ILUSTRÍSSIMA SENHORA, Débora Fernandes Leal Braga, DD. PRESIDENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO E JULGAMENTO DA PREVMOC.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
MONTES CLAROS

REF.: PROCESSO N.º 032/2021, TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021.

ARQUI DECOR CONSTRUTA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 11.390.136/0001-71, sediada a Rua Carlos Pereira, n.º 278, Centro, Cep
39.400-063, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, Telefone (38) 32223070,

e-mail:

arqui-decor@hotmail.com.br,

por

seu

procurador

infra

assinado,

tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº
8.666/1993, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO,

contra a decisão dessa digna Comissão Permanente Licitação e julgamento que julgou
inabilitada a licitante ARQUI DECOR CONSTRUTORA EIRELI – ME, CNPJ:
11.390.136/0001-71, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

DAS RAZÕES, DE FATO E DE DIREITO, DO RECURSO

No dia 17/12/2021 reunida a Comissão de Permanente de licitação para análise e
apuração dos documentos da fase de habilitação, JULGOU INABILITADA a empresa
ARQUI DECOR CONSTRUTORA EIRELI – ME, CNPJ: 11.390.136/0001-71, já
qualificada no processo licitatório, pela seguinte razão:

Conforme expresso na referida ata de habilitação publicada no diário do município em
18/12/2021 que diz: “Na análise técnica constatou-se que:

...A sociedade empresária: ARQUI DECOR CONSTRUTORA EIRELI - ME apresentou documentação
inválida e insuficiente que atenda às exigências de Qualificação Técnica dispostas no edital quanto
ao cadastro no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Foi apresentado pela licitante cadastro no
Corpo de Bombeiros registrado em nome do representante legal da empresa e não da empresa
Licitante, conforme solicitado no item 13.1.2 do edital. Diante de todo o exposto, a Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento decide: ...INABILITAR a sociedade empresária ARQUI
DECOR CONSTRUTORA EIRELI – ME pelas razões já expostas”.

Vale destacar inicialmente, as exigências legais expressas no art. 27 da Lei 8.666/93, a
saber, relativa a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômicofinanceira, regularidade fiscal e trabalhista, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 7o da Constituição Federal a comissão anuncia que “após detalhada análise de todos
os documentos retromencionados, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento no
tocante a regularidade jurídica, fiscal e financeira, apurou o seguinte:”. O edital em
referência exige no item 13.1.2. Comprovação de que a Pessoa Jurídica é cadastrada no
Corpo de Bombeiros. A comissão inabilitou a empresa Arqui Decor Construtora Eireli
exclusivamente na qualificação técnica por apresentar o “cadastro no Corpo de
Bombeiro em nome do representante legal da empresa e não da empresa Licitante”.
Portanto encontrar-se habilitada nas demais qualificações/regularidades legais exigidas.

Em primeiro lugar, a Lei 8.666/93, estabelece:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a (grivo nosso):
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos
trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;
II - (Vetado).
a) (Vetado).
b) (Vetado).
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso,
será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam
a participação na licitação.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação,
serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua
disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
§ 7º (Vetado)
I - (Vetado).

II - (Vetado).
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica,
poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito
de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente
por critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnicooperacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde
que aprovada pela administração.
§ 11. (Vetado).
§ 12. (Vetado).

A qualificação técnica legal citada não exige que as empresas sejam cadastradas no
Corpo de Bombeiro para participação e habilitação em licitações, ela limita e estabelece
expressamente no art. 30 as exigências relativas à qualificação técnica, que em nossa
humilde análise, a Aqui Decor Construtora atende todos os itens legais.

Em segundo lugar, a diretoria de atividades técnicas do Corpo de Bombeiro de Minas
Gerias emitiu e publicou Instrução Técnica n.º 34, 3ª edição, disponível no site da
instituição, que fixar critérios para cadastramento no CBMMG de pessoa física ou jurídica
responsável pela comercialização, instalação, manutenção e conservação de aparelhos
de prevenção contra incêndio e pânico utilizados em edificação ou espaço destinado a
uso coletivo que expressa nos seguintes itens:
2 APLICAÇÃO
2.3 Havendo ART/RRT de execução de medidas de segurança assinada por profissional habilitado,
devidamente cadastrado no CBMMG, fica dispensado o cadastramento da pessoa incumbida da
colocação/montagem dos aparelhos de prevenção que forem objeto da referida ART/RRT.
5 PRINCÍPIOS
5.3 O cadastramento de empresas realizado pelo CBMMG se destina ao controle das pessoas físicas
e jurídicas que prestam serviços na área de segurança contra incêndio e pânico no Estado de Minas
Gerais.

