EDITAL Nº 001/2022
PROCESSO Nº 15.255.367/2022-001
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 916192
MODALIDADE: SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA DE FORNECEDORES
TIPO: MENOR PREÇO
RECORRENTE: NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP

DECISÃO
I. RELATÓRIO.
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa NOTORIUN TECNOLOGIA
EM SOFTWARE LTDA - EPP no bojo do procedimento licitatório n. 15.255.367/2022-001,
Seleção Pública Eletrônica de Fornecedores 001/2022.
Em suas razões recursais, a empresa Recorrente pretende: 1) anular o ato de sua
desclassificação, e, revisando a decisão proferida, homologar a sua proposta comercial,
declarando-a vencedora do certame; ou, subsidiariamente, 2) revisar a declaração de
vencedora da concorrente PARTNER TECNOLOGIA E ELÉTRICA EIRELI, por não
atendimento das condições de classificação prevista na norma editalícia.
Em relação a sua desclassificação, a Recorrente alega o seguinte:
a) Quanto a prova da qualificação técnica, sustenta, em apertada síntese, que é irregular a
delimitação de tipologia específica de objeto para fins de comprovação de capacidade
técnica de licitante, devendo ser admitida a apresentação de atestados que demonstrem a
realização de serviços de natureza similar ao objeto.
b) De relação a prova de conceito aduz que deve ser realizada em sessão pública, com
convocação para todos os interessados e cabendo recurso do seu resultado, posto que é o seu
resultado que define a classificação da empresa vencedora.
b.1.) Assevera, ainda, que a comissão técnica não poderia solicitar que no dia 24 de
fevereiro, dia da sessão pública, a solução ofertada pela ora Recorrente estivesse totalmente
configurada de acordo com as exigências do edital, pois isso iria impor um ônus excessivo.
b.2.) Afirma que a solução apresentada pela empresa é integralmente configurável, conforme
demonstrado à Comissão de Seleção.
Quanto a homologação da proposta da empresa PARTNER TECNOLOGIA E
ELÉTRICA EIRELI, afirma que:
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a) De relação aos atestados técnicos apresentados afirma que a documentação apresentada
pela concorrente declarada vencedora não são suficientes para habilitação.
b) Quanto a solução apresentada pela empresa PARTNER afirma que o software para
iluminação pública é de propriedade da empresa FACILITA TECH e não da licitante
vencedora.
Notificado todos os licitantes acerca da apresentação do recurso, apenas a empresa
PARTNER TECNOLOGIA E ELETRICA EIRELLI apresentou contrarrazões.
Em suas contrarrazões a empresa PARTNER afirma que foi correta a desclassificação da
recorrente por ausência de prova da qualificação técnica, pois, a despeito da recorrente não
ter anexado os atestados de capacitação técnica no campo devido do portal e-licitações a
ponto torná-los aptos para visualização por qualquer das licitantes, restou claro pelo parecer
da comissão técnica que os documentos enviados pela recorrente não foram satisfatórios.
Continua alegando que a solução proposta pela recorrente e submetida à avaliação da
comissão do certame em duas oportunidades, mediante prova de conceito, nunca foi usada
em casos reais de gestão de pontos de iluminação pública, o que lhe gerou a
desclassificação, em virtude do não cumprimento de exigências especificadas nos termos
editalícios.
Tece considerações sobre a correta vinculação ao edital pela comissão do certame para
desclassificação da recorrente.
Por fim, conclui apresentando informações sobre o pleno cumprimento dos requisitos
técnicos editalícios pela recorrida. Neste aspecto, afirma que o atestado de capacidade
técnica emitido pelo Município de Lafaiete Coutinho demonstra a prestação indireta do
serviço, e, que tais fatos podem ser confirmados junto à administração do município, o qual
tem plena ciência do ocorrido e aquiesceu com o serviço.
Com relação ao atestado de capacidade técnica emitido pela empresa Alfa, afirma que não
há qualquer questionamento plausível, vez que emitido por prestação de serviço, que,
inclusive, encontra-se em andamento atualmente.
Quanto a alegação da recorrente de que a solução ofertada pela empresa Recorrida é de
titularidade de terceiro, afirma que não merece guarida, vez que não é capaz a recorrente de
apontar sobre o fato qualquer descumprimento do Edital do certame. Continua afirmando
que o software SIPUB é uma plataforma utilizada por diversos parceiros que contribuem
com o desenvolvimento do sistema através de suas experiências de campo no setor de
iluminação pública, inclusive pela empresa apontada como proprietária pela recorrente.
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Analisadas as alegações apresentadas pelas Recorrente e Recorrida, a Comissão Permanente
de Licitação, instada a se manifestar manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos,
pois verificado que não há necessidade de retratação quanto a decisão proferida.
Encaminhado os autos do processo para o Diretor Geral da Fundação Escola Politécnica da
Bahia, Sr. Salvador Ávila Filho, processar e julgar o recurso interposto.
Tudo visto, é o relatório.
II. FUNDAMENTOS.
Pleiteia a Recorrente a modificação da decisão proferida pela Comissão, a fim de que ocorra
a anulação da desclassificação no certame licitatório, bem como a revisão da homologação
realizada.
Razão não assiste à Recorrente.
O objeto do certame é aquisição de solução tecnológica (Software) para visualização
georreferenciada de ativos de Iluminação Pública, vinculado ao Projeto FEP UFBA Nº
001/2020 – SEINFRA, de acordo com o Termo de Referência, que é parte integrante e
indissociável do Edital.
O Edital, em conformidade com o preceito contido no artigo art. 30 do Decreto nº
8.241/2014, estabelece as hipóteses em que é cabível a interposição de recurso
administrativo, vejamos:
Art. 30. Haverá fase recursal única, após o julgamento das propostas.
§ 1º Os participantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da proposta
ou da habilitação manifestarão imediatamente, após o término de cada sessão , a sua
intenção de recorrer, sob pena de preclusão.
§ 2º Nas seleções públicas sob a forma eletrônica, a manifestação de que trata o § 1º será
efetivada em campo próprio do sistema.
§ 3º As razões dos recursos serão apresentadas no prazo de três dias úteis, contado a partir
da data de ciência.
§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será de três dias úteis, contado
imediatamente a partir do encerramento do prazo a que se refere o § 3º .
§ 5º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decis ão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de três dias úteis , o encaminhará à autoridade máxima da fundação
de apoio, que terá competência para a decisão final, em até cinco dias úteis.
§ 6º O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

