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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

 

 

 

 

Recorrida: MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 

Recorrente: ARQ’TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

Peticionária: ADELSERVICE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

 

 

 

 

 

 

MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.192.731/0001-41, com 

sede na Rua Cônego Pereira, 3º andar, sala 303, Salvador/BA, CEP: 40.300-756, representada neste ato 

por sua representante legal, Daniela Barreto dos Santos Caldas, brasileira, casada, comerciante, CPF: 

823.960.865-53, RG: 9.139.414-76  SSP/BA domiciliada na Rua Monte castelo, nº 15, apt 302, Barbalho, 

Salvador-Ba, CEP: 40.301-210, com fulcro no artigo 109 da lei 8.666/93, vêm, respeitosamente, 

apresentar: 

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO E A PETIÇÃO 

 

Respectivamente interpostos pela empresa ARQ’TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e pela empresa 

ADELSERVICE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA: 

 

 

DO CABIMENTO 

 

A presente peça tem sua gênese na lei especial 9.433/2005, que rege os contratos públicos no 

âmbito da administração pública do Estado da Bahia, prevê em seu artigo 121 que: 

 

Art. 121 - O pregão eletrônico atenderá às disposições constantes dos arts. 108 e 119, 

devendo ser observados, ainda, os procedimentos específicos constantes deste artigo: 

 

(...) 

XXX - manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 

recurso, que deverá ser formulado em documento próprio no sistema eletrônico, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-

razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil 

subseqüente ao do término do prazo do recorrente;  
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DA TEMPESTIVIDADE 

 

A presente peça vem ser apresentada respeitando o prazo editalício estabelecido nos itens 42.2 

na íntegra: 

42.2 Acatada a intenção de recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será concedido o prazo de 03 

(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, que deverá ser formulado em 

documento próprio no sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no 

primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da recorrente. 

 

Nesses termos, como houve a interposição de recurso administrativo no dia 21/09/2020 o prazo 

fatal para a efetiva apresentação das contrarrazões recursais, é o dia 24/09/2020, devendo ser aceito 

com seus efeitos. 

 

DA SÍNTESE RECURSAL 

 

Alega a Recorrente ARQ’TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ter atendidos as exigência do 

edital, no que compete à sua qualificação técnica e ter feito prova de superioridade técnica do 

engenheiro técnico apresentado como seu responsável técnico e defende a incompetência técnica do 

engenheiro civil em analisar sua documentação técnica. 

 

Não obstante, a peticionaria ADELSERVICE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA, alegou que a empresa Recorrida apresentou documentação de habilitação técnica insuficiente 

para sua ser habilitada no presente certame. 

 

Este é a breve síntese peças recursais interpostas. 

 

 

DO FUNCIONAMENTO IRREGULAR E DA DISSOLUÇÃO LEGAL DA EMPRESA RECORRENTE 

 

A empresa Recorrente, colacionou nos autos do presente processo licitatório, documentos de 
habilitação jurídica, com fito a cumprir exigência do instrumento convocatório. 

 
Ocorre que, procedendo com a análise minuciosa dos documentos habilitatórios juntados pela 

empresa  Recorrente, é perceptível de pronto a irregularidade existencial da referida empresa. Isto, pelo 
fato de que na CLÁUSULA PRIMEIRA da alteração contratual nº 8, que trata do QUADRO SOCIETÁRIO, 
tem-se redigido a retirada da sócia Maria Lúcia Correia Teles, e a observação paragrafada: " A 

sociedade poderá 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)" grifo nosso. 
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Prosseguindo, a alteração contratual fora assinada, pelos sócios em 23 de setembro de 2019, 

restando o prazo preclusivo para pluralização do quadro societário em 22 de março de 2020. 
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Ratifica a ausência irregular de pluralidade de sócios quando consultado o quadro de sócios e 
administradores, no sistema da receita federal. 

