São Paulo (SP), 09 de Abril de 2018. 
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�ƚĞƐƚĂĚŽ� &ƵŶĕĆŽ� /ŶşĐŝŽ� dĠƌŵŝŶŽ� dKd�> WĄŐŝŶĂ�

ZĞůĂƚſƌŝŽ�ĚĞ�
�ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�
�ĐĂĚġŵŝĐĂƐ�

WƌŽĨĞƐƐŽƌ��ƌ͘� ϮϬϬϳ� ϮϬϭϳ�
ϭϬ�
ĂŶŽƐ� Ϯϵ�Ă�ϲϱ�

WŽŶƚŽƐ� ϱ�
WŽŶƚƵĂĕĆŽ�ĐŽŵŝƐƐĆŽ Ϯ͕ϱ�

�ŝĨĞƌĞŶĕĂ� ͲϮ͕ϱ�

�ŚƌŝƐƚŝĂŶ�:ĂƌĚŝŵ�sŝƚŽƌŝŶŽ�

�ƚĞƐƚĂĚŽ� &ƵŶĕĆŽ� /ŶşĐŝŽ� dĠƌŵŝŶŽ� �ŶŽƐ� DĞƐĞƐ� dKd�>�
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ϮϬϬϯ� ϮϬϬϰ� Ϯ� Ϭ� Ϯϰ� ϳϬ�

/�D�
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