Vejamos, agora, as informações apresentas pela Presidente da Comissão Permanente de
licitação:
Atendidos os pressupostos para o conhecimento do Recurso, passamos a análise do
mesmo.
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Inicialmente, cumpre registrar que se equivoca a Recorrente nos pontos suscitados sobre a
sua desclassificação.
Isto porque, as alegações apresentadas apenas demonstram o interesse da Recorrente em
impugnar o edital pela via inadequada. Com efeito, o edital expressamente estabelece a
possibilidade de até 2 dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública,
seriam aceitos pedidos de esclarecimentos via e-mail.
Assim, a Recorrente poderia ter solicitado os esclarecimentos necessários quanto ao
procedimento instituído no instrumento convocatório, e não o fez, tendo, apenas neste
momento, apresentado a sua extemporânea insurgência, restando precluso qualquer
possibilidade de discussão quanto às exigências contidas no edital.
Ou por outra: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme preceito do art. 3º,
da Lei n. 8.666/1993, mas também deve atender ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, motivo pelo qual não merece prov imento o recurso interposto
no tópico em destaque.
Por outro lado, em relação a alegação de que os “atestados técnicos apresentados pela
concorrente declarada vencedora não são suficientes para habilitação ” em razão da
relevância da matéria suscitada, o julgamento foi convertido em diligência, para que
fosse oficiado os entes signatários dos atestados apresentados .
As respostas apresentadas pelo Município de Lafaiete Coutinho (BA) e pela empresa Alfa
Centro de Contatos LTDA são categóricas ao confirmar que as execuções dos serviços
foram realizadas pela empresa declarada vencedora.
No particular, cumprem registrar que o Município de Lafaiete Coutinho confirmou que
não obstante a celebração de Termo de Cooperação com a empresa ITEDI BRASIL, a
empresa declarada vencedora prestou serviço na execução do Termo anteriormente
mencionado.
Quanto ao último tópico do recurso, no qual a Recorrente afirma que a solução
apresentada pela empresa PARTNER é de propriedade da empresa FACILITA TECH, tal
matéria sequer pode ser analisada neste momento, uma vez que apenas no momento
oportuno esta Comissão poderá exigir a entrega do objeto da licitação, a qual abrange a
comprovação da propriedade sobre o bem com “o fornecimento de licença perpétua de
uso ilimitado do software, com a entrega do código fonte, apoio a integração através de
Web Services ao Sistema PROLUZ, documentação de implantação e manuais,
transferência de tecnologia”, conforme estabelecido no item 1.1. do Edital.
Não merece, portanto, acolhimento as razões apresentadas no recurso interposto.

No caso em análise, o recurso interposto merece ser conhecido e improvido, conforme será a
seguir demonstrado:
1. DESATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ATO
AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

CONVOCATÓRIO.

