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ANÁLISE DE RECURSO 

 
 
CONCORRÊNCIA N º 015/2016 - COSEL/OBRAS 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de Gestão 
plena do Sistema de Iluminação Pública e Gerenciamento do Sistema Elétrico dos Prédios 
Públicos do Município com fornecimento de mão de obra e materiais, compreendendo: 1. 
Gestão de Energia Elétrica do Sistema de Iluminação Pública; 2. Implantação e Manutenção 
do Sistema de Atendimento de Demandas da Iluminação Pública SADIP; 3. Manutenção 
Preventiva, Corretiva e Emergencial do sistema de Iluminação Pública; 4. Cadastro Geo-
referenciado da Iluminação Pública; 5. Implantação do Sistema Informatizado de 
Gerenciamento da Iluminação Pública; 6. Gerenciamento do Sistema Elétrico dos Prédios 
Públicos; 7. Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e Decorativa do Sistema de 
Iluminação Pública e dos Prédios Públicos; 8. Outros Serviços Técnicos Especializados; 9. 
Descarte dos Materiais e Resíduos. 
 
SOLICITANTE: TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA 
 
 
ESCLARECIMENTO 
 
No dia 03/11/2016 às 09h03min a empresa TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA 
protocolou na recepção da CMP, as razões do recurso da recorrente contra  o julgamento 
improcedente da impugnação ao instrumento convocatório, acerca das exigências contidas no 
subitem 8.2.4, em suas alíneas "a.1", "c.1" e "c.2", subitem 8.2.5, em suas alíneas "a", "a.1" e 
"b.3", alegando que as referidas exigências geram as irregularidades.  
 
(...) 
 
Prossegue alegando que "de simples análise da cópia do edital aqui acostada, que não foi 
disponibilizada  a empresa, verifica-se que ou existe  mais de uma versão do edital, ou o 
mesmo foi modificado a posteriori e de forma irregular,  apenas como forma de  afasta a 
impugnação manejada".   
 
 
RESPOSTA  
 
 
Esclarecemos que o Edital da CONCORRÊNCIA N º 015/2016 - COSEL/OBRAS devidamente 
ajustado após questionamentos e a minuta do edital previamente aprovados pela Procuradoria 
Jurídica da Administração foi  disponibilizado no site 
http://compras.camacari.ba.gov.br/novo/licitacao.php?cod_licitacao=6023, para retirada pelos 
interessados, sendo verificado que não consta o nome da empresa TECNOLUMEN 
ILUMINAÇÃO URBANA LTDA nem de seus sócios na relação   interessados consultada por 
172 interessados,  conforme imagem abaixo:  
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A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. Contudo, não há impedimento de alteração das cláusulas editalícias. 
Porém, se houver alteração substancial no conteúdo  do instrumento, de tal forma a alterar o 
conteúdo das propostas, a Administração deverá republicar o ato e reabrir (recompensar a 
contagem) o prazo para abertura da sessão sendo adiada no dia 24/09/2016 para 26/10/2016, 
respeitando os prazos estabelecidos.  
 
Informamos que quando a empresa TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA protocolou a 
impugnação ao novo edital  já estava sanado e disponibilizado  devido ao questionamento da 
empresa  da SATIVA  ENGENHARIA LTDA em 20/09/2016, acostados aos autos do processo. 
Em tempo esclarecemos que a impugnação contra ao edital, não impede  o licitante de 
participar do processo licitatório  até a decisão final pela Administração, sendo negado 
provimento as alegações apontadas na impugnação, por não merecer o mesmo nenhuma 
reconstrução. 
 
        

Camaçari, 10 de novembro de 2016. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/OBRAS 
  
 

Aricele Guimarães 
Machado de Oliveira 

Presidente em 
Exercício  

Wadna Cheile 
Melo Aragão 

Membro  
 

Sonia Maria 
Brito Ribeiro 

Membro 

Rafael Souza 
Santos 

Membro 

 
 
 

Sergio Murilo 
Falcão da Silva 

Suplente 
 
 


