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RESOLVE: 
Aposentar DULCINEA DE ASSIS PEREIRA, Auxiliar de Procuradoria, 
Classe Especial, matrícula nº 10/149.485-5, do Quadro de Pessoal de 
Apoio da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, nos termos 
dos incisos I, II e III do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.

APOSTILA DO PROCURADOR-GERAL
EXPEDIENTE DE 10/10/2021

11/510.709/2021 - PATRÍCIA FAÇANHA FONTES - MATRÍCULA nº 
15/172.655-3
Fixados com validade a partir de 03 de agosto de 2021, os proventos da 
ex-servidora PATRÍCIA FAÇANHA FONTES, Auxiliar de Procuradoria, 
matrícula nº 15/172.655-3, aposentada em 03/08/2021, através da 
Resolução “P” nº 205, de 02 de agosto de 2021, conforme processo 
11/510.709/2021.

TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: Luiz Antonio Guaraná 
Rua Santa Luzia, 732 - Tel.: 3824-3600/ Fax.: 2220-6802 
Home Page: http: //www.tcm.rj.gov.br / E-mail: tcmrj@pcrj.rj.gov.br 

_ _ _

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE 09/09/2021

Declaração de Tempo de Contribuição e Relação das Remunerações 
de Contribuições
Processo nº 40/101361/2021
Autorizo

DESPACHOS DA SECRETÁRIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
EXPEDIENTE DE 09/09/2021

Processo nº 40/101.329/2021
a) OBJETO: Aquisição de Plastiicadora
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE 
JANEIRO e RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações 
posteriores.
e) VALOR: R$ 2.890,00 (dois mil, oitocentos e noventa reais)
f) AUTORIDADE: MARCIA BEATRIZ LINS IZIDORO

Processo nº 40/101.468/2021
a) OBJETO: Adiantamento
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICíPIO DO RIO DE 
JANEIRO e MÁRCIO CARUSO D’IPPOLITO
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações 
posteriores.
e) VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
f) AUTORIDADE: MARCIA BEATRIZ LINS IZIDORO

DESPACHOS DA SECRETÁRIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
EXPEDIENTE DE 10/09/2021

Processo nº 40/101.484/2021
a) OBJETO: Adiantamento
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO e GILBERTO LUIZ DE MOURA JUNIOR
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação

d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações 
posteriores.
e) VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
f) AUTORIDADE: MARCIA BEATRIZ LINS IZIDORO

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 08/09/2021

Averbação de Tempo de Serviço / Contribuição
Processo nº 40/101176/2021
Autorizo

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 10/09/2021

PROCESSO nº 040/101413/2021
Assunto: Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº TCMRJ 24/2021 
(P.A. nº 040/101.148/2021)
Objeto: Reforma de instalações elétricas do prédio sede do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro.
Interessado: ARP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULICOS LTDA

CONHEÇO O RECURSO interposto pela empresa ARP MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA, em face 
da decisão inal do Pregão Eletrônico TCMRJ nº 24/2021, e quanto ao 
mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que considerou 
vencedora a empresa HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos 
argumentos aduzidos pelo Sr. Pregoeiro (peça 16) e com base no Parecer 
de peça 18 da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos, que aprovo e 
adoto como fundamentos desta decisão.
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SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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Processo 040/101413/2021 

Data 27/08/2021  

 

 

Processo nº: 040/101413/2021 
Assunto: Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº TCMRJ 24/2021 (P.A. nº 040/101.148/2021) 

Objeto: Reforma de instalações elétricas do prédio sede do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro.  

Interessado: ARP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA 

 
 
CONHEÇO O RECURSO interposto pela empresa ARP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA, em face da decisão final do Pregão Eletrônico TCMRJ nº 

24/2021, e quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que considerou 

vencedora a empresa HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos argumentos aduzidos pelo Sr. 

Pregoeiro (peça 16) e com base no Parecer de peça 18 da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

que aprovo e adoto como fundamentos desta decisão. 

 

P U B L I Q U E – S E 

 

 

Em 10 de setembro de 2021 

 

Assinado Eletronicamente 
HELENO CHAVES MONTEIRO 

Secretário-Geral de Administração 
Matr. 41/902107 - SGA/TCMRJ 

 

 

 

  À Coordenadoria de Licitações, para as providências cabíveis. 

