
 
 

 

 

 

EXMֻº SR. PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA  

 

A ARQ’TEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP Pessoa Jurídica de direito privado, CNPJ nº 

12.018.845/0001-93, devidamente estabelecida à Rua Lauro Muller, 115, Edf. Cidade Baixa, Sala 602, 

Comércio, Salvador- BA, CEP: 40.015-030 inscrita no CNPJ sob o nº 12.018.845/0001-93, neste ato 

representado pelo Sr. José Benedito Assunção, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 241.097.035-49, 

inscrita no Pregão Eletrônico 038/20. 

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, DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO E DO SISTEMA DE 

AUTOMAÇÃO, instalados na Sede da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana, situada na 

Avenida Marginal da Presidente Dutra, S/N°, esquina com a Rua Nossa Senhora do Carmo, Centro, Feira de 

Santana-BA”, pelo período de 12 (doze) meses, vem tempestivamente por intermédio do seu procurador 

que esta subscreve, data vênia, inconformada com referida decisão e com fulcro no edital e no art. 202, 

inciso I, alínea “b” da Lei 9.433/05, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face da inabilitação da 

empresa ARQ’TEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

A abertura do procedimento licitatório ocorreu no dia 03/09/2020, às 08h30min, e depois de declarar a 

empresa Recorrente inabilitada, e alguns dias depois houve a declaração de vencedora a empresa MDL 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME em 16/09/2020 por atender ao quantum exigido no edital e abrindo – 

se o prazo para manifestações de recursos.   

Sendo assim, desde logo solicito a reconsideração da inabilitação da empresa Recorrente ao 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, na conformidade das razões que em 

anexo seguem.  

Requer ainda a V.Exª que seja o presente recebido nos efeitos devolutivos, conforme preceitua o parágrafo 

4º do inciso III do artigo 202 da Lei 9.433/05 e encaminhada à autoridade superior, após cumprimento das 

formalidades legais. 

Termos em que, pede deferimento.  



 
 

 

 

Salvador, 21 de Setembro de 2020. 

 

ARQ’TEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP  

 

José Benedito Assunção 

 

Senhor Pregoeiro do Ministério Público da Cidade de Feira de Santana - Bahia  

 
Referência: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2020. 

Abertura 03/09/2020 às 8h30min 

 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

ARQ’TEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

estabelecida à Rua Lauro Muller, 115, Edf. Cidade Baixa, Sala 602, Comércio, Salvador- BA, CEP: 40.015-030 

inscrita no CNPJ sob o nº 12.018.845/0001-93, neste ato representado pelo Sr. José Benedito Assunção, 

brasileiro, casado, RG nº 1263137-09 SSP/BA e CPF 241.097.035-49, já qualificado nos autos, vem na forma 

da Legislação Vigente impetrar o devido Recurso Administrativo, com base nos fatos e fundamentos que 

passa a descrever:  

1 – Considerações Iniciais: O respeitável julgamento do Recurso Administrativo aqui apresentado recai 

neste momento para sua responsabilidade, o qual a RECORRENTE confia na lisura, na isonomia e na 

imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, evitando assim a busca do Poder Judiciário para 

a devida apreciação deste Processo Administrativo.   

 2 – Direito ao Recurso Administrativo: A RECORRENTE faz constar o seu pleno direito ao Recurso 

Administrativo conforme dispositivo da Decreto 10.024/19 em seu art. 44, § 1º e itens 41 e 42, da Seção 

VI do Edital do P.E. 38-2020.    



