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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 
PROCESSO Nº 00301.11.07.611.2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0226/2021 (ELETRÔNICO) 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para aquisição de CONDICIONADORES DE 

AR, novos e sem uso, INCLUINDO INSTALAÇÃO, para atender as diversas unidades da 

Administração Municipal de Camaçari.  
RECORRENTES: O.C. ARAUJO – JM MULTIMAR 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 
 
Da decisão que declarou as empresas CLIMABOM REFRIGERACAO LTDA - ME (lote 01), 

UNITEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI (lotes 04, 05 e 06), vencedoras do certame, a 

empresa O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA interpôs recurso administrativo. 

 

Inicialmente, cumpre asseverar que a empresa apresentou recurso de forma tempestiva, pois 

manifestou interesse de forma fundamentada no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da decisão 

que declarou as empresas vencedoras do certame e, ato contínuo, apresentou as razões 

recursais no prazo de 03 (três) dias, nos termos do item 14.3 do edital e do inciso XVIII, do 

artigo 4º, da Lei 10.520/02.   

 

2. DOS FATOS PROCESSUAIS E DAS RAZÕES RECURSAIS; 
 

As empresas CLIMABOM REFRIGERACAO LTDA - ME, UNITEC COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI foram declaradas vencedoras para os lotes 01 e 04, 05 e 06, respectivamente.  

 

Destarte que anteriormente a empresa O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA foi desclassificada 

pelos seguintes motivos:  

 

a) não comprovou o vínculo empregatício do técnico apresentado Welton Ribeiro da Silva, 

em uma das formas listadas nas alíneas b.1 a b.4 do subitem 11.2.3 do Edital;  

b) as Certidões de Registro e quitação da Licitante e do Responsável Técnico não são 

autênticas, conforme diligência realizada junto ao CREA-GO, sendo assim não atendeu 

ao subitem 11.2.3, alínea a;  
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c) Não comprovou boa situação financeira para atender aos Lotes 05 e 06, tendo em vista 

que o Patrimônio Líquido não corresponde a 10% do valor estimado dos referidos lotes, 

bem como foi verificado que o Grau de Endividamento GEG é de 0,66, superior ao 

estabelecido no edital. 
 

Inconformada com a decisão da Comissão que a desclassificou a empresa O.C. ARAUJO JM 

MULTIMAR LTDA apresentou recurso administrativo.  
 

Sustenta a empresa que apresentou contrato de prestação de serviços dos responsáveis 

técnicos apresentados.  
 

Ademais disso, afirma a empresa que o responsável técnico da empresa, Jean de Melo Vitorino, 

não está quite com o CREA/GO, em razão do não pagamento de anuidade, pelo que fica 

impossível consultar a veracidade das certidões emitidas no sistema do CREA/GO. Nesse 

sentido, informa que não há no Edital exigência de comprovação de que o responsável técnico 

teria que estar com o pagamento da anuidade em dias junto ao CREA. 

Aduz que para comprovação da qualificação técnica foi exigido o registro ou inscrição da 

licitante e do técnico junto ao CREA, juntamente com a apresentação de atestado de 

capacidade técnica, o que afirma ter apresentado.  
 

Por fim, afirma que a empresa possui boa situação financeira, conforme análise econômico-

financeiro-2020 apresentado, uma vez que os índices apresentados estão de acordo com os 

índices exigidos no Edital. 
 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a Recorrente classificada para o 

certame.  

 

3. DO MÉRITO 
 

A) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM O RESPONSÁVEL 
TÉCNICO  

  
A pregoeira entendeu que a licitante não comprovou o vínculo empregatício do técnico 

apresentado Welton Ribeiro da Silva, em uma das formas listadas nas alíneas b.1 a b.4 do 

subitem 11.2.3 do Edital;  
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A Recorrente sustenta a empresa que apresentou contrato de prestação de serviços dos 

responsáveis técnicos apresentados.  
 