 
 
Mesmo se considerar, o período de decretação de suspensão das atividades dos órgãos públicos 

por conta da pandemia COVID-19, importante relembrar que a Junta Comercial do Estado da Bahia 
retomou suas atividades no mês de 07/2020 e ainda assim, não há qualquer evidência, que a empresa 
Recorrente pretende obedecer o prazo legal, previsto na legislação civil, acima destacado. 

 
Nessa eira, é inconteste a inexistência/dissolução legal da empresa Recorrente, face a ausência 

de pluralidade do seu quadro societário, elemento vital para a manutenção da existência da empresa 
Recorrida. 
 

Nos termos do artigo 1.033, temos o que segue: 
 

Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: 
 

(...) 

IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento 
e oitenta dias; 
 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio 
remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da 

sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a transformação do registro da sociedade para 
empresário individual ou para empresa individual de 

responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos 
arts. 1.113 a 1.115 deste Código. 
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Veja-se, Ilustre Julgador, que a personalidade jurídica da empresa Recorrente é sociedade 

empresária limitada pluripessoal, como determinada em seu contrato social, NÃO SE 
CONFUNDINDO COMO SOCIEDADE EMPRESARIAL UNIPESSOAL, EIRELI ou EMPRESÁRIO 
INDIVIDUAL, posto que para que a empresa Recorrente fosse considerada como qualquer dessas, 

deveria ocorrer a alteração de sua natureza jurídica na respectiva alteração contratual nº 8 ou posterior, 
o que dispensaram, assumindo a responsabilidade em integrar novo sócio no prazo máximo de 180 dias 
(06 meses). 

 
Clareando, importa evidenciar a vigência da LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, 

que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado. 
Esta lei surge no intuito de criar novos cenários para as empresas, sem ferir as disposições legais já 
existentes.  

 
Nesse plano, surge a modalidade de sociedade limitada de natureza unipessoal, com nova 

redação do art 1.052 do código Civil Brasileiro, vejamos: 

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

§ 1º  A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais 
pessoas.     (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 

§ 2º  Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do 

sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social.     (Incluído 
pela Lei nº 13.874, de 2019) 

 
Entretanto, a possibilidade de CONSTITUIÇÃO de sociedade limitada unipessoal, não se dá 

tacitamente. Existe uma formalidade expressa e legal a ser observada para fins de validade de seu ato 

constitutivo. 
 

Não é o caso da simples retirada de um sócio do quadro societário que transformará uma 
sociedade limitada pluripessoal em sociedade limitada unipessoal. É necessário constar em seu 
documento constitutivo a alteração de personalidade jurídica da empresa, como se dá com a migração 

de limitada para uma EIRELI ou para EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, nos termos do parágrafo único do 
artigo 1.033 e parágrafo segundo do artigo 1.052, ambos supracitados. 

 
ACLAME-SE QUE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REVOGAÇÃO DO ART. 1.033, P.Ú, PELO 

ADVENTO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, POSTO QUE NEM A LEI 13.874/2019 

NEM O CÓDIGO CIVIL REVOGARAM A PLURALIZAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA 
PLURIPESSOAL. 

 

Assim, uma vez que a Recorrente optou pela pluralização de sua sociedade, que cumpra com a 
legislação pertinente, não propondo argumentos para justificar sua irregularidade.  

 
É cediço que a jurisprudência, pugna pela preservação da empresa, fazendo disso um princípio, 

como decido pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da apelação 0035372-

17.2008.8.05.0001, seguindo o voto do Relator Juiz Substituto Antonio Carlos da Silveira Símaro: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm#art7
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APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE 
SOCIEDADE LTDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DISSOLUÇÃO 

PARCIAL. SOCIEDADE FORMADA PO APENAS DOIS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA PRESERNAÇÃO DA EMPRESA. INVERSÃO DOS ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. 
(...) 
Caracterizada a ruptura da “affectio societatis” a dissolução parcial da sociedade é medida 

que se impõe... É possível o pedido e dissolução parcial de sociedade, mesmo 
quando formada por apenas dois sócios, DEVENDO O SÓCIO REMANESCENTE, NO 

PRAZO E 180 DIAS, RECONSTITUIR A SOCIEDADE. 
 