   

Em 10 de setembro de 2021 

 

Assinado Eletronicamente 
MARCELO MERENDA PEREIRA 

Assessor Especial 
Matrícula nº 40/901.669 – SGA/TCMRJ 
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Senhor Secretário de Assuntos Jurídicos,  

 

Visam os autos a análise e julgamento do recurso interposto pela licitante ARP 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA em face da decisão do i. 

Pregoeiro que declarou vencedora a sociedade empresária HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI no 

Pregão Eletrônico nº 24/2021, cujo objeto é a reforma de instalações elétricas do prédio sede 

deste Tribunal.  

 

Resultado do certame, Intenção Recursal, Contrarrazões e Edital inseridos nas 

peças 006 a 013. 

 

 Em sua intenção de recurso (peça 008), a Recorrente solicita que seja 

averiguada "a Qualificação Técnica item 12.10 da empresa vencedora onde deverá dispor de 

Engenheiro eletricista em seu Quadro Técnico conforme consta no item 12.10.3.Caso a empresa 

licitante não apresente deverá ser considerada INABILITADA". 

 

 Por sua vez, a licitante vencedora apresentou suas contrarrazões (peça 012) 

esclarecendo, em suma, que: 

  
O edital no item 12.10.3 descreve "Comprovação que possui no seu quadro 
técnico, na data da licitação, profissional de nível superior (responsável técnico), 
com formação em engenharia elétrica ou engenheiro eletricista com ênfase em 

Recurso – Pregão nº 24/2021 – 
Reforma de instalações elétricas do 
prédio sede deste Tribunal – 
Conhecimento – Improcedência do 
pedido – Manutenção do decisum 

proferido pelo Pregoeiro –
Adjudicação do objeto à sociedade 
empresária HELENO CONSTRUÇÕES 
EIRELI.  
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eletrotécnica, devidamente habilitado pelo CREA (atribuições do art. 8 da 
Resolução Confea no 218/73), a quem caiba a supervisão e o gerenciamento dos 
serviços". 
Ocorre que a empresa ARP Engenharia e Manutenção não observou que na 
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 67467/2021, com validade de 
31/12/2021 da HELENO CONSTRUCOES EIRELI, apresenta como responsável 
técnico o Engenheiro Eletricista ANTONIO SATURNINO DE LIMA, com Registro no 
CREARJ 1982105189 onde constam as atribuições relacionadas as seguintes 
resoluções: RES 218/73 - ART08(AT.01 A 18) RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18). 

 

Após, o diligente Pregoeiro encaminhou os presentes autos para a Comissão de 

Obras para apreciação (peça 014), informando ainda que: 

 

[...] a Recorrida rebateu as alegações por e-mail (por conta de limitações do 
sistema Comprasnet) e anexou 3 arquivos, sendo que a Certidão de Registro 
Profissional (peça 11) e a Certidão de Registro da PJ (peça 13) já tinham sido 
apresentadas no âmbito do Pregão 24/2021. Já o documento intitulado pela 
HELENO CONSTRUÇÕES de “Certidão de Atribuições Profissional” (peça 12) não 
é exigência editalícia, contudo foi encaminhado como documentação 
complementar, pois tem o intuito de contribuir com a contra-argumentação 
apresentada na peça 10, por isso foi conhecido e anexado aos autos por este 
Pregoeiro. 

 

A operosa Comissão de Obras opinou (peça 014) pelo prosseguimento do 

certame uma vez que a comprovação apresentada pela licitante vencedora é válida e atende ao 

item 12.10.03 do Edital. 

 

Após analisar o recurso, o laborioso Pregoeiro manifestou-se (peça 013) pela 

tempestividade da intenção de recurso e da apresentação das contrarrazões mas, no mérito, pela 

improcedência do pleito recursal, uma vez que “o profissional indicado como responsável técnico 

atende os requisitos de item 12.10.3”. Por fim, o Sr. Pregoeiro submeteu a manutenção de sua 

decisão ao ilustre Senhor Secretário-Geral de Administração, a quem compete julgar os recursos 

nestes casos1. 

                                                 

1 Autoridade competente, conforme disposto no Art. 1º, inc. II, h, j, da RESOLUÇÃO Nº 1.149, DE 12 DE MAIO DE 

2021, in verbis. 

Art. 1º Delegar competências ao Secretário-Geral de Administração e, em seus impedimentos legais, ao respectivo 
substituto, para, observadas a legislação aplicável e as normas em vigor, praticar os seguintes atos: 

h) decidir sobre impugnação de editais de licitação, bem como sobre recursos administrativos; 
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 É o relato. 

