
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais�
Servidores que atuam como pregoeiros na FAPEMIG

 

Memorando.FAPEMIG/PREGOEIROS.nº 9/2020

Belo Horizonte, 02 de junho de 2020.

 

  
  Assunto: RECEBIMENTO VIA E-MAIL DE RECURSO DA EMPRESA MY SUN ENERGIA
SOLAR ACESSÍVEL LTDA,CONFORME ITEM 9.2 DO EDITAL
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2070.01.0009147/2019-03].
  

Prezados Senhores,

 

Recebemos hoje via e-mail, da Empresa MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSÍVEL LTDA, o
Recurso e os prints de erro no Site de compras-MG, de acordo com o Item 9.2 do Edital que
aqui transcrevo:

9.2.Todos os procedimentos para  interposição de recurso,  compreendida a 
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento
das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão
realizados por meio do sistema eletrônico, em formulários próprios, nos termos do
art. 13, XLI, do Decreto Estadual nº 44.786,de 18  de abril de 2008, e, em caso de
indisponibilidade técnica  ou material  do sistema oficial do Estado de Minas Gerais,
alternativamente, via e-mail, observados os prazos previstos no item 9.1.

 

Por esse motivo vou aceitar a interposição do recurso e anexa-lo aos autos, bem como
disponibiliza-lo no site da Fapemig e informar via chat aos demais fornecedores que o recurso
da empresa supra citada encontra-se no site da FAPEMIG.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Margara Aparecida de Freitas Moreira,
Servidora Pública, em 02/06/2020, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14955941 e o código CRC 08323976.

Referência: Processo nº 2070.01.0009147/2019-03 SEI nº 14955941
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Encaminhamento de recursos e contra-razões de recursos Pregão 27-2019 My Sun Energia

Bruno Ackciel <bruno@mysunenergia.com.br>
Seg, 01/06/2020 15:36
Para:  Pregão <pregao@fapemig.br>
Cc:  Nubia Catizani <nubia@mysunenergia.com.br>; Pablo Julião <pablo@mysunenergia.com.br>

1 anexos (554 KB)
À FAPEMIG_Recurso.pdf;

Prezada Pregoeira, boa tarde! 

Quando tentamos enviar o arquivo do recurso pelo portal de compras após carregamento do documento aparece esta mensagem:
conforme foto anexa.
Consegue nos ajudar ? 

ERRO! Não é possível executar esta operação, pois a admissibilidade de intenção de recurso ainda não foi concluída para este lote.

Envio em anexo arquivo do recurso.

Qualquer dúvida estou à disposição! 

Atenciosamente, 

-- 
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À FAPEMIG - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS.  

 

 

 

Processo: SEI nº 2070.01.0009147/2019-03 

Edital de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 27/2019 

PROCESSO DE COMPRA Nº 2071022 000027/2010 

 

MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSÍVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

sob o CNPJ de nº 13.703.232/0001-58 com sede à Avenida João Pinheiro, nº 274 – Sala 

202 – Bairro de Lourdes – Belo Horizonte/MG, neste ato representado por seu diretor 

Pablo Roberto Julião da Silva Moreira, brasileiro, casado sob regime de comunhão 

parcial de bens, engenheiro eletricista, natural de Belo Horizonte, devidamente inscrito 

no CPF/MG sob o no 012.171.166-80 e portador da cédula de identidade RG no MG 

10.551.823 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Vassouras, nº 71, Bairro Bom Jesus, 

CEP.31.230-610, Belo Horizonte – MG, vem À presença de V.Sª., com fulcro no art. 109, 

inciso I, alínea “b” da Lei 8.666/93 e demais alterações, interpor tempestivamente o 

presente :  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Em face do Resultado do pregão eletrônico Nº 27/2019, que desclassifica o recorrente 

segundo a fundamentação em tese “O parecer técnico da área demandante nos diz que 

a documentação apresentada para a habilitação não atende ao objeto do certame, 

especialmente, aos itens 8.6.1, 8.6.1.1 e 8.6.4 do Edital,.” Inconformado, o recorrente 

apresenta os seguintes fatos e argumentos jurídicos; 

 

1.PRELIMINARES 

 

Preliminarmente, pleiteia o recorrente que seja deferido o efeito suspensivo ao 

presente recurso, nos termos do art. 109, § 2º da Lei de Licitações, suspendendo-se o 

andamento da presente licitação;  
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§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso 

