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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. 
 
RECORRENTE: SELT ENGENHARIA LTDA. 
 
DA TEMPESTIVIDADE  
 
No dia 10/11/2016, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – Cosel/Obras divulgou o 
resultado de julgamento das propostas de preços da licitação supracitada, ficando aberto o 
prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 8.666/93. 
 
Decorrido o prazo legal a empresa SELT ENGENHARIA LTDA apresentou as razões do 
recurso da Recorrente por e-mail em 16/11/2016, às 13h42min.  
 
Todavia, a peça apresentada não atende ao regramento previsto para interposição de recurso 
que após divulgação da decisão proferida pela Comissão do julgamento da habilitação, 
conforme preceitua o item 9.6 do Edital e o Art. 109 § 3º da Lei Federal 8.666/93, será dado 
conhecimento a todas as licitantes, que poderão apresentar suas contra razões, impugnando-os 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
Assim, a Comissão resolve não conhecer do presente Recurso, entretanto a Comissão 
responderá como questionamento para não deixar sem resposta os questionamentos feitos pela 
licitante.  
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 
Em preliminar, a Presidente ressalta que ora a Recorrente não atendeu ao pressuposto para 
que se procedesse a análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, no que diz respeito 
à representação da empresa ante a Administração Pública.  
 
 

9.3 O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, 
observado o disposto do art. 109 da Lei 8.666/93, e deverá ser protocolado 
na recepção da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, no endereço 
constante no item III – DADOS DO EDITAL, no horário das 08h às 14h. 
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9.4 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, 
que poderão apresentar suas contra razões, impugnando-os no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis. 

 
9.5 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo proponente. 

 
9.6 Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por 

fax ou e-mail. 
 

 
 
DOS QUESTIONAMENTOS  
 
 
Alegações da recorrente SELT ENGENHARIA LTDA, em breve síntese: 
 
 
1 - "Consoante ata de julgamento disponibilizada, a empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA 
– ME foi classificada em primeiro lugar após valer-se das benesses concedidas pela Lei 
Complementar nº 123/2016: 
 
 

Em atendimento a convocação do dia 08/11/2016, com base na Art. 44 §1º, da 
Lei Complementar nº 123/2006 e em consonância Art. 53 e 54 da Lei Municipal 
803/2007, no dia 10/11/2016, ás 10h15min, em tempo hábil, a empresa RT 
ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, fazendo jus ao tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, apresentou nova proposta cobrindo 
o valor ofertado pela empresa SELT ENGENHARIA LTDA, após análise, a 
Presidente e a unanimidade de seus membros/suplentes decidiram pela 
classificação da proposta de preços. 
 

 
2 - Ocorre, julgadores, que é possível que referida empresa tem faturamento superior aquele 
permitido para o enquadramento, seja como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
 

A Lei Complementar dispõe: 
 
  Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se as 

microempresas ou empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a 
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

 
I – no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais); e 

 

II- no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões 
e seiscentos mil reais). 
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3 - O site da RT ENERGIA (http://www.rtenergia.com.br) informa quantidade expressiva de 
clientes da empreiteira, como os municípios de Nova Odessa, Jundiaí, Bauru, Lorena, Piquete, 
Canas, Itanhaém, Guarulhos. Isso sem considerar contratos privados. 
 
4 - Apenas a título de exemplo, veja-se em anexo publicação no diário eletrônico do Estado de 
São Paulo, segundo o qual o contrato emergencial firmado entre a RT e o Município de 
Guarulhos supera DOIS MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS. 
 
5 - Esse valor, isolado, desconsiderando outros contratos, supera e muito o limite para 
microempresa. Destaca-se que a própria publicação oficial não menciona ser a empresa ME. 
Ainda que a licitante tivesse se declarado como EPP, certamente a receita bruta é superior ao 
limite legal. 
 
6 - Desse modo, tendo em vista a notória capacidade técnica dessa Comissão, que tem 
conduzido o certame de modo escorreito e probo, pede-se averiguação dos fatos narrados e 
providências". 
 
 
 
DO PEDIDO 
 
 
 
A Recorrente SELT ENGENHARIA LTDA requer que:  
 
 
a) O site da RT ENERGIA (http://www.rtenergia.com.br) informa quantidade expressiva de 
clientes da empreiteira, como os municípios de Nova Odessa, Jundiaí, Bauru, Lorena, Piquete, 
Canas, Itanhaém, Guarulhos. Isso sem considerar contratos privados. 
 
 
b) Apenas a título de exemplo, veja-se em anexo publicação no diário eletrônico do Estado de 
São Paulo, segundo o qual o contrato emergencial firmado entre a RT e o Município de 
Guarulhos supera DOIS MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS. 
 
c) Esse valor, isolado, desconsiderando outros contratos, supera e muito o limite para 
microempresa. Destaca-se que a própria publicação oficial não menciona ser a empresa ME. 
Ainda que a licitante tivesse se declarado como EPP, certamente a receita bruta é superior ao 
limite legal. 
 
d) Desse modo, tendo em vista a notória capacidade técnica dessa Comissão, que tem 
conduzido o certame de modo escorreito e probo, pede-se averiguação dos fatos narrados e 
providências. 
 
e) Desse modo, tendo em vista a notória capacidade técnica dessa Comissão, que tem 
conduzido o certame de modo escorreito e probo, pede-se averiguação dos fatos narrados e 
providências. 
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ESCLARECIMENTOS  
 

 
1 – DA CLASSIFICAÇÃO 
 
 
Para fins de entendimento dos motivos que levaram a classificar a proposta da empresa SELT 
ENGENHARIA LTDA é importante trazer à discussão as disposições do edital da licitação que 
respaldam a decisão. Onde consta em seu item 6,  alínea “b”: 
 

 
(...) 

