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PROCEDIMENTO Nº 003.0.10485/2020 
 
ASSUNTO: RECURSO HIERÁRQUICO 
 
INERESSADO: EMPRESA ARQ’TEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP 
 
EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO COMPOSTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO VRF (VARIABLE 
REFRIGERANT FLOW), SPLIT SYSTEMS (SPLITÃO) E SPLIT HIGH WALL, INSTALADOS NA SEDE DA PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA. 
 

 
DECISÃO Nº 010/2020 

 
 
Trata-se de decisão sobre Recurso interposto tempestivamente, em caráter hierárquico, pela empresa ARQ’TEC – 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 12.018.845/0001-93, doravante denominada RECORRENTE, 
contra a decisão do Pregoeiro que a inabilitou no âmbito do Pregão Eletrônico nº 38/2020. 
 
 
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
A previsão legal do instituto do Recurso Administrativo em processo licitatório, notadamente ao que se refere à 
modalidade pregão eletrônico, no âmbito do Estado da Bahia, jaz na Lei Estadual nº 9.433/2005, e no Decreto nº 
19.896/2020. Em semelhantes termos, consigna a PARTE IV, Seção VI, do instrumento convocatório. 
 
Por outro lado, as peças recursais, ao serem interpostas, devem respeitar os requisitos dispostos nos artigos 9º e 15 
da Lei Estadual nº 12.209/2011, observadas demais disposições contidas no diploma legal, a saber: 
 

Art. 9º - São legitimados para postular no processo administrativo: 
 
I - a pessoa física, jurídica ou associação, titular de direito ou interesse individual, ou no exercício de representação;  
 
II - aquele que, sem ter dado início ao processo, tenha direito ou interesse que possa ser afetado pela decisão adotada;  
 
III - a pessoa física ou jurídica, quanto a direitos e interesses coletivos e difusos. (...)  
 
 Art. 15 - O requerimento inicial, devidamente datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, será 
formulado por escrito e conterá os seguintes requisitos: 
 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - qualificação do postulante, com indicação do domicílio; 
III - instrumento de mandato, quando assistido por representante legal; 
IV - local para recebimento das comunicações, inclusive endereço eletrônico, se for o caso;  
V - pedido, com exposição dos fatos e fundamentos; 
VI - indicação das provas que pretende ver juntadas aos autos e que se encontrem em poder do órgão ou entidade 
competente para apreciação do pedido. (...) 

 
Art. 54 - Das decisões definitivas no processo cabe recurso hierárquico, devolvendo o conhecimento da matéria impugnada. 
(...) 
 
§ 2º - O recurso hierárquico conterá os motivos de fato e de direito que fundamentam o pedido de nova decisão e será 
dirigido à autoridade que a proferiu, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 10 (dez) dias, o encaminhará à autoridade 
superior. (...) 
 
Art. 57 - A interposição de recurso independe de caução ou depósito prévio. 
 
Art. 58 - São legitimados para recorrer: 
 
I - os postulantes relacionados no art. 9º desta Lei; 
II - aqueles que forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. (...) 
 
Art. 60 - O recurso não será conhecido quando interposto: 
 
I - fora do prazo; 
II - perante órgão incompetente; 
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III - por quem não tenha legitimação; 
IV - depois de esgotados todos os recursos cabíveis na esfera administrativa. (...) 
 
§ 2º - O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida 
preclusão administrativa. 
 
Art. 61 - Conhecido o recurso, a autoridade competente intimará os demais interessados para, no prazo de 10 (dez) dias, ou 
em outro prazo fixado em lei específica, apresentarem alegações. 

 
A par dos regramentos de admissibilidade acima explicitados, em sucinto exame preliminar acerca do recurso 
interposto, tem-se que: 

 
1.1 TEMPESTIVIDADE: A Recorrente apresentou tempestivamente o recurso hierárquico, considerando-se que, 
conforme art.  32, §1º, do Decreto estadual nº 19.896/2020, o termo final para interposição se deu no dia 
21/09/2020, e a empresa encaminhou a peça recursal às 11 horas e 34 minutos daquele mesmo dia para o e-mail 
licitacao@mpba.mp.br (documento colacionado às fls. 399/405 do Volume II deste processo). 
 
1.2 COMPETÊNCIA: O recurso foi dirigido ao pregoeiro que proferiu a decisão combatida, conforme preceitua o 
art. 54, §2º, da Lei Estadual nº 12.209/2011. 