Inicialmente, cumpre consignar a disposição do Edital para comprovação qualificação técnica:  

 

11.2.3 Qualificação Técnica  
(...) 

b) Comprovação que a licitante possuir em seu quadro, na data prevista 

para entrega da proposta, pelo menos 01 (um) profissional de nível 
superior na área de engenharia mecânica, devidamente reconhecido 

pela entidade profissional competente, para atuar como responsável 
técnico dos serviços e 01 (um) técnico com formação compatível 
com o objeto da licitação (modelo de indicação anexo XI deste edital), 

numa das formas a seguir: 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro 

permanente; 

b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de 

sócio; 

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, para contratados por tempo 

determinado, com data de assinatura anterior a data de abertura das 

propostas, devidamente com firma reconhecida das partes; 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma 

reconhecida das partes em data anterior à data de abertura dos 

envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da 

obra ou serviço objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a 

vencedora. 
 

Nesse sentido, cumpre consignar que a Recorrente apresentou 01 (um) contrato de prestação 

de serviços firmado com JEAN DE MELO VITORINO, onde este se compromete a atuar como 

responsável técnico e, ainda, apresenta, também, como responsável técnico de técnico em 

refrigeração, Welton Ribeiro da Silva. 
 

Ocorre que este documento somente comprova o vínculo entre a Recorrente e JEAN DE MELO 

VITORINO, uma vez que o contrato foi firmado com este e, ainda, como pessoa física. Destarte 

que este contrato JAMAIS pode comprovar o vínculo entre a Recorrente o técnico em 
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refrigeração Welton Ribeiro da Silva, uma vez que não há qualificação deste no contrato, 

tampouco, sua assinatura. 
 

Desse modo, temos que ausente qualquer comprovação de vinculo entre a Recorrente e o 

técnico em refrigeração Welton Ribeiro da Silva, uma vez que o documento apresentado não é 

hábil para tal comprovação, pois firmado por terceiro, sem qualquer representação deste.  
 

Assim sendo, não merece acolhimento ao recurso, uma vez que acertada a decisão que 

entendeu que a licitante não comprovou o vínculo empregatício do técnico apresentado Welton 

Ribeiro da Silva, em uma das formas listadas nas alíneas b.1 a b.4 do subitem 11.2.3 do Edital;  
 

B) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO OU INSCRIÇÃO DA LICITANTE 
E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NO REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA 

 

A pregoeira entendeu que as Certidões de Registro e quitação da Licitante e do Responsável 

Técnico não são autênticas, conforme diligência realizada junto ao CREA-GO, sendo assim 

não atendeu ao subitem 11.2.3, alínea a.  
 

A Recorrente afirma que o responsável técnico da empresa, Jean de Melo Vitorino, não está 

quite com o CREA/GO, em razão do não pagamento de anuidade, pelo que fica impossível 

consultar a veracidade das certidões emitidas no sistema do CREA/GO. Nesse sentido, informa 

que não há no Edital exigência de comprovação de que o responsável técnico teria que estar 

com o pagamento da anuidade em dias junto ao CREA. 
 

Aduz que para comprovação da qualificação técnica foi exigido o registro ou inscrição da 

licitante e do técnico junto ao CREA, juntamente com a apresentação de atestado de 

capacidade técnica, o que afirma ter apresentado.  
 

Primeiro, importa transcrever a disposição do edital para comprovação da qualificação técnica: 
 

11.2.3 Qualificação Técnica 
a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 

da região da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com 

o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 

social compatível com o objeto desta licitação. 
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Da análise da exigência do Edital, temos que a licitante deverá comprovar registro ou inscrição 

da Licitante e do responsável técnico no Registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, em plena validade, para fins de comprovação da sua qualificação técnica. 
 

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a empresa apresentou a CERTIDÃO DE REGISTRO E 

QUITAÇÃO N.: 55638/2021-INT em nome da licitante, contudo, não é possível conferir a 

autenticidade da referida certidão, no endereço indicado no próprio documento, senão vejamos 

as telas a seguir: 
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Do mesmo modo, ocorreu com a CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 55640/2021-

INT em nome do responsável técnico, uma vez que não é possível conferir a autenticidade da 

referida certidão, no endereço indicado no próprio documento, senão vejamos as telas a seguir: 
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Destarte que todos os documentos emitidos pela internet somente podem ser considerados no 

processo licitatório após a conferência de sua autenticidade, pelo que jamais podemos admitir 

o referido documento, uma vez que não é possível consultar sua autenticidade.  

