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JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 - COSEL/OBRAS  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços contínuos de Gestão plena 
do Sistema de Iluminação Pública 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. 
Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e Decorativa do Sistema de Iluminação Pública; 7. Outros Serviços 
Técnicos Especializados; 8. Descarte dos Materiais e Resíduos. 
 

RECORRENTE: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME 
 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
No dia 12/05/2017 a Comissão Setorial Permanente de Licitação – Cosel/Obras divulgou o julgamento 
da proposta de preços do certame, ficando aberto o prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 8.666/93. 
 

No dia 19/05/2017, às 09h46min a licitante RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME, protocolou recurso 
contra sua nota final na recepção da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio - CMP, portanto, 
tempestivo. 
 

Em 26/05/2017 às 12h15min a empresa INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP, apresentou 
contrarrazões aos motivos da interposição de recurso (acostado aos autos que instrui esta peça 
recursal). 
 

A empresa CONSTRUTORA REMO LTDA, apresentou contrarrazões aos motivos da interposição de 
recurso acostado aos autos que instrui esta peça recursal) em 29/05/2017 às 10h50min. Portanto, 
intempestivo. 
 

 PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, o Presidente ressalta que ora a Recorrente atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da empresa ante 
a Administração Pública.  
 

10.3  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. 

 

10.4  Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as licitantes, que 
poderão apresentar suas contrarrazões, impugnando-os no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis. 

 

10.5 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 

 

10.6  Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados por fax 
ou e-mail. 

 
10.7 Apresentação de impugnação ou recurso intempestivo e/ou sem a devida 

comprovação da representação legal de quem assina, será considerada como 
solicitação de esclarecimento. 
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DOS FATOS 
 
A recorrente RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME alegou em síntese que: 
 

 
1) Destarte, a Recorrente interessada em participar do aludido certame, analisou o referido Edital, 
reunindo, então, toda a documentação exigida e entregou os ‘envelopes’, com a documentação 
necessária e proposta no dia e hora previamente determinados, na forma exata disposta do Edital.  
 
2) A entrega dos envelopes se consolidou com a abertura e conferência dos documentos lá 
inseridos, bem como confirmação que documentos virtuais (em CD-R) estavam de fato lá 
localizados!  
 

3) Passo seguinte, ocorreu a redução a termo na ata da sessão da entrega formal dos documentos 
via envelope n. 01.  
 

4) Nesse viés, insta registrar que a empresa Recorrente teve sua proposta classificada, inclusive 
em 1º (primeiro) lugar, por atender as exigências editalícias, conforme se pode extrair da ata de 
julgamento de preços anexa, datada de 19/04/2017.  
 

5) Ocorre, Nobre Julgador, que durante a sessão pública de recebimento e abertura do envelope n. 
01 de cada empresa participante, conforme ata anexa, datada de 19/04/2017, as demais licitantes 
alegaram que a empresa Recorrente não havia apresentado planilha de composição de preços 
unitários (‘CPU’). Não obstante, conforme ata de julgamento de preços anexa, datada de 
12/05/2017, houve a desclassificação da empresa Recorrente por, supostamente, não ter atendido 
o quanto disposto no item 7.2, alínea “b” do referido instrumento convocatório da Concorrência de n 
00112017, qual seja:  
 

 
7.2 Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços:  
 

(..)  
 
b) Planilha de Orçamento Sintético; (II) Planilha de Composição de Preços 
Unitários;  
(III) Planilha dc Composição Analítica dc BDI; (IV) Planilha de Encargos Sociais.  

 

6) Vale ressaltar que houve tratamento diferenciado, prejudicial e totalmente sem justa causa junto 
a empresa Recorrente no presente certame de 2017, pois quando da realização de anterior 
procedimento de concorrência e julgamento de preços (Concorrência n. 015/2016 — 
COSEIJOBRAS — Processo n. 00641.11.07.611.2016 — anulado), a documentação lá entregue 
pela Recorrente fora a mesma documentação apresentada pela Recorrente no atual certame 
(Concorrência n. 001/2017 — COSEL/OBRAS, Processo n. 00115.l1.07.611.2017), mas, ao 
contrário de antes, na atual situação, a documentação diga-se planilha ‘CPU’ da Recorrente não 
fora considerada entregue!   
 
7) A empresa Recorrente se classificou, por ter atendido todas as exigências editalícias, ou seja, 
não há que se falar em  ausência de planilha de composição de preço unitário, em CD-R, uma vez 
que houve sim a apresentação. 
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Ademais, caso não houvesse a empresa Recorrente entregue referida planilha, por que as 
empresas SATIVA ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA REMO LTDA e REAL ENERGY LTDA 
tiveram o privilégio de serem contempladas por meio do subitem 12.2.3??? 
 
Vejamos, o aludido subitem transcrito abaixo: 
 

  
12.2.3. Quando não apresentar o CD-R contendo Planilha de Orçamento Sintético; 
(II) Planilha de Composição de Preços Unitários; (III) Planilha de Composição 
Analítica de BDI; (IV) Planilha de Encargos Sociais e a Composição do BDI 
impressos e no programa Excel em arquivo eletrônico gravado em CD-R, 
personalizada da empresa, conforme Anexo lI deste Edital, a Comissão procederá 
diligência para que a licitante apresente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 
CD-R contendo Planilha de Orçamento, juntamente e a Composição do BDI, sob 
pena de desclassificação. G.N.  