 
1.3 LEGITIMIDADE: Entende-se que a empresa Recorrente é parte legítima, conforme análise dos artigos 9º, II, e 
58, I, da Lei Estadual nº 12.209/2011, combinados com o art. 121 da Lei estadual nº 9.433/2005. 
 
1.4 DEMAIS REQUISITOS DE FORMA E MATÉRIA: Quanto ao conteúdo, em observância aos arts. 15 c/c 54 e 60 da 
lei Estadual nº 12.209/2011, tem-se que: indica o órgão, a autoridade administrativa a quem se dirige; identifica a 
Postulante, a qual se encontra representada por pessoa física, e contém apertado arrazoado com identificação da 
decisão a ser atacada, os pedidos formulados e exposição de fatos e fundamentos. 

 
Por sua vez, verifica-se a incompletude da qualificação da postulante e de seu representante, nos termos do art. 
15, II e IV, da lei Estadual nº 12.209/2011 c/c o art. 319, II, do CPC.  Entretanto, considerando a existência das 
informações pendentes e/ou incompletas em outras peças processuais existentes nos autos (vide às fls. 294/302 
do Vol. I deste processo), de modo a afastar eventual hipótese de insegurança jurídica, evoca-se o princípio do 
formalismo moderado, para entender atendidos tais requisitos formais mínimos ao conhecimento da peça 
recursal. 

 
Conclui-se, portanto, com base nos regramentos legais pertinentes, que o recurso hierárquico foi apresentado em 
observância aos requisitos formais e materiais mínimos de admissibilidade. 
 
Cumpridas as formalidades legais, registre-se que todos os demais licitantes foram cientificados da existência e 
trâmite do recurso, bem como dos prazos legais para apresentação de Contrarrazões, conforme comprovam as 
mensagens do pregoeiro registradas no chat do sistema de pregão eletrônico no dia 16/09/2020 entre as 14:22 horas 
e 14:30 horas, vide fls. 159 verso do Vol. I deste processo. 
 
 
2. DAS RAZÕES E DOS PEDIDOS DA RECORRENTE 
 
Em apertada síntese, irresigna-se a Recorrente contra a decisão do Pregoeiro que decidiu por sua inabilitação, com 
lastro no parecer técnico emitido por servidor analista técnico da Coordenação de Manutenção Predial, Jaime de 
Jesus Kalil - matrícula 353670, exarado às fls. 347/350 do Vol. I do processo. 
 
Conforme se extrai do documento anexo às fls. 399/405 do volume II do presente processo, são resumidamente os 
argumentos e pedidos da empresa Recorrente: 
 

2.1 Alega a Recorrente que o Pregoeiro desrespeitou dois princípios basilares que norteiam a licitação. Em 
suas Palavras: “O Pregoeiro desrespeitou dois princípios basilares que norteiam a licitação. O primeiro deles é 
o princípio da legalidade, quando resolveu inabilitar a empresa Recorrente com a alegação de que esta teria 
deixado de atender ao disposto no edital no tocante aos atestados apresentados. O outro é o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório no tocante ao pregão eletrônico do tipo menor preço global. Nesse 
quesito é importante demonstrar que o Ministério Público quando deixou de habilitar a empresa Recorrente, 
que apresentou a melhor proposta, automaticamente gerou um ônus maior para si, pois terá que pagar mais 
para que o serviço seja executado.”. 
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2.2 Alega a Recorrente que sua habilitação técnica tem o condão de comprovar realização de serviço de 
maior complexidade que o consignado no núcleo do objeto a ser licitado. Em suas Palavras: “Ocorre que a 
empresa licitante apresentou a documentação exigida no edital através dos atestados de capacidade técnico 
profissional emitidos pela Câmara dos Deputados de Brasília. Os atestados emitidos pela Câmara demonstram 
de forma clara os tipos de serviços que foram executados nos períodos correspondentes entre 2006 a 2011 e 
2012 a 2014. Dentre esses serviços encontra-se o sistema CAG (Central de Água Gelada), sistema esse que é 
superior ao exigido no edital, pois como é sabido a CAG é indicado para lugares muito grandes e que necessita 
de um sistema mais complexo de resfriamento. Ressalta-se que a Câmara dos Deputados de Brasília tem 
159.000,25 m² (cento e cinquenta e nove mil e vinte cinco) metros quadrados, enquanto o MP da cidade de 
Feira de Santana tem somente 4.000,00 m² (quatro mi) metros quadrados. Ora, Sr. Pregoeiro, quem pode o 
mais, pode também o menos. Se os atestados apresentados pela Recorrente demonstram que possui 
capacidade para desempenhar serviços de grande complexidade, significa dizer também que é capaz de 
realizar serviços menos arrevesados”. 
 