I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 

autoridade competente, motivadamente e presentes 

razões de interesse público, atribuir ao recurso 

interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 

 

De acordo com Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos,9. ed., São Paulo, Ed. Dialética, 2002, p.594:  

 

“O recurso administrativo pode produzir efeito 

suspensivo, consistente na suspensão dos efeitos do 

ato recorrido até que o recurso seja decidido. A Lei 

determina a obrigatoriedade do efeito suspensivo 

quando o recurso se voltar contra a habilitação ou 

inabilitação da licitante e contra o julgamento das 

propostas”; 

 

Diante disso, em respeito à Lei de Licitações e, em especial, ao princípio da legalidade, 

requer esta licitante a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.  

 

2.Da Tempestividade 

 

A publicação, da decisão acerca da desclassificação do recorrente, exarada por esta 

Administração foi no dia 29 de abril de 2020, Logo é inconteste, nos termos do art. 109 

da Lei de Licitações, o prazo de 05 dias úteis encerra-se dia 07 de maio de 2020.  

 

3.Razões de Recurso.  

 

No mérito, pleiteia o Recorrente que analisadas em profundidade as suas razões de 

recurso, a Comissão de Licitações reconsidere a decisão arbitrária e injusta tomada que 

contraria a melhor doutrina, o entendimento do Corpo Judiciário Brasileiro, e, 

sobretudo os princípios da igualdade entre os licitantes, duplo grau de jurisdição , do 

interesse público e do julgamento objetivo em certames licitatórios.  
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3.1 Da Indevida Desclassificação da Empresa MY SUN ENERGIA SOLAR 

ACESSÍVEL LTDA. 

 

Ab initios, a referida decisão exarada por esta r. comissão , foi equivocadamente arguido 

que “ A proposta do fornecedor My Syn Energia Solar Acessível Ltda não foi aceita, pelo 

seguinte movo: O parecer técnico da área demandante nos diz que a documentação 

apresentada para a habilitação não atende ao objeto do certame, especialmente, aos 

itens 8.6.1, 8.6.1.1 e 8.6.4 do Edital,.”  

 

Ocorre que a dita análise, não merece prosperar com base no princípio do interesse 

comum, da taxatividade do instrumento licitatório e da legalidade restrita. Vejamos, 

primeiramente o disposto no edital.  

8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

8.6.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento 

compatível com as características e quantidades do objeto 

da licitação, estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência, 

por meio da apresentação de atestados de desempenho 

anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprobatório da capacidade técnica para 

atendimento ao objeto da presente licitação, 

compreendendo os requisitos abaixo relacionados:  

 

8.6.1.1. Item 01: Atestado(s) comprobatório(s) da 

capacidade técnica da Licitante para prestação dos 

serviços ofertados, atendendo ao quantitativo 

mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) das 

quantidades apresentadas no Anexo I do Termo de 

Referência; 

 

8.6.4. Serão exigidos atestado(s) comprobatório(s) da 

capacidade técnica da Licitante para fornecimento dos itens 

ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 39,25 

KWp, sendo 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

total de geração mensal de energia do sistema instalado na 

FAPEMIG (157kWp). É permitido o somatório de atestados 

para a composição do percentual mínimo exigido. 
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Dentro do pregão eletrônico, o recorrente apresentou o seguinte CAT- CERTIFICADO DE 

ACERVO TÉCNICO;  
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Considerando que o item 8.6.4. diz: “Serão exigidos atestado(s) comprobatório(s) da 

capacidade técnica da Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao 

quantitativo mínimo de 39,25 KWp, sendo 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

total de geração mensal de energia do sistema instalado na FAPEMIG (157kWp). É 

permitido o somatório de atestados para a composição do percentual mínimo exigido.” 

 

Oportunamente, esclarece a autora que apresentação de CAT- Certificado de Acervo 

técnico é critério subjetivo do certame, vez que busca reunir provas que se referem a 

experiencia da empresa. Logo, o certificado (CAT) apresentado é inconteste a 

comprovação de experiencia técnica muito maior que a exigida, vejamos que a 

capacidade de geração da usina instalada pelo recorrente é mais que o dobro da 

capacidade energética solicitada no edital.  