            6. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
                                       
                                          (...) 
 

 
 6.7 Será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na 

Lei Complementar n.º 123/06, e alterações posteriores à comprovação de tal 
enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

 
a) Documento emitido pela Junta Comercial do domicílio da sede da 

licitante; 
 

b) Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da 
lei, o seu enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

 
6.8 Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não 
atenderem ao disposto no subitem 6.7 deste edital. 

 
                                           (...) 
 
No tocante á forma de comprovação da condição de ME ou EPP nas licitações públicas, o 
artigo 11 do Decreto Federal nº 6.204/2207 (que regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado às ME e EPP, no âmbito da Administração Pública Federal) 
determina o seguinte: 
 

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do 
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º. devendo ser exigido dessas empresas cumprem os 
requisitos legais para a qualificação a declaração, sob as penas da lei, de que 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei 
Complementar. 

 
 
Da leitura do dispositivo acima, vê-se que o edital é claro quanto ao critério forma de 
comprovação da condição de ME ou EPP nas licitações públicas, sendo o mesmo um requisito 
a ser considerado no julgamento das propostas de preços apresentadas pelas licitantes no 
certame. 
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Confirmando essa linha de pensamento, observar a declaração abaixo  apresentada pela 
empresa SELT ENGENHARIA LTDA na sessão de abertura em  26/10/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Autoridade entende que quanto a Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno 
Porte apresentada pela empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, foi considerada na 
fase de credenciamento para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n.º 123/06.  
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Assim, a empresa  que pretendente a usufruir do regime favorecido de participação nas 
licitações de que trata a Lei Complementar n. 123/2006 tem o ônus de manter o controle 
constante do seu faturamento e atualizar com fidedignidade seus dados. 
  
De acordo com o item 8.2.5 do Edital, as empresas licitantes deveriam apresentar comprovação 
de “Qualificação Econômico-Financeira”, apresentando dentro do envelope “Documentos de 
Habilitação”: 
 
 
(...) 

8.2.5 Qualificação Econômico-Financeira 
 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia do 
Termo de Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do último exercício 
social, já exigíveis, registrado na Junta Comercial, apresentados na forma da Lei, 
comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por 
índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de três meses da data de 
apresentação da proposta, vedada a substituição por balancetes e balanços 
provisórios.  
 

a.1)  O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados 
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade e acompanhado da Certidão de 
Regularidade Profissional – CRP. Correspondente ao período de registro do 
balanço.  

 
a.2) As licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercício deverão 

apresentar, também o Balanço de Abertura, na forma da Lei. 
 
a.3) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de 

Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou 
jornal de grande circulação, ou cópia registrada/autenticada na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante, de: 

 
1) balanço patrimonial; 
2) demonstração do resultado do exercício; 
3) demonstração das origens e aplicações de recursos; 
4) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
5) notas explicativas do balanço.  

 
a.4) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), através de 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio 
da licitante ou em outro órgão equivalente. 

 
a.5) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 

(Lei Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), através 
fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
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(...) 
 
 
Será verificado pela Comissão na fase de habilitação com abertura "DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 02" da empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 
através  da comprovação da sua Qualificação Econômico - Financeira pela Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE)  do  período do faturamento do ano-calendário de 2016 a 
averiguação do seu enquadramento como EPP declarado no credenciamento,  está dentro do 
limite estabelecido em lei.  Dessa forma, constata-se que são fases autônomas e  
independentes da licitação. 
 
Para ilustrar a questão, trazemos importante ensinamento do mestre Marçal Justen Filho acerca 
da fase de habilitação: 
 

“Enquanto ato decisório, a habilitação é ato vinculado. Não é informada 
por qualquer juízo de conveniência. Nem pode se fundar na vantajosidade 
de propostas. Há uma radical dissociação entre “habilitação” (exame da 
presença das condições do direito de licitar) e julgamento das propostas.” 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 11ª edição – 
pág.299) 
 

Assim sendo, por mais que a licitante tenha um preço muito vantajoso para a Administração 
Pública, se ela não atender as condições de habilitação, não poderá ser contratada, sob pena 
de ser comprometida à finalidade e segurança jurídica da contratação. 
  
Por fim,  a Comissão não vislumbra a necessidade de reformar a decisão, mantendo o direito à 
empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME de exercer o direito de Micro Empresa no que 
se refere ao empate ficto, por apresentar autodeclaração exigida no edital. 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, salientando que toda decisão tomada ao longo do processo licitatório em tela 
teve como base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Municipal n.º 
803/2007, bem como os princípios legais, e constitucionais garantidores de sua lisura, a 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS, à unanimidade de seus 
membros, resolve não conhecer o presente Recurso, mantendo a decisão que classificou a 
proposta de preços no Julgamento do Recurso da empresa RT ENERGIA E SERVIÇSO LTDA - 
ME. 
 

Camaçari, 16 de dezembro de 2016. 
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