2.3 Alega a Recorrente que a Lei 9.433/2005 não exige concomitância na apresentação de atestados de 
capacidade técnica tanto do profissional indicado como da empresa. Em suas Palavras: “o art. 101, II, § 2º da 
Lei 9.433/05, é claro ao disciplinar que não é necessário que a empresa licitante possua de forma concomitante 
atestado de responsabilidade técnica de execução de obra ou serviço e profissional de nível superior 
reconhecido pela entidade competente em seu quadro permanente. Ou seja, a lei trata de uma situação 
alternativa, de opcionalidade e não de uma situação inclusiva para atestar a capacidade técnica na 
habilitação”. 
 
2.4 Questiona a Recorrente sobre a competência do servidor Jaime de Jesus Kalil para realizar a análise dos 
atestados de capacidade técnica apresentados. Em suas Palavras: “Além disso, urge destacar que a análise 
dos atestados feita pela área técnica emitida pelo Ministério Público, foi assinada pelo Sr. Jaime de Jesus Kalil, 
que é engenheiro civil e não engenheiro mecânico. Isso significa dizer que este não possui competência para 
analisar os atestados emitidos pela Recorrente, pois a câmara de engenharia civil não se confunde com a 
câmara de engenharia mecânica”. 

 
Requer ao final que seja considerada habilitada e declarada vencedora do certame ou, em não havendo acolhimento 
do pleito pelo pregoeiro, que o recurso seja encaminhado para a autoridade superior para que o conheça e lhe dê 
provimento. 
 
 
3. DAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA 
 
Primeiramente, cumpre informar que a empresa Recorrida cumpriu todos os requisitos legais para apresentação de 
suas Contrarrazões, notadamente no que tange à tempestividade, considerando-se que, conforme art. 32, §1º, do 
Decreto estadual nº 19.896/2020, o termo final para interposição se deu no dia 24/09/2020, e a empresa encaminhou 
a peça às 16 horas e 54 minutos daquele mesmo dia para o e-mail licitacao@mpba.mp.br (documento colacionado às 
fls. 416/424 do Volume II deste processo). 
 
São, resumidamente, as contrarrazões apresentadas pela empresa Recorrida: 
  

3.1 Afirma que os atestados apresentados pela ARQ’TEC para fins de comprovação de sua qualificação técnica 
se fazem insuficientes diante das exigências do edital. 
 
3.2 Analisando o entendimento da Recorrente de que apenas engenheiros mecânicos teriam competência 
técnica para analisar e decidir sobre seus atestados, afirma a Recorrida que, caso o argumento fosse 
procedente, de modo análogo, também seria de se esperar que apenas engenheiros mecânicos pudessem 
emitir/assinar os atestados de capacidade técnica apresentados pela Recorrente. Por isso, seguindo essa 
lógica, todos os atestados da Recorrente deveriam ser invalidados por não consignar em seu bojo a 
informação de que são assinados/emitidos por engenheiros mecânicos. 
 
3.3 Sobre a arguição da Recorrente de que houve descumprimento pelo Pregoeiro ao princípio da legalidade, 
quanto à exigência editalícia do subitem 5.2.2.3.1 do Anexo III - Termo de Referência, transcrito a seguir: 
 

“5.2.2.3.1 Deverá ser apresentado um ou mais atestados que comprovem a execução de 
manutenção de equipamentos condicionadores de ares, emitido em nome do (a)(s) responsável(eis) 
técnico(s) indicado conforme item 5.2.2.1. Os atestados deverão comprovar a realização de serviço 
de Manutenção em Sistema VRV (VRF) e Manutenção de Sistema tipo Splitão” 
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Afirma a recorrida que o princípio da legalidade resta protegido, visto que a minuta do edital do certame em 
questão fora analisada e submetida ao crivo técnico e legal, sendo por ambos aprovada. Além disso, pondera 
que, uma vez que a Recorrente apresentou proposta de preço, consentindo com todas as exigências presentes 
no instrumento convocatório, apresentando até mesmo declaração de PLENO CONHECIMENTO E 
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, não cabe em sede de recurso, arguir ofensa a legalidade por 
cumprimento de exigência editalícia e que, por tal razão, o pregoeiro não poderia agir de forma desvinculada 
ao instrumento convocatório, sob pena de incorrer em real ilegalidade. 
 
