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PROCEDIMENTO Nº: 003.0.10676/2020 – PGJ 
 
INTERESSADA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
 
ASSUNTO: LICITAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. 
 
EMENTA: LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA SEDE CAB. RECURSO ADMINISTRATIVO. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO COM O 

RESULTADO DO CERTAME. CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, INDEFERIMENTO. PELA 

ADJUDICAÇÃO DO LOTE ÚNICO. PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME.  

 

 

PARECER Nº. 548/2020 

 

 
 

OSOLEV CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. - ME interpôs Recurso contra decisão 

do Pregoeiro que a inabilitou no lote único do Pregão Eletrônico nº 36/2020, tendo em vista o 

não cumprimento das exigências de qualificação técnica, quais sejam, as comprovações de 

capacidade técnico-operacional e técnico-profissional compatíveis com o objeto do certame.  

 

Em suas razões, a recorrente argumenta que atendeu ao quanto disposto na Parte 

III, Seção II, item 4.3, alíneas “b.1” e “b.2”, do instrumento convocatório, vez que “[...] 

apresentou em seus documentos de habilitação Certidão de Acervo Técnico - CAT que comprova 

aptidão da empresa a executar o objeto licitado: CAT BA 20140000029 em nome do Eng. Civil 

Hugo dos Santos Veloso que comprova execução de serviços de manutenção da UNIJORGE, no 

qual consta MANUTENÇÃO das instalações do sistema de prevenção e combate a incêndio da 

unidade [...]” (fls. 428-429). Não houve apresentação de contrarrazões. 
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Com o fito de subsidiar tecnicamente a decisão do pregoeiro, a Diretoria de 

Engenharia e Arquitetura, através de sua Coordenação de Manutenção Predial manifesta-se, in 

verbis: 

 

“Considerando que o objeto do Edital de Licitação do Pregão 

Eletrônico Nº 36/2020 é a Prestação de Serviços de Manutenção do 

Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio da Sede do Ministério 

Público do Estado da Bahia no Centro Administrativo da Bahia; 

 

Considerando que, conforme exigência do Edital de Licitação do 

Pregão Eletrônico Nº 36/2020, a Capacidade Técnico-Operacional 

(Parte III - Da Habilitação, Seção II - Das Especificações Sobre os 

Documentos de Habilitação, Item 4.3 - Qualificação Técnica, Subitem 

b.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"; 

 

Considerando que, conforme exigência do Edital de Licitação do 

Pregão Eletrônico Nº 36/2020, para comprovação da Capacidade 

Técnico-Profissional (Parte III - Da Habilitação, Seção II - Das 

Especificações Sobre os Documentos de Habilitação, Item 4.3 - 

Qualificação Técnica, Subitem b.2.3.1) "deverá ser apresentado um ou 

mais atestados que comprovem a execução de serviço de 

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, 

emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado 

conforme item b.2.1"; 

 

Considerando que, para fins de comprovação da capacidade técnico-

operacional, os Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela 

Empresa Licitante OSOLEV CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA – ME, não 
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comprovam a execução de serviço de Manutenção de Sistemas de 

Prevenção e Combate a Incêndio, uma vez que os documentos 

apresentados se referem a serviços com natureza e características 

divergentes do serviço de manutenção objeto da licitação; 

 

Considerando que, para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional, a Certidão de Acervo Técnico 20140000029 BA 

apresentada pela Empresa Licitante OSOLEV CONSTRUCOES E 

PROJETOS LTDA – ME, em nome do engenheiro civil Hugo dos Santos 

Veloso e da empresa V&M CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, além dos 

demais apresentados, não comprovam a execução de serviço de 

Manutenção de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio, uma 

vez que os documentos apresentados se referem a serviços de 

execução e instalação, com natureza divergente de serviço de 

manutenção; 

 

Considerando que os serviços de manutenção preventiva e corretiva 

possuem características técnicas de cunho específico, divergentes das 

atividades de instalação e execução de construção de obras e 

reformas, não se mostra razoável e coerente estabelecer relação de 

semelhança entre tais; 

 

Conclui-se, portanto, que a Empresa Licitante OSOLEV CONSTRUCOES 

E PROJETOS LTDA – ME, não cumpriu as exigências de Qualificação 

Técnica quanto às comprovações de Capacidade Técnico-Operacional 

e Técnico-Profissional, restando mantido o entendimento anterior 

quanto à sua inabilitação e indeferimento do presente recurso.” 

 

Encaminhando o recurso devidamente informado ao Superintendente de Gestão 

Administrativa, autoridade competente para o julgamento, o Pregoeiro reitera a manutenção 

da decisão do resultado do certame. 
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É o relatório. Passamos a opinar. 

 

Preliminarmente ao exame da questão de fundo, é imprescindível o juízo de 

admissibilidade do recurso. Não resta qualquer dúvida quanto ao interesse recursal, vez que 

subsiste a controvérsia sobre eventual descumprimento de disposições editalícias. Quanto à 

tempestividade, observa-se a existência do pressuposto recursal, porquanto as razões foram 

apresentadas no sistema dentro do prazo de lei. Outrossim, quanto ao cabimento da medida e 

adequação. 

 

No mérito, há que se ressaltar, que a decisão do Pregoeiro é irretocável. A 

argumentação aventada nas razões recursais se mostra infundada e denota apenas uma vontade 

protelatória decorrente de inconformismo com o resultado da licitação. 

 

A recorrente fora devidamente inabilitada do certame por descumprir o quanto 

disposto na Parte III, Seção II, item 4.3, alínea “b”, do competente edital. Nestes termos, restou 

comprovado e ratificado pela unidade técnica competente que a colacionada documentação 

atinente à capacidade técnico-operacional e à capacidade técnico-profissional atestam a 

execução pretérita de atividades insertas no bojo da execução de obras e reformas, cujas 

características não se assemelham aos pretensos serviços de manutenção de sistema de 

prevenção e combate a incêndio. 

 

Ciente do regramento pré-estabelecido, ao encaminhar documentação técnica 

que não contempla requisitos estabelecidos no competente instrumento convocatório, a 

recorrente não se desincumbiu de comprovar que sua proposta atendia ao interesse da 

Administração.  
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Quanto ao resultado da licitação, após a inabilitação das empresas RGM 

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. e OSOLEV CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. - ME, pelas 

razões constantes nos autos, foi declarada vencedora do certame a licitante REAL ENERGY 

LTDA., no lote único, com valor global de R$ 124.555,92 (cento e vinte e quatro mil quinhentos 

e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos). 

 

Em cumprimento ao disposto no Art. 121, incisos XXVIII e XXIX, da Lei Estadual nº 

9.433/2005, os documentos de habilitação da licitante vencedora foram devidamente 

analisados e aprovados pelo Pregoeiro. 

 

Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica se manifesta pelo conhecimento 

do recurso e, no mérito, pelo seu indeferimento, devendo o certame prosseguir com a 

consequente adjudicação do objeto à licitante vencedora e homologação do certame.  

  

  

 É o parecer, s.m.j. 

  

 Salvador, 29 de setembro de 2020. 

 
 
 

Belª. Maria Paula Simões Silva 
Assessoria Técnico-Jurídica/SGA 

Matrícula 351.869 
 

 
 

Bel. Gláucio Matos Santos de Cerqueira 
Assessoria Técnico-Jurídica/SGA 

Matrícula 352.748 
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