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PROCEDIMENTO Nº 003.0.10485/2020 
 
ASSUNTO: DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO FORA DO PRAZO E SEM COMPROVAÇÃO DE 
LEGITIMIDADE. 
 
INERESSADO: VIRNNA LARISSA 
 
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 011/2020 

 
 
Trata-se de decisão sobre petição interposta pela Sra. Virnna Larissa, inscrita no CPF sob o registro 011.773.145-50, 
como se em nome da empresa ADELSERVICE INSTALACAO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (sem juntada de 
documentação de representação legal), inscrita no CNPJ nº 19.997.585/0001-94, doravante denominada Peticionária, 
contra a decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou vencedora do Pregão Eletrônico nº 38/2020, a empresa MDL 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.192.731/0001-41. 
 
 
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, conforme a seguir transcrito: 
 

Art. 32 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, manifestar sua 
intenção de recorrer, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico , observado o disposto no 
edital. 
 
§ 1º - As razões do recurso de que trata o caput deste artigo deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis. (...) 
 
§ 3º - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto 
no caput deste artigo, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor. 

 
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.  
(...) 
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§ 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; 
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 da peça interposta, 
tem-se que: 

 
1.1 DA INTENÇÃO DE RECORRER: A peticionante deixou de apresentar, durante a sessão pública, manifestação de 
sua intenção de recorrer do resultado do certame, de modo a descumprir o pressuposto contido no art. 32, caput, 
do Decreto estadual nº 19.896/2020. Por tal razão, conforme §3º do referido diploma legal, houve a decadência 
do direito por parte da licitante. 
 
1.2 TEMPESTIVIDADE: Ainda que não caiba falar em tempestividade, considerando o quanto disposto no item 1.1 
acima, tem-se que a Peticionante apresentou sua petição a qual denomina de “Contra Razões”, fora do prazo 
recursal de três dias úteis (contados da declaração de vencedor), considerando-se que tal termo final se deu no 
dia 21/09/2020, e a empresa encaminhou às 16 horas e 31 minutos do dia 22/09/2020 o documento colacionado 
às fls. 399/405 do Volume II deste processo. 
 
1.3 COMPETÊNCIA: O pedido foi erroneamente dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e 
não ao pregoeiro que proferiu a decisão combatida, conforme preceitua o art. 54, §2º, da Lei Estadual nº 
12.209/2011. 

 
1.4 LEGITIMIDADE: Entende-se que a empresa referida seria parte legítima para recorrer, 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, 
caso estivesse legalmente representada nos autos. 

 
1.5 FORMA: o pedido foi formalizado por meio previsto em Edital (e-mail), em forma de arrazoado com 
identificação do ponto a ser atacado e com fundamentação para o pedido. Entretanto, deixou a postulante de 
realizar a juntada de instrumento de mandato (ou documento juridicamente correlato) que outorgue poderes à 
aludida subscritora da peça recursal. 

 
Conclui-se que, com base nos requisitos legais pertinentes, a petição apresentada possui diversos vícios prejudiciais à 
sua admissibilidade, inclusive em razão da decadência do direito recursal. Entretanto, em observância ao dever de 
autotutela da Administração e em consideração ao remédio constitucional conhecido como “direito de petição”, 
previsto no art. 5º, XXXIV da Constituição Federal, passa-se à análise do mérito da petição interposta. 
 
 
2. DAS ALEGAÇÕES E DOS PEDIDOS DA PETICIONÁRIA 
 
Em apertada síntese, irresigna-se a Peticionária contra a decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou vencedora do 
Pregão Eletrônico nº 38/2020, a empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.192.731/0001-41, com lastro no parecer técnico emitido pelo servidor da Coordenação de Manutenção Predial, 
Jaime de Jesus Kalil - matrícula 353670, exarado às fls. 201/217 do Vol. I do processo. 
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Conforme se extrai do documento anexo às fls. 408/410 deste volume II, são, resumidamente, os argumentos e 
pedidos da Peticionária: 
 

2.1 Que os atestados apresentados pela empresa vencedora, fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde, não 
especificam o modelo, nem o tipo de central de ar, restando dúvidas quanto ao tipo de equipamentos que se está 
atestando. 
 