3.4 Sobre o argumento da Recorrente de que houve descumprimento pelo Pregoeiro ao princípio da seleção 
da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, afirma que aquele princípio não é o mesmo que 
selecionar a proposta de menor preço, e deve ser analisado em consonância com os demais princípios 
licitatórios. 
 
3.5 Aponta que a Recorrente não comprovou o cumprimento da CLÁUSULA PRIMEIRA de sua alteração 
contratual nº 8, que trata do QUADRO SOCIETÁRIO, na qual consta a previsão de que, com a retirada da sócia 
Maria Lúcia Correia Teles, a sociedade poderia prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da lei 10.406/2002 (código civil). 
Neste sentido, alerta que a referida alteração contratual da empresa Recorrente fora assinada pelos sócios em 
23 de setembro de 2019, de modo que o prazo preclusivo para pluralização do quadro societário teria se 
encerrado em 22 de março de 2020, entretanto, até o momento, pela análise do contrato apresentado pela 
Recorrente, não foi cumprido. 

 
 
4. DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 
 
Visando prover a presente decisão recursal com elementos técnicos que fogem à competência e conhecimento deste 
pregoeiro, as razões e contrarrazões apresentadas respectivamente pelas empresas, ARQ’TEC e MDL, foram 
submetidas à análise do setor técnico - Coordenação de Manutenção Predial, para manifestação técnica acerca das 
alegações de ambas, tendo em vista ainda que tanto a decisão de inabilitação da Recorrente, como a de habilitação 
da Recorrida tiveram como lastro pareceres técnicos emitidos por aquela Coordenação acerca dos documentos de 
habilitação técnica de ambas, vide fls. 347/350 e fls. 201/217 do Vol. I deste processo.  
 
Em resposta, conforme documento anexo às fls. 411/413 Vol. I do presente processo, a área técnica – Coordenação 
de Manutenção Predial, na pessoa do servidor Jaime de Jesus Kalil - matrícula 353670, se manifestou nos seguintes 
termos: 
 

MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO: 
 
Considerando que o objeto do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 38/2020 é a PPRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, 
DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, E DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, INSTALADOS NA SEDE REGIONAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FEIRA DE SANTANA; 
 
Considerando que, conforme exigência do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 38/2020, para 
comprovação da Capacidade Técnico-Profissional (ANEXO III - Termo de Referência, Subitem 5.2.2.3.1) "deverá 
ser apresentado um ou mais atestados que comprovem a execução de manutenção de equipamentos 
condicionadores de ares, emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado conforme item 5.2.2.1. 
Os atestados deverão comprovar a realização de serviço de Manutenção em Sistema VRV (VRF) e Manutenção 
de Sistema Tipo Splitão"; 
 
Considerando que, conforme argumentado pela empresa recorrente, que o Atestado de capacidade técnica 
apresentado em nome do responsável técnico indicado, Sr. Francisco Adailton Pereira, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), refere-se ao sistema do Tipo Central de Água Gelada (CAG), NÃO 
comprova a realização de serviço de Manutenção em Sistema VRV (VRF) e Manutenção de Sistema Tipo 
Splitão, conforme exigência editalícia; 
 
Considerando que não houve exercício de atividade de atribuição exclusiva da formação de engenharia 
mecânica por parte de profissional graduado em engenharia civil, apenas verificação de informação 
apresentada em documentos, não ocorreu vício de competência quanto às atribuições de formação técnica, 
conforme argumentado pela empresa recorrente; 
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Conclui-se, portanto, que a Empresa Licitante ARQTEC COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, não comprovou atender 
às exigências de Qualificação Técnica quanto às comprovações de Capacidade Técnico-Profissional, restando 
mantido o entendimento anterior quanto à sua inabilitação e indeferimento do recurso ora apresentado. 
 
MANIFESTAÇÃO SOBRE CONTRARRAZÕES: 
 
Considerando que o objeto do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 38/2020 é a PPRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, 
DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, E DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, INSTALADOS NA SEDE REGIONAL 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FEIRA DE SANTANA; 
  
Considerando o Recurso Administrativo interposto pela empresa ARQTEC COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA e o 
Direito de Petição apresentado pela empresa ADELSERVICE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA; 
  
Considerando os entendimentos apresentados pela área técnica da Instituição após análise da documentação 
técnica que culminaram com a inabilitação da licitante ARQTEC COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA e habilitação da 
MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; 
  
Considerando as Contrarrazões ao Recurso Administrativo e Direito de Petição, apresentadas pela empresa 
licitante MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI; 
  
Conclui-se, no que tange às questões técnicas, pela manutenção da habilitação da empresa licitante MDL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. 
 