 
 

 

 

3 – Dos Fatos e Fundamentos: foi imputada a desclassificação da RECORRENTE com o argumento de que a 

empresa ARQ’TEC deixou de comprovar os atestados de capacidade técnico profissional emitidos em nome 

do responsável técnico da empresa, com o argumento de que aqueles atestados não tinham o condão de 

comprovar a realização de serviços em sistema VRF e “Splitão”, como pode ser verificado através do site 

“licitacoes-e” e abaixo ilustrado: 

 

 

 

Alguns dias após á inabilitação da Recorrente, declarou vencedora do certame a empresa MDL Comercio e 

Servicos Eireli - ME, fato esse que fez a empresa licitante manifestar a intenção de recurso por não 

concordar com a decisão do Sr. Pregoeiro e expor o excessivo inconformismo na sua inabilitação bem como 

o equivoco cometido das análises da documentação da Recorrente. 

Importante salientar que a licitação foi estabelecida em tipo de menor preço global e tem como o objeto a 

“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, DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO E DO SISTEMA DE 

AUTOMAÇÃO, instalados na Sede da Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana, situada na 

Avenida Marginal da Presidente Dutra, S/N°, esquina com a Rua Nossa Senhora do Carmo, Centro, Feira de 

Santana-BA”. 



 
 

 

 

Pois bem, conforme pode ser verificado através do print abaixo retirado do site onde ocorreu a disputa, a 

empresa licitante ofertou o menor preço, qual seja, R$ 97.400,00 (noventa e sete mil e quatrocentos reais), 

e mesmo assim foi inabilitada com o argumento de que os supostos atestados de capacidade técnico 

profissional apresentados estavam em discordância com as exigências do edital.  Veja:  

 

Sabe-se que a licitação é um procedimento administrativo, que se utiliza de uma série de atos sucessivos e 

está voltada a atender o interesse público através de um negócio mais vantajoso bem como garantir o 

princípio da legalidade dentre outros que regem á administração pública ao qual o Ministério Público está 

atrelado. Tais princípios devem ser observados sob pena de restar frustrada a validade e eficácia da 

licitação. 

A Lei 5.450/05, que regulamenta o pregão eletrônico, em seu art. 5º, caput assim estabelece: 

Art. 5º: A licitação na modalidade pregão eletrônico é condicionada aos princípios básicos 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem 

como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 



 
 

 

 

Desse modo, é possível observar que o Sr. 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.  

Importante dizer que a diferença de preço ofertado entre a empresa Recorrente e a empresa declarada 

vencedora é de R$11.000,00 (Onze mil reais). Assim, é nítido que o Mistério Público terá que arcar com 

maiores valores para ver o serviço sendo executado, fato este que não seria necessário se tivesse tido a 

lisura de observar com cuidado a documentação que a Recorrente apresentou.   

O subitem 5.2.2.3.1 do anexo III do termo de referencia, estabelece que devem ser apresentados, em nome 

do responsável técnico, os atestados capazes de comprovar a execução de manutenção de equipamentos 

de condicionadores de ares nos sistemas VRF e “splitão”. Senão vejamos: 

“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”. 

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. 

O atestado emitido pela Câmara de Deputados de Brasília, em seu anexo I, item 43, comprova o alegado. 

Veja: 

 

Ademais, 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. Observe: 

Art. 101 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 



 
 

 

 

II - comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação; 

(...) 

§ 2º - A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á à comprovação do licitante 

possuir, em nome da empresa, atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 

ou serviço de características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação 

ou de possuir, em seu quadro permanente e na data prevista para a entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor de tal atestado; 

Assevera-se que a empresa Recorrente demonstrou através da sua documentação intitulada “Certidão de 

Acervo Técnico nº 0894/2011”, que possui em seu quadro permanente de funcionários o profissional 

FRANCISCO ADAILTON PEREIRA, que seria o responsável pela execução do serviço licitado, ao qual possui 

nível superior e reconhecimento pela sua entidade profissional competente para executar o serviço, 

conforme determina a lei.  

 



 
 

 

 

Abaixo, print do contrato de prestação de serviço entre a Recorrente e o Sr. Francisco Adailton Pereira, 

técnico responsável pela futura execução de serviços nos sistemas exigidos no edital ao qual possuiu 

relevância técnica superior ao requerido. 

 

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.  