2.2 Que o atestado apresentado pela empresa vencedora, fornecido pela Educação do Estado da Bahia, atesta 
para uma “imaginária” de equipamentos que não sustentam o tipo de sistema VRF, e sim equipamentos do tipo 
split, conforme o próprio atestado deixa parecer, uma vez que discrimina as capacidades das unidades em BTU´s. 
 
2.3 Alega que os atestados fogem ao contrato no quesito Toneladas de Refrigeração e discriminação dos 
quantitativos. 

 
 
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 No que se refere ao dimensionamento das capacidades dos equipamentos condicionadores de ar, descritos no 
atestado de capacidade técnica, esclarece que BTU é a sigla se refere a uma unidade de potência, que significa 
British Thermal Unit (Unidade Térmica Britânica – tradução livre). Através dessa unidade, seria possível entender a 
potência de refrigeração do aparelho condicionador de ar. Por sua vez, HP (Cavalos-força – tradução livre) é uma 
unidade de medida de potência, em referência à motores. Por fim, os equipamentos condicionadores de ar, VRF 
ou não, podem ser dimensionados utilizando BTUS, TR ou HP, dentre outros, face a conversibilidade de sua 
unidade de medida, como informados nos atestados juntados pela empresa Recorrida. Além do mais, o 
dimensionamento de capacidade não seria elemento de julgamento de habilitação. 
 
3.2 No que se refere às alegações da Peticionária de que as informações contidas no atestado são imaginárias, 
entende ser temerário, visto que está margeando alegar que o atestado não reflete a verdade do que foi 
executado pela Recorrida, e que a Administração Pública prestou informações alteradas. 

 
 
4. DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 
 
Conforme solicitado, segue abaixo transcrição da manifestação do servidor Jaime de Jesus Kalil - matrícula 353670, 
acerca das questões técnicas apontadas no Direito de Petição interposto: 
 

Considerando que o objeto do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 38/2020 é a PRESTAÇÃO 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, a Capacidade Técnico 
Operacional (ANEXO III - Termo de Referência, Subitem 5.2.1.2) "deverá ser comprovada através da apresentação de um ou 
mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) a execução de  serviço de 
características semelhantes à do objeto da licitação. Os atestados deverão comprovar a realização de serviço de 
Manutenção em Sistema VRV (VRF) e Manutenção de Sistema tipo Splitão (Multisplit)”; 
 
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"; 
 
Informo que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) 64297/2017 registrada junto ao CREA-BA, em nome do profissional Jaime 
Ferreira Santiago Pires e da empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, tendo como contratante a Secretaria Municipal 
de Saúde do município de Salvador, não foi considerada para fins de habilitação da referida empresa por não atender às 
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exigências editalícias de comprovação de realização de serviço de Manutenção em Sistema VRV (VRF) e/ou Manutenção de 
Sistema tipo Splitão; 
 
Informo que a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) BA20170062103 registrada junto ao CREA-BA, em nome do 
profissional Jaime Ferreira Santiago Pires e da empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, tendo como contratante a 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Salvador, apresentada junto com o respectivo Atestado de Capacidade 
Técnica, não foi considerada para fins de comprovação da qualificação Técnico-Profissional, por não ter sido apresentada 
sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), e nem Técnico- Operacional, por não comprovar a realização de serviço de 
Manutenção em Sistema VRV (VRF) e/ ou Manutenção de Sistema tipo Splitão; 
 