 
5. DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO 
 
5.1 ANÁLISE DO ITEM 2.1 DAS RAZÕES 
 
O primeiro ponto atacado pela Recorrente foi a alegação de que o Pregoeiro desrespeitou dois princípios basilares 
que norteiam a licitação. Em suas Palavras: “O Pregoeiro desrespeitou dois princípios basilares que norteiam a 
licitação. O primeiro deles é o princípio da legalidade, quando resolveu inabilitar a empresa Recorrente com a 
alegação de que esta teria deixado de atender ao disposto no edital no tocante aos atestados apresentados. O 
outro é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório no tocante ao pregão eletrônico do tipo menor preço 
global. Nesse quesito é importante demonstrar que o Ministério Público quando deixou de habilitar a empresa 
Recorrente, que apresentou a melhor proposta, automaticamente gerou um ônus maior para si, pois terá que pagar 
mais para que o serviço seja executado.” 
 
Por Princípio da Legalidade entende-se que a Administração deve agir sempre dentro do que a lei permite. Significa 
dizer que o próprio poder público está sujeito aos mandamentos da lei, e apenas pode fazer o que é autorizado e não 
pode fazer o que a lei proíbe, sob pena de invalidar seus atos. 
 
Sob tal ótica, determina o art. 91, caput e §5º, da Lei Estadual nº 9.433/2005 que o julgamento das propostas 
ofertadas em licitação deverá sempre ser objetivo, sendo vedado seguir ou estabelecer qualquer critério que divirja 
dos termos originais do instrumento convocatório, a saber: 
 

Art. 91 - O julgamento das propostas será objetivo, em conformidade com os critérios previamente estabelecidos no ato 
convocatório e com os princípios desta Lei. 
(...) 
§ 5º - Em nenhum caso, sob pena de responsabilidade, serão objeto de reformulação os critérios de julgamento previstos 
nesta Lei e no ato convocatório. 

 
Corroborando tal conceito, tem-se que o Princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório, determina 
justamente que todos os atos praticados pela Administração no âmbito da licitação devem obediência 
ao edital (instrumento convocatório). Deste modo, a Administração não pode descumprir as normas e condições 
estabelecidas no edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Esse dispositivo é tão restritivo que se utilizou da 
expressão “estritamente vinculada”. Logo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras 
não estabelecidas no edital, ou para com este divergentes.  
 
Feito tal esclarecimento, cumpre-nos observar que o dever de a Administração buscar a proposta mais vantajosa não 
está adstrito exclusivamente ao critério de preço, ou seja, a proposta “mais vantajosa” será a “melhor” (e não a 
menor) proposta. A melhor proposta, por sua vez, é obtida a partir de uma combinação entre dois critérios: preço e 
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integral atendimento a todas as regras do edital – de modo que um requisito não pode ser sobreposto ao outro. Cabe 
ressaltar que este princípio vincula não só a Administração como os licitantes. 
 
A par deste entendimento, percebe-se um equívoco por parte do Recorrente ao reduzir o Princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório ao critério de seleção de proposta por menor preço global, fazendo-se crer que o mero fato 
de sua proposta possuir um valor global menor que de outros licitantes abaixo dela, de per si seria condição para 
consagrá-lo vencedor do certame.  
 
Neste sentido, há que se ponderar que, ainda que tal argumento merecesse prosperar, o mesmo não teria o condão 
de reclassificar a Recorrente e torná-la vencedora do certame. Isto porque, durante a sessão pública, houve, pela 
ordem de classificação de lances, duas outras licitantes com valores globais menores que o ofertado pelo Recorrente, 
mas que não lograram êxito, pois, assim como ele, não cumpriram outras exigências editalícias. Ora, caso estivesse 
correto o argumento aventado pela Recorrente, não haveria que se falar em desclassificação/inabilitação das 
licitantes que lhe antecederam. 
 
Como já dito anteriormente, a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa que se adeque a todas as regras 
do edital, em estrito respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
Assim, é inadmissível prosperar o argumento da Recorrente sobre agressão aos Princípios da legalidade e Vinculação 
ao instrumento convocatório, quando este pregoeiro ao inabilitá-lo, ou a qualquer outro licitante, o fez sempre 
estritamente dentro dos limites legais impostos pela legislação vigente, e totalmente vinculado aos ditames do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 38/2020. Foi justamente por cumprir a regra imposta no Subitem 5.2.2.3.1 do ANEXO III - 
Termo de Referência, subsidiado pela conclusão da análise técnica do Servidor Jaime de Jesus Kalil - matrícula 353670, 
que a Recorrente foi inabilitada. 
 