A Resolução 1010/2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que dispõe sobre a 

regulamentação das atribuições dos seus profissionais, em seu art. 6º, I, disciplina que os profissionais 

inscritos nos quadros do Confea/Crea, ficam restritos ao âmbito da sua formação. 

Art. 6º Aos profissionais dos vários níveis de formação das profissões inseridas no Sistema 

Confea/Crea é dada atribuição para o desempenho integral ou parcial das atividades 

estabelecidas no artigo anterior, circunscritas ao âmbito do(s) respectivo(s) campo(s) 

profissional(ais), observadas as disposições gerais estabelecidas nos arts. 7º, 8°, 9°, 10 e 11 



 
 

 

 

e seus parágrafos, desta Resolução, a sistematização dos campos de atuação profissional 

estabelecida no Anexo II, e as seguintes disposições:  

I - ao técnico, ao tecnólogo, ao engenheiro, ao arquiteto e urbanista, ao engenheiro 

agrônomo, ao geólogo, ao geógrafo, e ao meteorologista compete o desempenho de 

atividades no(s) Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia LDR - 

Leis Decretos, Resoluções seu(s) respectivo(s) campo(s) profissional (ais), circunscritos ao 

âmbito da sua respectiva formação e especialização profissional; (grifo nosso). 

Ademais, a Lei 5.194/66, em seus artigos 1º e 7º, também trata do tema: 

Art. 1º As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo são caracterizadas 

pelas realizações de interêsse social e humano que importem na realização dos seguintes 

empreendimentos: 

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais; 

b) meios de locomoção e comunicações; 

c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos 

técnicos e artísticos; 

d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres; 

e) desenvolvimento industrial e agropecuário. 

Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 

engenheiro-agrônomo consistem em: 

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, 

autárquicas, de economia mista e privada; 

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, 

transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e 

agropecuária; 



 
 

 

 

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; 

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios; 

e) fiscalização de obras e serviços técnicos; 

f) direção de obras e serviços técnicos; 

g) execução de obras e serviços técnicos; 

h) produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária. 

Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer 

qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões. 

Deste modo, percebe-se que o fato do engenheiro civil Jaime de Jesus Kalil, ficar encarregado de verificar, 

analisar e dar parecer acerca dos atestados da capacidade técnico profissional apresentados pela empresa 

Recorrente, jamais poderia ter ocorrido, pois tal análise não faz parte das suas atribuições profissionais. 

Isto posto, a Recorrente nos seus atestados apresentados tem Know How para execução dos serviços objeto 

da licitação, além de manter em seus quadros profissionais de nível superior devidamente reconhecido pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e detentores de atestados de capacidade de 

relevância técnica superiores ao objeto da licitação. 

Do Pedido: Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados e tendo convicção e certeza de que os 

atos aqui apontados e fundamentados, quanto à proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

norteia para a habilitação e declaração  de vencedora a Recorrente, bem como na forma da legislação 

vigente com suas alterações e demais normas que sobrepõem à matéria, vem requerer:  

 

a) A declaração de vencedora da licitação a RECORRENTE na conformidade da Lei 9.433/05 no seu art. 

3º.  

 



 
 

 

 

Diante de todo o exposto, requer e espera meticulosa atenção desta Comissão de Licitação, para acolher 

as alegações trazidas a lume e habilitar e declarar vencedora a RECORRENTE, como medida de obediência 

ao sistema normativo vigente.  

 

Não sendo este, porém, o entendimento da prestimosa Comissão, requer seja o presente recurso 

administrativo encaminhado para a autoridade superior para que conheça e dê provimento ao presente, 

preceitua o parágrafo 4º do inciso III do artigo 202 da Lei 9.433/05. 

Nestes Termos, Pede Deferimento. 

 

Salvador, 21 de Setembro de 2020. 

 

 

 

 

  

ARQ’TEC – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP  

JOSÉ BENEDITO ASSUNÇÃO 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

 

 

  