Informo que a documentação composta pela Certidão de Acervo Técnico (CAT) 73048/2017 registrada junto ao CREA BA,  
em nome do profissional Jaime Ferreira Santiago Pires e da empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, tendo como 
contratante a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, junto com o respectivo Atestado de Capacidade Técnica, que 
apresenta transcritos os termos “VRF” e “dutado”, foi objeto de diligência, solicitada pela área técnica da Instituição, para 
fins de esclarecimentos quanto aos tipos e às especificações dos equipamentos constantes na supracitada documentação. 
Como resposta à diligência foi apresentado um atestado assinado por servidor da Secretaria de Educação do Governo do 
Estado da Bahia detalhando os tipos de equipamentos componentes do contrato 049/2016, firmado entre a referida 
Secretaria e a MDL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, informando que houve manutenção em sistemas de climatização do tipo 
VRF e Splitão, atendendo assim, à comprovação técnica; 
 
Informo que a medida BTU (British Thermal Unit ou Unidade Térmica Britânica) se refere à potência de refrigeração, 
podendo ser utilizada para aferir a capacidade de refrigeração de qualquer tipo de sistema de climatização; 
 
Informo que, no que tange à contestação da temporalidade e veracidade do Atestado datado de 15 de setembro de 2020 
apresentado pela empresa MDL COMERCIO E SERVICOS EIRELI após solicitação de diligência, o mesmo faz referência a um 
contrato executado em momento anterior (contrato nº 049/2016), citado na Certidão de Acervo Técnico (CAT) 73048/2017, 
executado no ano de 2016 a 2017 e celebrado em 09 de setembro de 2016; 
 
Informo que não foi exigida no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 38/2020, para fins de Qualificação Técnica, a 
comprovação de quantitativos mínimos para os serviços de parcelas relevantes na execução do objeto a ser contratado;  
 
Conclui-se desta forma, considerando a autenticidade dos documentos apresentados no processo licitatório e o 
comprometimento formal da empresa MDL COMERCIO E SERVICOS EIRELI com a veracidade dos documentos apresentados, 
pela manutenção da Qualificação Técnica da supracitada licitante e pelo indeferimento das razões recursais interpostas pela 
empresa ADELSERVICE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 

 
 
5. DA ANÁLISE DA PETIÇÃO 
 
5.1 ANÁLISE DO ITEM 2.1 DAS ALEGAÇÕES 
 
A respeito das alegações da Peticionária sobre os Atestados da Secretaria Municipal da Saúde apresentados pela 
vencedora, MDL, cabe esclarecer que, conforme parecer da área técnica: 

 
5.1.1 O atestado apresentado em conjunto com a Anotação de Responsabilidade Técnica ART BA20170062103, 
não foi considerado para fins de comprovação da qualificação Técnico-Profissional, por não ter sido apresentada 
sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), e nem Técnico- Operacional, por não comprovar a realização de 
serviço de Manutenção em Sistema VRV (VRF) e/ ou Manutenção de Sistema tipo Splitão; 
 
5.1.2 O atestado apresentado em conjunto com a Certidão de Acervo Técnico CAT 64297/2017, não foi 
considerado para fins de habilitação, por não atender às exigências editalícias de comprovação de realização de 
serviço de Manutenção em Sistema VRV (VRF) e/ou Manutenção de Sistema tipo Splitão; 

 
Assim sendo, considerando que tais atestados não embasaram a decisão sobre a qualificação técnica, conquanto 
foram rejeitados pela área técnica, torna-se despicienda tecer manifestação sobre os mesmos. Destaque-se, nesse 
diapasão, que a habilitação da empresa vencedora ocorreu em razão de outras comprovações técnicas apresentadas. 
 