 
5.2 ANÁLISE DO ITEM 2.2 DAS RAZÕES 
 
O segundo ponto combatido pelo Recorrente diz respeito à não aceitação do Atestado de capacidade técnico-
profissional emitido pela Câmara dos Deputados de Brasília, apresentado em sede de habilitação técnica. 
 
Como já arguido pelo próprio Recorrente em sua peça recursal, não pode a Administração agir desvinculada do 
instrumento convocatório, e este, em seu Anexo III – Termo de Referência, consigna o seguinte: 

 
5.2.2 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, composta pelas 03 (três) exigências a seguir indicadas: 
 
5.2.2.1 Indicação de responsável (eis) técnico(s); (...) 
 
5.2.2.2 Comprovação de vínculo profissional entre licitante e responsável (eis) técnico(s); (...) 
 
5.2.2.3 Atestado(s) de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(a)(s), 
acompanhado(s) de Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT);  
 

5.2.2.3.1 Deverá ser apresentado um ou mais atestados que comprovem a execução de manutenção de equipamentos 
condicionadores de ares, emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado conforme item 5.2.2.1. Os 
atestados deverão comprovar a realização de serviço de Manutenção em Sistema VRV (VRF) e Manutenção de 
Sistema tipo Splitão. 
(grifos nossos) 

 
Como se vê, o regramento acima transcrito determina que o(s) atestado(s) emitido(s) em nome do responsável 
técnico da licitante deverá(ão) comprovar a realização de serviço de Manutenção em Sistema VRV (VRF) e 
Manutenção de Sistema tipo Splitão, ou seja, eles devem comprovar um objeto específico, e não maior, ou similar.  
 
Tal indicação editalícia se configura, nos termos legais, como “parcela de maior relevância técnica” exigida em sede de 
qualificação técnica das licitantes, a par dos regramentos contidos na Lei Estadual nº 9.433/2005 combinada com o 
Decreto Estadual nº 9.534/2005, que regulamenta as licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do 
Estado da Bahia. 
 
Sob esse enfoque, impende-nos conceituar “parcela de maior relevância técnica” enquanto o conjunto de 
características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto do certame, evidenciando seus pontos críticos, 
de maior dificuldade técnica e/ou aqueles que, por sua natureza, demandem comprovação de expertise específica, 
como ocorre no caso em tela. Trata-se, portanto, da essência do objeto licitado, isto é, aquilo que é realmente 
caracterizador do serviço. 
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Por tal razão, não cabe prosperar a afirmação do Recorrente ao dizer que: 
 
“Ora, Sr. Pregoeiro, quem pode o mais, pode também o menos. Se os atestados apresentados pela Recorrente demonstram 
que possui capacidade para desempenhar serviços de grande complexidade, significa dizer também que é capaz de realizar 
serviços menos arrevesados”. 

 
Isto porque a eventual comprovação de execução de serviços em equipamento(s) que abranja área física atendida de 
maior porte, ou mesmo que possua complexidade técnica mais complexa (porém diferente) do que o objeto da 
licitação, não tem o condão de comprovar a expertise específica exigida na presente licitação. Isto porque o fato de 
uma determinada empresa demonstrar possuir conhecimento específico sobre um equipamento “A” não a torna 
especialista (ou experiente) na manutenção de um equipamento “B”, quando as características, funcionamento, 
configurações e modus operandi lhe sejam diversos. Nestes termos, somente estaria adequada a ponderação do 
Recorrente na hipótese de o equipamento referido em seus atestados fosse e funcionasse de modo semelhante 
àqueles equipamentos indicados na parcela de maior relevância, o que não se aplica ao caso concreto, conforme 
manifestação exarada pela área técnica deste MPBA. 
 
Não poderia, então, agir o Pregoeiro de outra forma senão inabilitar a empresa Recorrente, tendo em vista que a área 
técnica, na conclusão de sua análise, afirmou que o Atestado em comento não comprova a exigência do edital, 
posição esta ratificada por ocasião da análise das Razões da empresa ARQ’TEC. 
 