 

E mais, se o recorrente foi capaz de realizar tarefas com um grau de complexidade muito 

maior como a instalação de usina fotovoltaica, é perfeitamente capaz de realizar a 

manutenção preventiva/corretiva, vez que é um serviço acessório ao comprovado pelo 

CAT-Certificado de Acerto Técnico.  
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Permita explicar-me com maior clareza, quando há instalação de uma usina insurge a 

necessidade de prestar garantia conforme estabelece a Lei 8078/1990, que deverá ser 

ainda ser inspecionada e realizada a manutenção corretiva nos termos da norma ABNT 

NBR 16274, que prevê a manutenção.  

 

Sobre a qualificação técnica que se objetiva com apresentação do CAT ao certame. É 

importante ressaltar o acórdão 1.332/2006 do Plenário do TCU diferencia bem as duas 

espécies: 

 

A qualificação técnica abrange tanto a experiência 

empresarial quanto a experiência dos profissionais que irão 

executar o serviço. A primeira seria a capacidade técnico-

operacional, abrangendo atributos próprios da empresa, 

desenvolvidos a partir do desempenho da atividade 

empresarial com a conjugação de diferentes fatores 

econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é 

denominada capacidade técnico-profissional, referindo-se à 

existência de profissionais com acervo técnico compatível 

com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado, 

 

É inconteste, a capacidade técnico-operacional do recorrente, vez que a própria 

documentação é cristalina quanto a esse requisito. Vejamos, o que nos diz os CNAE-S, 

inscritos no CNPJ:  
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Além de preencher todos os requisitos exigidos no Certame, quanto os itens referentes 

a exequibilidades e garantias financeiras.  

 

3.1 Da Comprovação de aptidão técnica – profissional.  

 

Certamente, a administração pública ao desclassificar o recorrente agiu in error, e de 

forma contrária a Lei 8.666/93 e a jurisprudência pátria.  

Segundo palavras do pregoeiro : “O parecer técnico da área demandante nos diz que a 

documentação apresentada para a habilitação não atende ao objeto do certame, 

especialmente, aos itens 8.6.1, 8.6.1.1 e 8.6.4 do Edital,.”  
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Entretanto, devemos deixar claro que os procedimentos licitatórios devem se abster de 

fazer exigências discriminatórias, no tocante a acervo técnico da empresa e/ou do 

profissional responsável pela obra objeto da licitação.  

 

No caso em tela, a empresa atendeu todas as exigências do edital, não havendo motivo 

para sua desclassificação. Mister ressaltar que o CAT-Certificado de Acervo técnico 

apresentado pela Recorrente possui muito maior complexidade, logo sua 

desclassificação é contraria a Lei 8.666/93, art.30 § 3. Vejamos in verbis ; 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 

limitar-se-á a: 

 

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 deste 

artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, 

será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente certificados pela 

entidade profissional competente, limitadas as exigências a: 
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a) quanto à capacitação técnico-profissional: comprovação 

do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

da licitação, profissional de nível superior 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; 

 

§ 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:                      (Redação dada pela Lei 

nº 8.883, de 1994) 

 

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;                         

(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 

prévia e objetivamente definidas no instrumento 

convocatório. 

 

§ 2o  As parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão 
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definidas no instrumento convocatório.                        (Redação 

dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 

§ 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. ( Grifos Nossos )  

 

§ 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. 

 

 

§ 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. 
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§ 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 técnico-operacional 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.                       (Incluído pela 

Lei nº 8.883, de 1994) 

 

É cristalino o mandamento legal, inciso § 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. Ressalta-se mais uma 

vez, que a instalação de usina fotovoltaica é no mínimo equivalente, logo é indevida a 

desclassificação do recorrente.  

 

Neste sentido, há que ressaltar-se a Carta Magna, art. 37, XXI, estabeleceu que a 

Administração Pública só poderá exigir as qualificações técnicas e econômicas que se 

mostrarem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

Sobre o tema, ensina Marçal Justen Filho: 

 

(...) A determinação dos requisitos de qualificação técnica far-

se-á caso a caso, em face das circunstâncias e peculiaridades 

das necessidades que o Estado deve realizar. Caberá à 

Administração, na fase antecedente à própria elaboração do 

ato convocatório, avaliar os requisitos necessários, 

restringindo-se ao estritamente indispensável a assegurar o 

mínimo de segurança quanto à idoneidade dos licitantes. 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

12ª ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 405). 
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Nesse contexto, depreende-se que o conteúdo e a extensão das exigências para 

comprovação da qualificação técnica estão atrelados à obrigação objeto da licitação. 