 

Importa consigna, inclusive, que a ausência de confirmação da autenticidade do documento 

gera uma presunção relativa de falsificação do documento, pelo que se faz necessária a 

abertura de processo administrativo de penalização para apurar tal fato e, caso comprovado, 

ser aplicado penalidade e dar os encaminhamentos cabíveis. 

 

Ademais disso, cumpre consignar que o edital exige que a empresa comprove o registro ou 

inscrição da Licitante e do responsável técnico no Registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, em plena validade.  
 
Nesse sentido, se a ausência de quitação das anuidades do responsável técnico junto ao CREA 

não dar validade ao seu registro e ao registro da empresa que atua como responsável técnico, 

de forma a inviabilizar a emissão da certidão de registro e quitação, a licitante não esta apta a 

qualificar-se no certame. 

 

Desse modo, não merece acolhimento o recurso da empresa, mantendo-se a decisão que 

entendeu que a licitante as Certidões de Registro e quitação da Licitante e do Responsável 

Técnico não são autênticas, conforme diligência realizada junto ao CREA-GO, sendo assim 

não atendeu ao subitem 11.2.3, alínea a, determinando, outrossim, a abertura de processo de 

penalização para apurar eventual falsificação do documento no certame.  

 
C) DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA  
 

A pregoeira entendeu que a licitante não comprovou boa situação financeira para atender aos 

Lotes 05 e 06, tendo em vista que o Patrimônio Líquido não corresponde a 10% do valor 

estimado dos referidos lotes, bem como foi verificado que o Grau de Endividamento GEG é de 

0,66, superior ao estabelecido no edital. 
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A recorrente, por sua vez, sustenta que a empresa possui boa situação financeira, conforme 

análise econômico-financeiro-2020 apresentado, uma vez que os índices apresentados estão 

de acordo com os índices exigidos no Edital. 

 

b) A comprovação da boa situação financeira da empresa será aferida 
por uma das formas a seguir (b.1 ou b.2): 
b.1) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela 

observância, dos índices apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo 

deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado 

por Contador ou Contabilista habilitado: 

Legenda: 

ILG = ILC = GEG = AC = AT = RLP = ELP = 

Índice de liquidez Geral Índice de liquidez Corrente Grau de 

Endividamento Ativo Circulante 

Ativo T otal 

Realizável em Longo Prazo Exigível em Longo Prazo 

 

PC = Passivo Circulante 

 

 
 

b.2) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), sobre o valor 

global do lote, comprovado através do Balanço Patrimonial expedido na 

forma do subitem 9.2.4 deste edital, correspondente ao (s) lote(s) que 

irá concorrer. 
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O fato é que, ao realizar o cálculo, nos termos do subitem b.1.3, chegou-se a 0,66, e, portanto, 

superior ao admitido pelo edital. 

 

Destarte que a análise econômico-financeiro-2020 apresentada pelo licitante, onde consta o 

grau de endividamento de 0.35, não reflete a realidade do balanço patrimonial apresentado, 

pelo que não pode ser considerada.  

 

Por fim, o Patrimônio Líquido não corresponde a 10% do valor estimado dos referidos lotes, 

assim como a empresa não comprovou boa situação financeira, através dos índices apurados.  

 

Desse modo, não merece acolhimento o recurso da empresa, mantendo-se a decisão que 

entendeu que a empresa não comprova sua qualificação econômico-financeira.  

 

4. DA CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto, a Comissão de Licitação, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da Lei 8.666/93, resolvem 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA mantendo a 

decisão que declarou as empresas CLIMABOM REFRIGERACAO LTDA - ME (lote 01), 

UNITEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI (lotes 04, 05 e 06), vencedoras do certame. 

 

Camaçari, 23 de novembro de 2021. 

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Michelle Silva 
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Apoio 
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PREGÃO Nº 0226/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL  

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 

LICITANTE O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA 

 

 A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante O.C. 

ARAUJO JM MULTIMAR LTDA;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

 

RESOLVE 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para, em consonância com os princípios e normas que 

regem a licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO Nº 0226/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL.  

 

Camaçari, 23 de novembro de 2021. 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração 

 

 