 

Preliminarmente, no que diz respeito aos aspectos processuais, conhecemos o 

presente Recurso, visto que foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse, 

motivação. Especialmente quanto à tempestividade, destacamos que tanto a Recorrente quanto 

a Recorrida manifestaram-se nos prazos previstos no art. 44, caput e § 2º, do Decreto nº 10.024, 

de 20 de setembro de 20192. 

 

Ainda no que tange ao juízo de admissibilidade, insta pontuar o entendimento 

de que ofertada a intenção de recorrer motivadamente dentro do prazo legal, deverá ser 

recebida como recurso independentemente da correspondente apresentação de suas razões.  

 

Assentado os pressupostos recursais passamos à análise de mérito. 

 

Da leitura atenta dos autos, verificamos que razão não assiste à Recorrente 

uma vez que, conforme o atestado pela competente Comissão de Obras, a comprovação 

apresentada pela licitante vencedora é válida e atende ao item 12.10.03 do Edital. 

 

Pelo exposto, opinamos pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, 

por sua improcedência, com a devida adjudicação do objeto do certame à sociedade empresária 

HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI, nos termos do art. 13, IV e V, do Decreto nº 10.024 /193. 

                                                 

i) proceder à homologação dos processos licitatórios, adjudicando o respectivo objeto, ou promovendo o 
cancelamento, a revogação ou a anulação do certame, bem como declarando a licitação deserta ou fracassada;  
2Decreto nº 10.024 /19.  
Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma 

imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
[...] 

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, 

contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses. 

[...] 
3 Art.  13.  Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do 

órgão ou da entidade promotora da licitação: 
[...] 

IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão; 
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É nosso entendimento, s.m.j. 

 

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2021. 

Fernanda Philippi de Negreiros  
   Assistente - SAJ 

   Matrícula nº 40/901523 

Visto. 
TATIANA SAPHA KAUFMAN 
Assessora-Chefe 
Mat. 90/901.502 
 
 
SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRACÃO, 

 

De acordo com manifestação supra da Assistente desta Secretaria de Assuntos 

Jurídicos.                 

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2021. 

 

                                     LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Matrícula n° 90/900.967 
 

 

                                                 

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 
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PREGOEIRO 

 

Processo 040/101413/2021 

Data 27/08/2021  

 

 
Recurso em face da decisão final no Pregão 

Eletrônico nº TCMRJ 24/2021, cujo objeto é a 

Reforma de instalações elétricas do prédio 

sede do Tribunal de Contas do Município do 

Rio de Janeiro (processo 040/101148/2021). 

 

 

Senhor Secretário-Geral de Administração, 

 

 

Trata o presente de Recurso Administrativo interposto pelo licitante ARP MANUTENÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA em face da decisão que declarou 

vencedora do Pregão Eletrônico  nº 24/2021 a empresa HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI. O 

certame licitatório em tela contou com a participação de 9 (nove) empresas devidamente 

credenciadas no Sistema Eletrônico do Comprasnet. 

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

a) Tempestividade: 

No Pregão Eletrônico, a manifestação da intenção de recorrer deve ser apresentada em 

campo específico no Sistema do Comprasnet. Desta feita, começa a partir daí a contagem do 

prazo legal para apresentação das razões que é de 3 (três) dias, sendo igual prazo para 

apresentação das contrarrazões.  

A Recorrente supracitada apresentou intenção de recorrer no prazo legal estabelecido. 

Contudo, não apresentou as respectivas razões no Sistema Eletrônico. 

A empresa vencedora do Pregão enviou as contrarrazões (peças 10 a 13) também com 

respeito ao prazo legal, via e-mail, face a impossibilidade de inserir a peça no Sistema Comprasnet 

quando não há razões recursais por parte da Recorrente. 

b) Legitimidade: 

A empresa Recorrente participou das sessões públicas apresentando proposta de preço. 

O provimento do recurso significa reavaliar a capacidade técnica do profissional indicado como 

responsável técnico pela Recorrida. 
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II – DOS FATOS 
 

 Abertura do certame ocorreu no dia 23 de agosto de 2021 em sessão pública realizada 
no portal Comprasnet. 

 Concluída a sessão de lances, a empresa ARP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA teve sua proposta desclassificada, pois apresentou 
proposta inexequível.  

 O segundo menor preço foi ofertado pela Recorrida HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI.  

 A Recorrida foi classificada, após a negociação, análise da documentação e da 
aprovação de suas Propostas de Preços. A empresa teve sua habilitação verificada e 
aprovada, sendo declarada vencedora do Certame. 