 
5.3 ANÁLISE DO ITEM 2.3 DAS RAZÕES 
 
Neste ponto, o Recorrente alega que não é necessário que a empresa licitante possua de forma concomitante 
atestado de responsabilidade técnica de execução de obra ou serviço e profissional de nível superior reconhecido 
pela entidade competente em seu quadro permanente, pois a lei trata de uma situação alternativa e não de uma 
situação inclusiva para atestar a capacidade técnica na habilitação. Para comprovar seu entendimento, a Recorrente 
cita o art. 101, inciso II e §2º, da Lei Estadual nº 9.433/2005. 
 
Primeiramente, salienta-se que o núcleo do objeto da licitação trata da execução de serviço de engenharia, e, 
portanto, ao certame é aplicável o Decreto estadual nº 9.534/2005, que dispõe sobre elaboração de Termos de 
Referência para as licitação pertinentes às contratações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do Estado da 
Bahia. 
 
Tendo por base o decreto, tem-se que, especificamente para licitações de obras e serviços de engenharia, é possível 
serem exigidas, concomitantemente, tanto a comprovação de Capacidade Técnico Operacional (inciso II item 2.2.3.2 
do TR), quanto a comprovação de Capacidade técnico Profissional (item 2.2.3.4 do TR). 
 
Tal entendimento se encontra consolidado no âmbito do Estado da Bahia, sendo previsto na minuta de Edital-Padrão 
de serviços de engenharia elaborada pela Procuradoria Geral do Estado – PGE (disponível no site 
https://www.pge.ba.gov.br/minutas-de-editaistermos-e-modelos/,), a qual em seu bojo, como não poderia ser 
diferente, consigna tais regras advindas do Decreto nº 9.534/2005. 
 
Diante do exposto, como vemos, não prospera a alegação do Recorrente quanto a esse quesito. 
 
Nesse diapasão, frise -se não ser cabível, em sede de recurso, a realização de questionamentos quanto aos termos do 
instrumento convocatório, sendo possível, nesta fase licitatória, se combater tão-somente as decisões relativas ao 
julgamento de propostas e de habilitação, conforme preceitua o art. 205 da Lei estadual nº 9.433/2005.  
   
Isto porque, uma vez encerrado o prazo de questionamentos/impugnações e aberta a sessão pública, encerra-se a 
possibilidade de alteração do instrumento convocatório, cujos ditames devem obrigatoriamente serem seguidos pela 
Comissão, nos exatos termos ali contidos, não sendo cabível acréscimo ou supressão de requisitos, conforme 
preceitua o art. 90 da Lei estadual nº 9.433/2004, in verbis: 
 

Art. 90 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

 
Neste sentido, cumpre-nos destacar a impossibilidade, seja em fase de habilitação ou em sede recursal, de se 
entender pela irrelevância ou pelo excesso de determinada condição de habilitação (visando modificá-la ou afastá-la), 
tal como as exigências de qualificação técnica e seus requisitos/regramentos correlatos.  
 
Argumentações de tal natureza somente poderiam ser discutidas em sede de impugnação ao instrumento 
convocatório, o que não se vislumbrou no caso concreto, de modo a ter ocorrido a decadência do direito da licitante a 

https://www.pge.ba.gov.br/minutas-de-editaistermos-e-modelos/


                                                              

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Processo nº 003.0.10485/2020 
Pregão Eletrônico n nº 38/2020 
Decisão nº 010/2020 

Página 8 de 9 

 

suscitar eventuais falhas ou irregularidades do edital – como seria o caso da exigência de um eventual requisito  
excessivo (art. 201, §1º, da normativa estadual supra citada). 
 
 
5.4 ANÁLISE DO ITEM 2.4 DAS RAZÕES 
 
Por fim, a recorrente questiona a competência do servidor, Analista Técnico, Jaime de Jesus Kalil, para realizar a 
análise dos atestados de capacidade técnica apresentados. Para tanto, cita a Resolução 1010/2005 do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia, e, ainda, a Lei 5.194/66, da qual não é informada esfera de promulgação. 
 
Sobre tal argumento, transcreve-se a manifestação correspondente proferida pelo servidor em questão: 
 

“Considerando que não houve exercício de atividade de atribuição exclusiva da formação de engenharia mecânica por parte 
de profissional graduado em engenharia civil, apenas verificação de informação apresentada em documentos, não ocorreu 
vício de competência quanto às atribuições de formação técnica, conforme argumentado pela empresa recorrente;” 

 
Corroborando tal manifestação, convém ressaltar que, conforme as regras de Direito Administrativo e Constitucional, 
as competências técnicas dos servidores públicos, nestes incluídos os servidores do Parquet em suas diversas 
carreiras/cargos, não são regidas pelas regras de Conselhos de Classe (tal qual o CREA), de modo a serem definidas 
conforme Plano de Carreiras e Estatutos próprios, a exemplo do Ato Normativo nº 03/2011, o qual, em seu Capítulo I, 
estabelece que: 
 

Art. 4º Aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de Analista Técnico competem as atividades de suporte técnico, 
envolvendo assessoramento, planejamento, coordenação, execução, acompanhamento, supervisão e avaliação de 
programas, projetos e ações das áreas meio e fim. 
 