 
 
8) Ora, Nobre Julgador, a empresa Recorrente cumprira com as exigências editalícias, conforme já 
explicitado, bem como fora desclassificada, de forma ilegal, sob a alegação de não ter apresentado 
a planilha de Composição de Preço Unitária impressa, nem em CD-R.  
 
9) Todavia, são alegações inverídicas e, além disso, caso realmente não houvesse sido entregue, 
deveria a Comissão ser diligente. conforme fora com as demais licitantes acima mencionadas, e 
dar a oportunidade de dentro de 24 (vinte e quatro) horas apresentasse, consoante fora 
oportunizado às demais.  

10) Ora, Nobre Julgador, há clara e cristalina lesão ao quanto disposto no referido Edital uma vez 
que não houve o cumprimento deste dispositivo, bem como, Nobre Julgador, acerca do subitem de 
7.7, do mesmo edital de Concorrência, tipo menor preço, de nº 001/2017, da Prefeitura de 
Camaçari/BA, in fine:  

7.7 As licitantes deverão, se necessário for e quando solicitado pela Comissão de 
Licitação, apresentar a exequibilidade da proposta juntamente com as 
comprovações: Composição de seus preços unitários, curva ABC, etc., no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 
11) Outrossim, Nobre Julgador, a presente Comissão Licitatória, em qualquer fase desta, deveria 
promover diligências, a fim de esclarecer ou complementar a instrução do processo, conforme 
subitem 11.2.8, porquanto tendo a empresa Recorrente cumprido com as exigências editalícias, 
fato é que se fosse prudente e interessada, encontrariam a aludida planilha prevista no subitem de 
n° 7.2, alínea "b" do Edital, que fora devidamente entregue.  

(...) 

14) Ressalvando que a oportunidade de realização de diligências serviria tanto para a confirmação 
da documentação já entregue pela Recorrente, bem como para que fosse efetuada a 
REITERAÇÃO e explicação dos documentos apresentados, em especial planilha ‘CPU’,o que é o 
caso em discussão no presente recurso!  

 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO COSEL/OBRAS 

4 

 

   
   DO PEDIDO 

 
 

Pelo exposto, requer a RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME:  
 
1) "Nulidade dos atos licitatórios desde a prolação do resultado da concorrência até a iminente 
contratação, tudo oriundo do processo licitatório de n° 001/2017, em decorrência dos vícios 
tratados até aqui, com a consequente consideração que houve sim o devido cumprimento das 
exigência até o ato de julgamento de preços, mantendo a Recorrente como classificada, dando 
sequência no procedimento licitatório a partir deste último ato, revogando- se os efeitos do 
resultado do julgamento de preços - ata do dia 12/05/2017, por medida de Justiça.  
 
 2) "Que seja reconsiderada a decisão impugnada, devendo a Comissão competente retomar o 
processo licitatório a partir da sessão de julgamento de preços, mantendo a classificação da 
Recorrente!  
 
 
DAS CONTRARRAZÕES 
 
Por seu turno, as contrarrazões da INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP em breve 
síntese apontam que: 
 
(...) 
 
" A licitante RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, não apresentou a planilha de composição de 
preços unitários, e ainda alega que num outro certame já anulado como ela mesmo faz questão de 
frisar, teria apresentado a mesma documentação e lá teria sido classificada  e neste não". 
 
(...) 
 
Inconcebível tamanho  desproposito, pois, o principio da vinculação do edital  e latente, ate  mesmo 
porque  a licitante   RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME,  teve todas as oportunidades  do 
mundo para questionar  perante  a comissão no prazo legal  sobre este item e não fez, se manteve 
inerte e agora vem sem critério algum ilegalmente requerer sua classificação.   
 
As contrarrazões da INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP apontam em síntese que: 
 
(...) 
 
"Com efeito, o edital não permite  e não prazo de tolerância para que o CD-R apresentado  fosse 
contemplado ou corrigido, inclusive porque para que isso fosse autorizado seria necessária análise  
prévia da Comissão  quanto à adequação dos documentos nele incluídos, o que não é o que 
pretende o item mencionado.  
 
(...) 
 
"Como bem sabe qualquer Empresa que participe de licitação há algum tempo, referenciado 
documento é fundamental  e básico, especificando os quantitativos dos custos que levaram  até o 
valor final. A planilha  de Custos Unitários é necessária até mesmo para que se identifique a 
viabilidade ou exequibilidade do que fora proposto.     
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 DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
  
 

O Município de Camaçari publicou licitação na modalidade de Concorrência, tombada sob o nº 
001/2017, para Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços contínuos de 
Gestão plena do Sistema de Iluminação Pública 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. Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e Decorativa 
do Sistema de Iluminação Pública; 7. Outros Serviços Técnicos Especializados; 8. Descarte dos 
Materiais e Resíduos. 
 