Na compreensão da irregularidade do funcionamento de sociedade limitada pluripessoal com 

apenas um sócio, julgou o Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Sociedade limitada - Ausência de pluralidade de 
sócios por mais de 180 dias - Sociedade que passa a funcionar de forma 
irregular, CC, art. 1.033, IV (...). (TJSP;  Agravo de Instrumento 2237767-

93.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito 
Privado; Foro de Campinas - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de 
Registro: 27/11/2019) 

 
Reitera: 

 
Direito Societário. Alvará judicial para encerramento de sociedade. Pedido deduzido 
em razão do falecimento do sócio. Ausência de interesse de agir. Pretensão que pode ser 

realizada no âmbito administrativo. Inteligência do artigo 1.033, IV, do Código Civil. 
Recurso desprovido. (TJSP;  Apelação Cível 1082516-27.2018.8.26.0100; Relator 

(a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de 
São Vicente - 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de 
Registro: 19/02/2020) 

 
 

Observe-se que, conforme destacado nas jurisprudências acima, a permanência de 
sociedade empresária pluripessoal, sem dois ou mais sócios, por período superior a 180 
dias, é irregular, por determinação legal, não cabendo à este órgão licitante, deliberar de 

forma diversa.  
 

Assim a administração pública, não pode admitir a habilitação e contratação de empresa que 

esteja incorrendo em descumprimentos legais, visto não respeitar a legislação civil, no tocante à simples 
complementação do quadro societário.  

 
Pelo que aqui exposto, requer a desclassificação da empresa Recorrente, face sua 

condição de dissolução legal nos termos do artigo 1.033, parágrafo único do Código Civil. 

 

5 - DA INSUFICIÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA RECORRENTE 

 

A Recorrente, juntou para fins de comprovação de sua qualificação técnica, atestados de 

capacidades técnicas que restam insuficientes e passíveis de diligência, vejamos: 
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CAT 60611/2020 – CAT 17427/2018 
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OBSERVE-SE AS INFORMAÇÕES DESTACADAS NO ATESTADO ACIMA ANEXADO. 

 

Ele faz referência a uma CAT nº 17427/2018 (abaixo), evidentemente anterior à presente CAT 

60611/2020. Destaco que a CAT nº 17427/2018 FORA APRESENTADA COMO DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020, disputado em 27/07/2020, 

promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
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Quando analisadas as CATS E SEUS RESPECTIVOS ATESTADOS, é visível as convenientes 

alterações de informações, de modo a habilitar a Recorrida em licitações. O que dá margem para 

entender que a Recorrente está utilizando da Administração pública, ao seu bel prazer, para fins de sua 

habilitação técnica em licitações. 

 

Questiona-se a real especificação, quantitativo e dimensionamento dos 

equipamentos submetidos à manutenção da empresa Recorrida, bem como a ocorrência de 

acréscimo de condensadoras tipo VRF, mas não houve acréscimo de evaporadoras, 

realmente existem SPLITÕES. Visto que houve projeto técnico para instalação dos equipamentos 

suficientes para refrigeração dos ambientes da Assembleia Legislativa da Bahia. 

 

Ademais o, a Recorrente ergueu o raciocínio sobre a incompetência técnica do engenheiro civil 

em analisar a documentação de engenharia mecânica apresentada para fins de sua habilitação. 

 

Entretanto, há o disparate, visto que a emissão dos atestados de capacidade técnica 

apresentados para fins da habilitação no certame, não foi feita por engenheiro mecânico. 

 

Nesse plano, segundo o entendimento e defesa da Recorrente, percebe-se que apenas 

engenheiro mecânico tem competência técnica para analisar e decidir sobre seus atestados. Assim, 

também, apenas engenheiros mecânicos deveriam emitir e atestar os atestados de capacidade técnica 

da Recorrente. 