§ 1º O cargo de Analista Técnico terá como pré-requisito o curso de escolaridade de nível superior, bacharelado ou 
licenciatura plena, dentre os que constam dos incisos a seguir: 
 
I. Agronomia, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia de Computação, Engenharia de Pesca, Engenharia Florestal, Engenharia Sanitária, Estatística, Geologia, 
Oceanografia, Sistemas de Informação e Urbanismo; (...) 
 
§ 2º A habilitação específica requerida por especialidade e respectivas atribuições do cargo de Analista Técnico são as 
descritas no Anexo I deste Ato. 
 

ANEXO I 
ANALISTA TÉCNICO 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA, ESPECIALIDADE E ATRIBUIÇÕES 
Bacharelado em Arquitetura, Engenharia Civil ou Urbanismo. 

Área Meio: 

− Elaboração de anteprojetos arquitetônicos das instalações do Ministério Público; 

− Acompanhamento da elaboração de projetos de engenharia e respectivas especificações e orçamentos;  

− Realização de modelos e padrões de soluções alternativas para projetos, especificações e orçamentos de obras para 
construção, reforma e ampliação de instalações físicas; 

− Acompanhamento de procedimentos licitatórios de obras e serviços de arquitetura, urbanismo e engenharia;  

− Realização de atividades de apoio relacionadas a perícias, análise de documentos, estudos técnicos e pesquisas nas 
áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia; 

− Realização e acompanhamento de vistorias de obras e serviços de manutenção predial;  

− Emissão de parecer técnico sobre serviços de arquitetura, urbanismo e engenharia contratados; 

− Definição, elaboração e execução de projetos de layout interno; 

− Avaliação de imóveis, para fins de aquisição, desapropriação, permuta, cessão locação ou alienação;  

− Gerenciamento de convênios, contratos, projetos e atividades de arquitetura, urbanismo e engenharia;  

− Execução ou acompanhamento de projetos de instalações hidrosanitárias, de proteção e combate a incêndio, 
estruturais e de levantamento topográfico; 

− Outras atividades correlatas. 
(grifos nossos) 

 
Conforme análise do dispositivo legal acima transcrito, tem-se que a atuação do servidor analista técnico ocorreu em 
conformidade e nos estritos termos das atribuições de seu cargo público, nada havendo, portanto, que se questionar. 
 
Ademais, impende-nos ressaltar que, ainda que não sejam de observância obrigatória para as carreiras públicas, tem-
se que, após análise dos diplomas legais transcritos na peça recursal da Recorrente, nada se verificou de concreto que 
acusasse o impedimento do Analista Técnico, Jaime de Jesus Kalil, em desempenhar a análise dos Atestados 
apresentados em sede de habilitação técnica referente ao Pregão Eletrônico nº 38/2020. 
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Pelo que expomos até aqui, verifica-se então que não prospera o argumento da Recorrente sobre a ausência de 
competência do servidor responsável pela análise dos atestados. 
 
 
6. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, após análise do recurso hierárquico interposto pela empresa ARQ’TEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 12.018.845/0001-93, e com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, 
este Pregoeiro decide por não reconsiderar a decisão de inabilitação da referida empresa. 
 
Nada mais havendo a informar, submetem-se os autos à análise do assessoramento técnico-jurídico, para que, em 
sequência, faça o recurso subir à Autoridade Competente Superior do Parquet, o Superintendente de Gestão 
Administrativa, a fim de que profira a decisão final acerca do recurso interposto, que será publicada no sítio eletrônico 
deste Ministério Público e no Diário da Justiça Eletrônico do TJBA, para conhecimento dos interessados. 
 
Por fim, recomenda-se, desde já, a homologação do resultado final da licitação, com manutenção da EMPRESA MDL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME como vencedora do certame, salvo melhor juízo. 
 

 
Salvador - BA, 30 de setembro de 2020. 

 
 

Christian Heberth Silva Borges 
Pregoeiro 

Coordenação de Licitações 
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações 

Fim do documento 
 