 

A qualificação técnico-operacional relaciona-se à comprovação de que a empresa 

licitante já participou de contrato cujo objeto era similar àquele proposto pela 

Administração. Por seu turno, a qualificação técnico-profissional liga-se à comprovação 

da existência de profissionais, nos quadros da empresa licitante, que possuam, em seu 

acervo técnico, a execução de obras semelhantes àquelas pretendidas pelo certame. 

 

Registra-se, ainda, que a Lei nº 8.666/93 admite a realização de diligências pela comissão 

licitante para integração ou esclarecimento das exigências editalícias, nos seguintes 

termos: 

 

"Art. 43. (...) § 3º É facultada à Comissão ou autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta." 

 

Ora, como se vê, o atestado de capacidade técnica-operacional apresentado pela 

recorrente, em princípio, enquadra-se na permissão legal do art. 30, § 3º, da Lei nº 

8.666/93, pois atesta que os serviços já prestados pela licitante são similares ao objeto 

licitado, revelando a licitude do ato praticado, não se podendo falar em ofensa à citada 

Lei nº 13.303/2016, tampouco à já citada Lei nº 8.666/1993, dado que, as expressões 

semelhantes (art. 30, § 1º, inciso I da Lei 8.666/93), e similares (aos itens 8.6.1, 8.6.1.1 

e 8.6.4 do Edital,.”), são expressões sinônimas. 

 

Nesse sentido é o entendimento o Tribunal de Minas Gerais, já manifestou: 

 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - EDITAL DE 

LICITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS DE 

SOFTWARE DE ANTIVÍRUS - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - 

COMPROVAÇÃO - ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 8.666/93 - 

COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA SEMELHANTE - SENTENÇA 

CONFIRMADA. É suficiente para a comprovação da 
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qualificação técnica a apresentação de atestado que 

demonstra que a empresa já forneceu produtos e prestou 

serviços similares, pertinentes e compatíveis com o objeto 

da licitação, nos termos do Edital e da Lei nº 8.666/93. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.117280-7/002 - Relator 

Des. Edilson Olímpio Fernandes - Data de julgamento 

10/01/2012) (grifamos) 

 

Trata-se de uma jurisprudência consolidada, vejamos outra jurisprudência. ;  

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE 

SEGURANÇA- LICITAÇÃO- HABILITAÇÃO TÉCNICA - 

COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

SEMELHANTES AO OBJETO DO CERTAME - ART. 30, § 3º, 

DA LEI Nº 8.666/93 - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CERTAME- 

- RECURSO PROVIDO. - Atestado de qualificação técnica 

que comprove haver a concorrente no certame prestado 

serviços similares, pertinentes e compatíveis com o objeto 

da licitação, é suficiente à continuidade do processo 

licitatório. 

 

(TJ-MG - AI: 10000190056002001 MG, Relator: Elias 

Camilo, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de 

Publicação: 03/06/2019). 

 

Logo, é inconteste que é indevida a desclassificação do recorrente no certame. 

Cabendo à FAPEMIG, a reparação dos atos em prol do interesse comum, haja vista a 

recorrente ter apresentado o menor preço.  

 

4.DOS PEDIDOS.  

 

Ex positis, o recorrente requer respeitosamente;  

1. Que seja recebido o presente recurso administrativo, nos termos do artigo 109, 

inciso I, da Lei de Licitações 8666/93.  
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2. Que seja suspenso o certame licitatório, até final do presente recurso, nos 

termos do artigo 2§ do artigo 109 da Lei de Licitações 8666/93. 

3. A intimação dos demais licitantes, para os fins previstos no 3§ do artigo 109 da 

própria lei de licitações.  

4. Que seja julgado o presente recurso como PROCEDENTE, a fim de declarar 

classificada/habilitada O RECORRENTE e por conseguinte como vencedora do 

certame.  

5. Por Fim, o posterior prosseguimento do procedimento licitatório, em seus 

ulteriores tramites, por ser a mais lidima justiça.  

 

Belo Horizonte, 04 de Maio de 2020.  

 

 

 

MY SUN ENERGIA SOLAR ACESSÍVEL LTDA 

Pablo Roberto Julião da Silva Moreira 
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