 Este Pregoeiro concedeu o prazo para manifestação imediata e motivada acerca do 
interesse em interpor recurso, que foi utilizado pela Recorrente classificada inicialmente 
em primeiro lugar. 

 
III – DAS RAZÕES DE RECURSO 

A empresa ARP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 

LTDA não apresentou as razões de recurso. 

IV – DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO 

Nas contrarrazões, a empresa HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI rebateu as alegações 

apresentadas na peça recursal, pugnando pela mantença da decisão atacada.  

V –  DO CONHECIMENTO DA INTENÇÃO DE RECURSO COMO RECURSO 

A empresa ARP MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 

LTDA apresentou em sua intenção de recurso questionando uma possível violação do Edital em 

seu item 12.10.3, entretanto não apresentou as razões de recurso.  

Na situação supra, o Sistema Comprasnet comporta-se como se não houvesse recurso, 

habilitando para o Pregoeiro as opções de “adiantar prazo de contrarrazões” e “adjudicar”. 

No entanto, entendemos que a intenção de recurso deve sempre ser avaliada; pois, 

caso a alegação seja procedente, será possível retornar fase e sanar eventual equívoco. 

Pelos motivos expostos, entramos em contato com a Recorrida por telefone e 

solicitamos uma resposta, por e-mail, sobre a intenção apresentada. 
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Nesse contato, fomos informados que o sistema não disponibilizava sequer o conteúdo 

da intenção para a Recorrida, prejudicando assim a defesa da empresa HELENO CONSTRUÇÕES 

EIRELI. 

Deste modo, enviamos a intenção de recurso por e-mail e, doravante, recebemos a 

respectiva contrarrazão. 

Importante destacar, que apesar de este processo apresentar-se materialmente como 

recurso do Pregão em tela, formalmente constitui direito de petição (art. 5º, XXXIV, Constituição 

Federal) pretendendo avaliar se houve vinculação ao instrumento convocatório; pois, em caso de 

não procedência, o ato de adjudicação será realizado pelo Pregoeiro, tendo em vista as 

limitações do Sistema.  

VI – DA APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO 

Inicialmente, ressaltamos a obrigação de que todo ato administrativo seja norteado, 

dentre outros, pelos princípios da legalidade, da razoabilidade, da competitividade, da 

proporcionalidade; e mormente em sede de licitação, almejar o atendimento ao princípio da 

isonomia e ao da vinculação ao instrumento convocatório.  

Salientamos o exposto no art. 2º e seu parágrafo segundo do Decreto nº 10.024/2019:  

(...) 
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são 
correlatos.  
(...) 
§ 2º  As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da 
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
(...) 

 

Passando à análise do questionamento contido na Intenção de Recurso apresentada 

pela Recorrente, avançaremos no mérito para demonstrar o acerto da decisão impugnada. 

Tendo em vista que o questionamento é de caráter técnico, solicitamos manifestação da 

Comissão de Obras que, na peça 15, demonstrou que a documentação apresentada atente na 

totalidade o item 12.10.3.  

O item 12.10.3. do Edital apresenta que: 
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“12.10.3. Comprovação que possui no seu quadro técnico, na data da licitação, 

profissional de nível superior (responsável técnico), com formação em engenharia 

elétrica ou engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica, devidamente 

habilitado pelo CREA (atribuições do art. 8 da Resolução Confea nº 218/73), a quem 

caiba a supervisão e o gerenciamento dos serviços.” 

Da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (página 2 da peça 13), conforme 

manifestação da Comissão de Obras, extraímos a informação de que o responsável técnico 

ANTONIO SATURNINO DE LIMA possui precisamente as atribuições exigidas no item supra 

(atribuições do art. 8 da Resolução Confea nº 218/73). 

Desta forma, concluímos que o profissional indicado como reponsável técnico atende os 

requisitos de item 12.10.3. 

VII – DA DECISÃO 

Destarte, em face das razões expendidas acima, INDEFIRO o pedido formulado pela 

recorrente, MANTENDO A DECISÃO que declarou vencedora a empresa HELENO 

CONSTRUÇÕES EIRELI do Pregão Eletrônico 24/2021, conforme preconizado no art. 17, inc. VII, 

do Decreto nº 10.024/2019.  

Diante de todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior.  

 

Respeitosamente, 

Em 31 de agosto de 2021. 