 

Pois, o mesmo raciocínio, no tocante “à incompetência do emitente do atestado de capacidade 

técnica, por não ter formação e conhecimento técnico adequado” deve ser aplicado aos documentos 

apresentados pela Recorrente, visto que a: 

  

 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0894/2011 E  CERTIDÃO DE ACERVO 

TÉCNICO Nº 0720130000729 – CÂMARA DOS DEPUTADOS DE BRASÍLIA: Atestado 

por “DIRETOR” sem ter sido demonstrada qualquer qualificação técnica deste, para 

atestar o referido documento. Restando inútil para habilitar seu responsável técnico 

indicado, Francisco Adailton Pereira, pelo quantum defendido pela própria Recorrente. 

 

 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 17427/2018 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA BAHIA: Atestado por alguém do Departamento de Engenharia e Projetos, 

sem demonstrar qualquer qualificação técnica deste, para atestar o referido documento. 

Restando inútil para habilitar  a empresa Arqtec, pelo quantum defendido por ela mesmo. 

O profissional, a quem pertence a CAT em comento, não fora indicado como responsável 

técnico da empresa Recorrente. 

 

 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 443152/2020 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

SERGIPE/EBSERH: Restando inútil para habilitar  a empresa Arqtec, pelo quantum 

defendido por ela mesmo, visto que o profissional, a quem pertence a CAT em comento, 

não fora indicado como responsável técnico da empresa Recorrente. 
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 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº BA20110003163 – COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA: Atestado por Gerente do Departamento de 

Administração, sem demonstrar qualquer qualificação técnica deste, para atestar o 

referido documento. Além do que a CAT informa que a participação do profissional foi de 

CONDUÇÃO DE EQUIPE. 

 

Evidente que, o erguimento da bandeira sobre a incompetência técnica, não mantêm a 

habilitação da empresa Recorrente, pelo que ela mesmo defende. 

 

Continuando... 

 

As Certidões De Acervo Técnico Nº 0894/2011 E Nº 0720130000729 (CÂMARA DOS DEPUTADOS 

DE BRASÍLIA) apresenta como responsáveis técnicos  três engenheiros mecânicos, todos 

SUPOSTAMENTE corresponsáveis pelos serviços prestados em central de água gelada. 

 

Entretanto, analisando cautelosamente o documento, no seu fim destaca em negrito 

“MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, AJUSTES E ASSISTÊNIA TÉCNICA DOS SISTEMA 

DE AUTOMAÇÃO PREDIAL METASYS (HARDWARE E SOFTWARE) 

 

Corroborando, em peça recursal a Recorrente destaca o item 43 do atestado da capacidade 

técnica da CAT Nº 0894/2011: CONTROLES DOS CONDICIONADORES CAG MARCCA JONHSON 

CONTROLS MOLEDO METASYS. 
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Em havendo pluralidade de responsáveis técnicos, em serviço vultoso, reparte-se as atribuições 

de fiscalização e execução de cada um deles.  E evidente que as atribuições do responsável técnico da 

Recorrente, era manutenir diretamente o sistema de automação e não a central de água gelada ou 

qualquer outro integrante do sistema de climatização. 

 

O que, também, deve ter percebido o setor técnico do órgão licitante, levando-o a opinar pela 

desclassificação da empresa Recorrente, o que fez acertadamente. 

 

DA ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE 

 No que alcança, a suscitação de ilegalidade, quanto à exigência editalícia do subitem 5.2.2.3.1 do 

anexo III do termo de referencia, abaixo transcrito:  

 

“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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 Cumpre rememorar o artigo 3º da lei 9.433/2005, que rege os processos licitatórios na esfera da 

Administração Pública Estadual: 

 

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

  

O princípio da legalidade resta protegido, visto que a minuta do edital que de azo ao pregão 

eletrônico 38/2020 do MPBA, fora analisada e submetida ao crivo técnico e legal, sendo por ambos 

aprovada. 

 

Uma vez que, ciente do edital e seus termos, o interessado deverá apresentar impugnação 

sempre que identificar qualquer irregularidade existente que venha ferir os princípios basilares das 

licitações públicas. Uma vez que, a Recorrente apresentou proposta de preço, consentiu com todas as 

exigências presentes no instrumento convocatório, apresentando até mesmo declaração de PLENO 

CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. 