 
5.2 ANÁLISE DO ITEM 2.2 DAS ALEGAÇÕES 

 
Sobre a alegação da Peticionária de que o Atestado emitido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 
acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT) 73048/2017 atesta uma “imaginária” de equipamentos que não 
sustentam o tipo de sistema VRF, e sim equipamentos do tipo split (afirmativa esta baseada no fato de que o atestado 
discrimina as capacidades das unidades em BTU´s), temos a esclarecer que: 
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5.2.1 Primeiramente não se trata de uma “imaginária” de equipamentos como afirma a Peticionária, uma vez que 
o atestado em comento foi objeto de diligência solicitada pela área técnica da Instituição, nos termos previstos na 
SUBSEÇÃO III da SEÇÃO V da PARTE IV do edital, para fins de esclarecimentos quanto aos tipos e às especificações 
dos equipamentos constantes na supracitada documentação. 
 
Como resposta à diligência, foi apresentado pela MDL um atestado (vide fls. 198 do Vol. I do procedimento) 
assinado por servidor da Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia, Sr. Relder Albuquerque – 
matrícula 11.621483, acompanhado do segundo termo aditivo do contrato 049/2016 (vide fls. 199/200 do Vol. I 
do procedimento), o qual detalha os equipamentos integrantes daquele contrato, o qual está consignado na CAT 
73048/2017. 
 
Por conseguinte, a partir da análise conjunta do Atestado emitido pelo Sr. Relder Albuquerque, o termo aditivo do 
contrato 049/2019 e a CAT 73048/2017, verifica-se que, conforme atesta a área técnica do MPBA, houve 
manutenção em sistemas de climatização do tipo VRF e Splitão, atendendo assim, à comprovação Técnico-
Operacional e Técnico-Profissional exigidas no Edital. 

 
5.2.2 Quanto ao questionamento sobre a medida em BTU (British Thermal Unit ou Unidade Térmica Britânica), a 
área Técnica do MPBA se manifestou que essa unidade se refere à potência de refrigeração, podendo ser utilizada 
para aferir a capacidade de refrigeração de qualquer tipo de sistema de climatização, não se referindo somente a 
SPLITS, conforme alegado pela peticionante. 

 
 
5.3 DA ANÁLISE DO ITEM 2.3 DAS ALEGAÇÕES 

 
Por fim, em relação à arguição de possível incompatibilidade das quantidades consignadas no Atestado da Secretaria 
da Educação do Estado da Bahia, esclarece-se que não foi exigido no Edital e seus Anexos, para fins de Qualificação 
Técnica, a comprovação de quantitativos mínimos para os serviços de parcelas relevantes na execução do objeto a ser 
contratado.  
 
Portanto, pelos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, não poderia a administração exigir 
de forma diferente da que está disposta no Edital, como de fato não o fez. 
 
Reforça-se, neste ponto, a regra geral contida no item 2.2.3.3 do ANEXO ÚNICO do Decreto Estadual nº 9.534/2005, 
que regulamenta as licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do Estado da Bahia: 
 

2.2.3. Qualificação Técnica (...) 
II - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação; (...) 
2.2.3.3. A pertinência e compatibilidade de que trata o referido inciso II serão aferidas em razão do 
conteúdo técnico da experiência anterior do licitante. As características, quantidades e prazos são meros 
referenciais para comprovação da habilidade técnica, sendo vedadas exigências de quantitativos mínimos e 
máximos, locais específicos, limitação de tempo, época ou prazos que restrinjam o universo de licitantes 
(grifos nossos) 

 
 
6. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, recebo a petição interposta pela Sra. Virnna Larissa, a qual acolho na forma do remédio 
constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de requerimento eivado por vício, e protocolado após a 
decadência do direito recursal. 

Ato contínuo, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, este Pregoeiro decide por não 
reconsiderar a decisão de habilitação e declaração de vencedora da empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.192.731/0001-41. 

Nada mais havendo a informar, submetem-se os autos à análise do assessoramento técnico-jurídico, para que, em 
sequência, fazer 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. 



                                                              

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Processo nº 003.0.10485/2020 
Pregão Eletrônicon nº 38/2020 
Decisão nº 011/2020 

Página 6 de 6 

 

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 