(Assinado Eletronicamente) 

Alberto José M. B. R. Paz 
Pregoeiro/TCMRJ 
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 COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE 

OBRAS 

SGA/CFO 

 

Ao Pregoeiro 

 

Assunto: Intenção de recurso 

 

Em análise a intenção de recurso da peça P008, proferido pela empresa ARP, esta 

comissão entende que a empresa Heleno Construções, vencedora do certame, apresentou 

documentação comprobatória válida que atende a exigência do item 12.10.3 do Edital, 

conforme exposto em suas contra-razões, peça P010, na qual reproduzimos os trechos 

abaixo: 

 

 

Fig 1 – item de qualificação no Edital (P009) 
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 COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE 

OBRAS 

SGA/CFO 

 

 

Fig 2 – Certidão da Pessoa Jurídica, peça P013 

 

 

 

Fig 3 - Verificação de autenticidade da Certidão 

 

 

Portanto, opinamos que não há impedimento para que se dê prosseguimento ao 

certame visto que a empresa vencedora apresentou a devida comprovação de que atende 

ao item 10.03 do Edital.  

 

Em 31/08/2021. 

Atenciosamente, 

 

(assinatura eletrônica) 

Robson Godoi Rodrigues Silva 

Presidente da comissão de fiscalização e recebimento de Obras 

Mat.40/901840-9 
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Prezados, boa tarde! Como consta no presente edital e trantando-se de QGBT e Entrada de Energia Elétrica peço
averiguar a Qualificação Técnica item 12.10 da empresa vencedorá onde deverá dispor de Engenheiro elétricista em
seu Quadro Técnico conforme consta no item 12.10.3. Caso a empresa licitante não apresente deverá ser
considerada INABILITADA.

 Fechar
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Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro <pregoeiro.tcmrj@gmail.com>

Heleno Construcoes - Atribuições Engenheiro Eletricista. 
1 mensagem

HD CONSTRUCOES <hdconstrucoes2015@gmail.com> 27 de agosto de 2021 15:00
Para: pregoeiro.tcmrj@gmail.com

Contratação do Serviço de Reforma de instalações elétricas do prédio sede do Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro. 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2021 
Processo n.º 040/101.148/2021 

 
Prezado senhor pregoeiro; 
Boa Tarde. 

Em atendimento a vossa solicitação, referente a intenção de recurso do pregão acima citado verificamos: 

1 - A empresa  ARP Engenharia e Manutenção manifestou intenção de recurso com base  no seguinte item:  
A - Qualificação Técnica: item 12.10 da empresa vencedora onde deverá dispor de Engenheiro eletricista em seu
Quadro Técnico conforme consta no item 12.10.3.

Esclarecemos  
O edital no item 12.10.3 descreve "Comprovação que possui no seu quadro técnico, na data da licitação, profissional
de nível superior (responsável técnico), com formação em engenharia elétrica ou engenheiro eletricista com ênfase
em eletrotécnica, devidamente habilitado pelo CREA (atribuições do art. 8 da Resolução Confea no 218/73), a quem
caiba a supervisão e o gerenciamento dos serviços." 

Ocorre que a empresa   ARP Engenharia e Manutenção não observou que na Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica 67467/2021, com validade de 31/12/2021 da HELENO CONSTRUCOES EIRELI, apresenta como
responsável técnico o Engenheiro Eletricista  ANTONIO SATURNINO DE LIMA, com Registro no
CREARJ 1982105189 onde constam as atribuições relacionadas as seguintes resoluções: RES 218/73 - ART
08(AT.01 A 18)  RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18).

Para facilitar transcrevemos:

Resolução número 218 de 29/06/1973, do CONFEA........................................................................... 
'Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE
ELETROTÉCNICA: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à
geração,transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas;
sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.

Portanto, face ao exposto, concluímos que estamos plenamente habilitados tecnicamente para a execução do objeto
referente ao PE-24/2021. Anexamos para conhecimento as seguintes certidões: 
- CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS 73369/2021 ANTONIO SATURNINO DE LIMA ENGENHEIRO
ELETRICISTA
- CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL 73370/2021  ANTONIO SATURNINO DE LIMA ENGENHEIRO
ELETRICISTA (Válida 31/12/2021)
- CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 67467/2021 HELENO CONSTRUÇÕES EIRELI   (Válida
31/12/2021) 

ATT 
HELENO CONSTRUCOES EIRELI 
IRAN PINHO (LICITAÇÕES) 

--  

Rua Alberto de Oliveira, 310 - Beira Mar
Duque de Caxias - RJ - CEP:25085-262
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