 

Não cabendo em sede de recurso, arguir ofensa a legalidade por exigência editalícia. 

 

Os princípios licitatórios, não estão expostos em ordem classificatória de importância ou peso. 

Todos estão equiparados. 

 

E par com a legalidade está a eficiência, que visa a contratação suficiente para atender as 

demandas contratuais, com poder de produzir um efeito real ao que se espera. Inconteste que o órgão 

licitante tenha se deparado com empresas de qualificação técnica “simples” (sem VRF e/ou SPLITÃO) 

que não atenderam de forma satisfatória as demandas objetadas no PE 38/2020, motivo pelo qual 

adotou as exigências técnicas contidas no edital. 

 

Não podendo agora, o pregoeiro agir de forma desvinculada ao instrumento convocatório, 

incorrendo em real ilegalidade. 

 

No mesmo plano, o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública 

não é o mesmo que ser a proposta de menor preço. Mas aquela que, na despesa ao erário cumpre com 

o que se espera. Se a empresa declarada vencedora, fosse aquela que apresentou o preço estimado, 

ainda assim seria a proposta mais vantajosa, desde que o serviço prestado seja exatamente o 

contratado.  

 

Assim restam acertadas as decisões do pregoeiro e sua equipe de apoio. 
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DA ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA RECORRIDA 

 

 A Peticionária, alegou que: 

 

Inicialmente, insta ponderar a ausência de comprovação da qualificação da empresa e seu 

representante legal ou procurador, que subscreve sua peça recursal, elementos de validade processual, 

a menos que apresentado à comissão e por opção desta, não juntou no site do MPBA. Inobstante, a 

escolha, visivelmente, errada  da peça recursal para ataque da habilitação da empresa Recorrida. 

 

No que se refere ao dimensionamento das capacidades dos equipamentos condicionadores de ar, 

descritos no atestado de capacidade técnica, salta aos olhos a ignorância da Peticionária em afirmar a 

impossibilidade do dimensionamento de VRF em BTUS. 

 

Cumpre esclarecer, à Peticionária 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, é 

possível entender a potência de refrigeração do aparelho condicionador de ar. Enquanto HP (Cavalos-

força – tradução livre) é uma unidade de medida de potência, em referência à motores. 

 

Ademais, os equipamentos condicionadores de ar, VRF ou não, podem ser dimensionados 

utilizando BTUS, TR ou HP entre outros, face a conversibilidade de sua unidade de medida, como 
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informados nos atestados juntados pela empresa RECORRIDA. Além do mais o dimensionamento não é 

elemento de julgamento de habilitação. 

 

No que diz respeito ao atestado que consta central de ar condicionado, para findar a dúvida da 

Peticionária, esclarecemos que o TIPO de equipamento é CENTRAL DE AR CONDICIONADO MESMO. 

Quanto à ausência do modelo da central de ar, enfatizo que não é elemento de invalidação do atestado, 

ou é exigência de habilitação do edital do PE 38/2020. Sendo impertinente tal questionamento. 

 

Outrossim, a Peticionária alegar que as informações contidas no atestado, são imaginárias, é 

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. 

 

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Ante todo o exposto e defendido, requer a Vossa Senhoria: 

 

1. O indeferimento das pretensões recursais da empresa ARQ’TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA, mantendo sua desclassificação, por não ter feito prova da capacidade técnica em VRF e 

SPLITÃO, mantendo a habilitação da empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por atender 

todas as exigências legais e editalícias. 

 

2. O indeferimento das pretensões recursais da empresa ADELSERVICE INSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, mantendo a habilitação da empresa MDL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, por atender todas as exigências legais e editalícias. 

 

3. A adjudicação da empresa MDL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por atender todas as exigências 

legais e editalícias. 

 

 

 

 

 

 

Nestes termos,  

Aguarda Deferimento. 

 

Salvador/BA, 23 de setembro de 2020 

 

Daniela Barreto dos Santos Caldas 

Responsável Legal 

CPF: 823.960.865-53 

 