6 PROCEDIMENTOS
6.2 Cadastramento de pessoa jurídica
6.2.1 As empresas de manutenção, conservação e instalação poderão incluir, em seus quadros,
profissionais habilitados na área específica de segurança contra incêndio e pânico, em conformidade
com as diretrizes vigentes de cada conselho profissional.
6.2.1.1 A empresa poderá incluir ou excluir profissionais do seu cadastro a qualquer tempo, enquanto
cadastro estiver válido.
6.2.2 A empresa será responsável por garantir que os serviços de manutenção, conservação e
instalação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico em edificações e espaços destinados
a uso coletivo sejam realizados por profissionais devidamente qualificados e habilitados para
exercerem essas atividades.
6.2.3 Para se cadastrar, a pessoa jurídica responsável pela comercialização, instalação, manutenção
e conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico deverá cumprir os seguintes
requisitos:
a) Possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em situação ativa junto à Receita
Federal;
b) Possuir alguns dos seguintes documentos dentro do prazo de validade:
b.1) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);
b.2) Declaração de Dispensa de Licenciamento;
b.3) Certificado de Funcionamento Provisório;
b.4) Documento equivalente aos previstos nas alíneas anteriores quando se tratar de endereço
de outro estado.

Vale ressaltar, que a comissão declara que foi apresentado cadastro do CBMMG em
nome do representante legal da empresa, a saber, o empresário Daniel Queiroz Lima,
além de representante legal da empresa é também arquiteto/urbanista e
responsável técnico da empresa, cadastro no Corpo de Bombeiro MG e devidamente
qualificado e registro no conselho com competência e atribuição para elaboração de
projeto e acompanhamento e execução de obras.
No item 2.3 trata-se da aplicação, Havendo ART/RRT há um profissional, engenheiro ou
arquiteto devidamente qualificado e registro no conselho competente, que será o
responsável técnico do projeto ou execução e obra no momento que se elabora a devida
ART/RRT, assim o CBMMG dispensa o cadastro no órgão da pessoa incumbida da

colocação/montagem, ou seja, quem vai executar os serviços, que neste caso e a
empresa contratada e o nosso responsável técnico e cadastro do CBMMG.

No item 5.3 da IT que trata dos princípios, o cadastro se destina ao controle das pessoas
físicas e jurídicas que prestam serviços na área de SCIP em MG, ou seja, o objeto é de
controle e não requisito de habilitação ou qualificação técnica em licitações, essa
competência e regulamentação está expressa na lei 8.666 para os profissionais e
empresa que devem comprovar sua capacidade técnica.

No item 6 da IT trata dos procedimentos para o cadastramento de pessoa jurídicas que
em resumo estabelece que as empresas poderão incluir ou excluir em seus quadros
profissionais habilitados, a empresa terá que garantir os serviços sejam realizados por
profissionais devidamente qualificados e habilitados para exercerem as atividades
pertinentes e por fim os documentos exigidos para cadastro é o CNPJ, declaração de
dispensa de licenciamento e certificado de funcionamento provisório (alvará) são
documentos simples que qualquer empresa possuí pois o cadastro tem como finalidade
controle das pessoas físicas e jurídicas.

Estabelece o edital em referência que:
13. DAS QUALIFICAÇÕES
13.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.1.2. Comprovação de que a Pessoa Jurídica é cadastrada no Corpo de Bombeiros.
13.1.3. No caso de empresa licitante sediada em outro Estado da federação, a mesma deverá
providenciar o competente registro no Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais no prazo
máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato administrativo, sob pena de convocação do
próximo colocado no certame.

No item 13.1.2 do edital determina a comprovação através do cadastro da empresa no
CBMMG da pessoa jurídica e no item 13.1.3 o edital determina a empresa sediada fora do

estado de MG deverá providenciar registro no CBMMG no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após a assinatura do contrato administrativo.

Em terceiro lugar, considerando a hipótese de não ter apresentado nenhum cadastro do
CBMMG, seja de pessoa física ou jurídica, ainda assim, não podemos ser inabilitados sob
pena de desobediência aos princípios constitucionais, em especial da legalidade e
isonomia.

Ademais, convém não olvidar que a finalidade da licitação é a obtenção da proposta mais
vantajosa para a Administração. Vejamos.
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos.
(...)

O prazo estabelecido no item 13.1.3 as empresas fora do estado dão a elas o direito de
participarem da licitação sem ter o referido cadastro, que deverá ser providenciado após a
assinatura do contrato administrativo, ou seja, fere vários princípios constitucionais e
especialmente ao princípio geral do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei,
não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma
situação.

Nossa empresa e sediada em Montes Claros no Estado de Minas Gerais contribuinte que
cumprir seus deveres e obrigações, solicitamos também o mesmo benefício concedidos
as empresas de fora do estado, apesar de termos apresentado o cadastro do CBMMG em
nome de nosso responsável técnico. Além disso, nossa habilitação busca selecionar a
proposta mais vantajosa pois até o momento há uma empresa habilitada.