 A qual exige que deverá ser apresentado junto com a proposta de preços no subitem 7.2, letra “b” 

do edital. Então vejamos o mencionado subitem:   

 

"7.2 Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços: 
 

(...)  
 

b) Planilha de Orçamento Sintético; (II) Planilha de Composição de 
Preços Unitários; (III) Planilha de Composição Analítica de BDI; (IV) 
Planilha de Encargos Sociais." 

 

 
Da leitura do dispositivo acima, vê-se que o edital é claro quanto ao critério de apresentação da 
proposta, sendo o mesmo um requisito a ser considerado no julgamento das propostas de preços 
apresentadas pelas licitantes no certame. 
 
Conforme pode ser observado na ata de julgamento das propostas de preços, a desclassificação 
da proposta da Recorrente deu-se pelos seguintes motivos: 
 
 “RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME – 

DESCLASSIFICADA, 1. Por não apresentar Composição 
de Preços em forma impressa, nem o arquivo eletrônico 
gravado em CD-R, conforme exigido no subitem 7.2, 
alínea “b” do edital."  

  

Argumenta a recorrente que “a documentação diga-se planilha ‘CPU’ da Recorrente não fora 
considerada entregue! ”.  
 
Alega ainda a Peticionante em sua peça que “A empresa Recorrente se classificou, por ter 
atendido todas as exigências editalícias, ou seja, não há que se falar em  ausência de planilha de 
composição de preço unitário, em CD-R, uma vez que houve sim a apresentação.” 
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Da análise da Proposta de Preços apresentada pela empresa observamos que  a planilha a 
planilha ‘CPU’ da Recorrente não substituiu as composição de preços. Vejamos que empresa  
denomina  a planilha orçamentária de  planilha de Composição de preços unitários "planilha CPU" 
e a planilha de orçamento sintético de planilha orçamentária, em CD-R e na forma impressa  e no  
CD-R apresentado  conforme print  da imagem do CR abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assim, da análise da Proposta de Preços da empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME  
apresentada observamos a presença da Planilha de Orçamento Sintética que não substitui a 
orçamentária, conforme pode ser verificado  no print da imagem abaixo: 
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Não será possível realizar diligência com base no item 1.2.3 do Edital, para que a referida empresa 
apresentasse a (II) Planilha  de Composição de Preços Unitários corrigida. Restando comprovado 
que a "planilha CPU"  divergente a planilha de Composição de preços unitários e encontra-se  em 
desacordo com o solicitado em Edital, não restando à Comissão outra alternativa senão a 
desclassificação da proposta de preços da Recorrente. 
 
Pelo exposto, não seria possível dar nova oportunidade a Recorrente, para que procedesse a 
confirmação e reiteração de sua proposta, uma vez que, conforme explicitado, a Proposta de 
Preços e o CD-R foi apresentado sem a (II) Planilha de Composição de Preços Unitários um 
requisito atinente para classificação da proposta de preços. Isto é que determina o princípio da 
vinculação do instrumento convocatório e do julgamento objetivo, nos quais deverão ser 
respeitados os critérios estabelecidos no Edital da licitação. 
 
Diante do exposto, vê-se que não há razão de prosperar o presente Recurso. 
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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, resolvem: 
 
1 - Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, mantendo DESCLASSIFICADA a proposta de 
preços da empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME, para o certame. 
 
2 - Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. Secretário 
Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 
 
3 - Determinar a abertura dos documentos de habilitação, na ordem de classificação para o dia 31 
de maio de 2017, às 09h00min. 
 

 
Camaçari, 29 de maio de 2017. 

 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/OBRAS 

 
 

Marcelo Soares de 
Cerqueira 
Presidente  

 
Aricele Guimarães 
Machado Oliveira  

Membro 

Wadna Cheile Melo 
Aragão  
Membro 

 Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Membro 

Larissa da Silva 
Macedo 
Suplente  
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DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 
LICITANTE RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME.  
 
 A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 
 

CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COSEL/OBRAS, na Ata de Julgamento 
de Preços, referente ao Julgamento das Propostas de Preços, referente à Concorrência n.º 
001/2017. 

 
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela 

empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME, referente à Concorrência n.º 001/2017. 
 
CONSIDERANDO as alegações apresentadas nas contrarrazões interposta pelas empresas 

CONSTRUTORA REMO LTDA e INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP, referente à  
Concorrência n.º 001/2017. 

 
CONSIDERANDO o posicionamento adotado no julgamento do Recurso apresentado pela 

empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME, referente à  na Concorrência n.º 001/2017. 
 

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COSEL/OBRAS; 
 
 

RESOLVE 
 
 
 Julgar IMPROCEDENTE o recurso supra mencionado, mantendo DESCLASSIFICADA a 

empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME para o certame, por não atender os 
requisitos do Edital da Concorrência n.º 001/2017. 

 
 
 
 

Camaçari, 30 de maio de 2017. 
 
 
 
 
 

REGINALDO PAIVA DE BARROS 
Secretário da Administração 

 
 