No ensejo, vale dizer que a autoridade responsável pela condução do certame deverá ter
sempre em vista, de um lado, atender ao interesse público e, de outro, à finalidade
específica. Na definição de Seabra Fagundes, “a finalidade é o resultado prático que se
procura alcançar” com o emprego da lei e procedimentos adequados, ou seja, o
desencadear de um procedimento licitatório deve sempre culminar em fins específicos e
determinados, evitando, sempre que possível, formalidades desnecessárias e coibindo o
emprego de excessos. Logo, requer razoabilidade e proporcionalidade em suas decisões.

Marino Pazzaglini Filho, em sua obra “Princípios Constitucionais Reguladores da
Administração Pública”, leciona que:
“a aplicação desses princípios (razoabilidade e proporcionalidade) significa examinar, por um lado,
os fatos concretos, que ensejam a conduta da Administração Pública, ostentam motivos razoáveis
e, por outro lado, se a medida simplesmente é, além de pertinente, adequada e suficiente para o
atendimento efetivo ao fim público (resultado prático de interesse da sociedade) necessária e
exigível para alcançá-lo; e proporcional ao binômio benefício e ônus para a coletividade”.

Carlos Pinto Coelho Motta, em sua obra “Gestão Fiscal e Resolutividade nas Licitações”,
ensina que:
“Reputa-se formal, e por conseguinte inessencial, a falha que não tem o condão de afetar a
essência da proposta, a manifestação de vontade do proponente. Quanto à documentação, a
tendência doutrinária mais nítida é no sentido da aceitação do acervo documental daquele
que evidencie o preenchimento das exigências legais, mesmo não tendo sido observada a
norma estrita, delimitada no edital.
Em vista da finalidade ainda maior da licitação – que é a busca da proposta mais vantajosa, a de
menor preço, em modalidade propositadamente despojada de maiores burocratismos. E, nesse
passo, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade se une ao uso da legalidade para autorizar a
suspensão do defeito”.

Acerca do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, decidiu o STJ que ele não
pode se sobrepor aos demais princípios previstos no art. 3º da Lei 8.666/93, sobretudo
aos princípios da legalidade e isonomia. Vejamos.
Direito público. Mandado de segurança. Procedimento licitatório. Vinculação ao edital.
Interpretação das cláusulas do instrumento convocatório pelo judiciário, fixando-se o sentido
e o alcance de cada uma delas e escoimando exigências desnecessárias e de excessivo rigor

prejudiciais ao interesse público. Possibilidade. Cabimento do mandado de segurança para
esse fim. Deferimento.
Consoante ensinam os juristas, o princípio da vinculação ao edital não é "absoluto", de tal
forma que impeça o judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a compreensão e
escoimando-o de cláusulas desnecessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência
e cujo excessivo rigor possa afastar, da concorrência, possíveis proponentes, ou que o
transmude de um instrumento de defesa do interesse público em conjunto de regras
prejudiciais ao que, com ele, objetiva a administração.
O formalismo no procedimento licitatório não significa que se possa desclassificar propostas
eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes.
Segurança concedida. Voto vencido.
(Fonte: STJ - MS 5418/DF. Mandado De Segurança n° 1997/0066093-1. Primeira Seção. Ministro
Demócrito Reinaldo. DJ 01/06/1998 p. 24).

Oportunamente, convém citar explanação sem retoques elaborada por Maria Silvia
Zanella Di Pietro:
“O objetivo primeiro da licitação é selecionar a melhor proposta. Tirar da Administração essa
possibilidade é revestir o procedimento de um rigor desnecessário (...)”.

Finalmente, reafirmamos que nossa empresa atendeu todos os requisitos de habilitação
em especial da habilitação/qualificação técnica e o cadastro CBMMG não consta na lei
8.666/93 com requisito de participação e habilitação de empresas em licitações, basta que
a empresa tenha responsável técnico qualificado e registrado no conselho competente,
além disso, nosso responsável técnico atende ao item 13.1.2 do edital, conforme
entendimento da IT 34 CBMMG. Entretanto, mesmo diante dos argumentos anteriormente
apresentados em última análise solicitamos também o mesmo benefício concedidos as
empresas de fora do estado, apesar de termos apresentado o cadastro do CBMMG em
nome de nosso responsável técnico sob pena de desobediência aos princípios
constitucionais, em especial da legalidade e isonomia.

DO PEDIDO

Diante do exposto com fundamento nas razões de fato e de direito precedentemente
aduzidas, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito, para que seja anulada
a decisão em apreço, na parte atacada neste que inabilitou a licitante, declarando-se a
empresa ARQUI DECOR CONSTRUTORA EIRELI – ME, CNPJ: 11.390.136/0001-71,
habilitada para prosseguir no pleito.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação
reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir,
devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109,
da Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Montes Claros, 23 de dezembro de 2021.

ARQUI DECOR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CNPJ 11.390.136/0001-71

Daniel Queiroz Lima
Representante Legal
Arquiteto e Urbanista
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