No particular equivoca-se a Recorrente em seu pleito de reformada da decisão da Comissão
sob a alegação de que a documentação apresentada está em perfeita consonância com as
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disposições contidas na norma editalícia e os princípios gerais do direito administrativo,
afirmando que a solução proposta foi plenamente capaz de atender às funcionalidades
necessárias.
Ao contrário do afirmado nas razões recursais, restou amplamente evidenciada a ausência de
documentação comprobatória sobre a experiência da recorrente quanto ao objeto do certame
público, não comprovando também o uso efetivo do software para gestão municipal da
iluminação pública.
O instrumento convocatório foi cristalino ao estabelecer que se faz necessária a
comprovação da experiência na gestão de iluminação pública, haja vista tratar-se de
operação com grande complexidade, experiência que falta à recorrente.
Ademais, conforme parecer Comissão Técnica, anexado conjuntamente com a
documentação exigida, foi apresentado link (https://iluminação.notoriun.com.br/), uma parte
do apresentado estava de acordo com o requerido pelo instrumento convocatório, entretanto,
foi demonstrada apenas as coordenadas dos postes de iluminação, não havendo qualquer
informativo sobre as suas características, como as lâmpadas e as suas respectivas
potências, fato que demonstra a falta de expertise sobre o objeto requisitado.
O gestor público deve estar munido das mais variadas informações, uma vez que o
gerenciamento da coisa pública exige responsabilidade e eficiência, em cumprimento ao
disposto na Carta Magna, a contratação da recorrente representaria deixar os entes públicos
beneficiados às escuras, sem as informações completas para o gerenciamento efetivo.
Repise-se, a documentação técnica fornecida pela recorrente não cumpriu com as
exigências do certame, pois não foi atendida a exigência de atestado de comprovação de
uso de soluções em pontos de iluminação pública. Com a apresentação da segunda versão da
POC, restou evidenciado que nunca foi utilizado o software em casos reais de gestão de
pontos de iluminação pública, fato que contraria de forma flagrante o disposto no
instrumento público.
Pelo exposto, CORRETA a decisão da Comissão Permanente que determinou a
desclassificação da recorrente do certame, uma vez que restou demonstrada a ausência do
preenchimento de requisitos obrigatórios à contratação, ante a falta de experiência da
recorrente na gestão de iluminação pública.
Mantém-se a decisão.
2. DA MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA.
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No presente ponto, afirma a Recorrente que a recorrida não apresentou a documentação
necessária para comprovar a experiência exigida, afirma também que a vencedora do
certame não conseguirá fornecer o software, uma vez que o programa de computador é de
propriedade de terceiro.
Razão não assiste à Recorrente.
Os supostos vícios aduzidos pela Recorrente não se mostram presentes, uma vez que a
homologação da recorrida foi feita da forma correta, observando todos os requisitos
estabelecidos pelo instrumento convocatório.
Após detida análise da documentação apresentada pela empresa Partner Tecnologia, em
especial o atestado emitido pelo Município de Lafaiete Coutinho, no qual a despeito de não
ter sido a empresa que firmou o Termo de Cooperação com o ente municipal, consta que a
recorrida foi responsável pela solução tecnológica de Gestão do Parque de Iluminação
Pública da referida cidade.
Todas as dúvidas quanto à prestação de serviços de forma indireta foram sanadas com a
resposta fornecida pela supracitada prefeitura, uma vez que restou evidenciado que a
recorrida prestou os serviços para o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Integrado –
ITEDI BRASIL, este, por sua vez, prestou os serviços para a prefeitura, vide o Termo de
Cooperação Técnica 01/2019.
Ainda neste aspecto, corroborando as informações apresentadas pela Presidente da
Comissão Permanente, apesar da Recorrente afirmar que a solução apresentada pela empresa
PARTNER é de propriedade da empresa FACILITA TECH, tal matéria sequer pode ser
analisada neste momento, uma vez que apenas no momento oportuno a Comissão poderá
exigir a entrega do objeto da licitação, a qual abrange a comprovação da propriedade sobre o
bem com “o fornecimento de licença perpétua de uso ilimitado do software, com a entrega
do código fonte, apoio a integração através de Web Services ao Sistema PROLUZ,
documentação de implantação e manuais, transferência de tecnologia”, conforme
estabelecido no item 1.1. do Edital.
Ademais, quanto ao fornecimento do código fonte, a recorrida afirmou, de forma categórica,
a possibilidade de entregar o código do sistema apresentado, uma vez que o software SIPUB
é uma plataforma utilizada por diversas empresas no ramo da iluminação pública.
Pelo exposto, CORRETA a decisão da Comissão Permanente que declarou como vencedora
do certame a recorrida, uma vez que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos
editalícios.
III. CONCLUSÃO.
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Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela
empresa NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP, ora Recorrente, nos
termos da fundamentação retro.
Salvador/BA, 04 de Abril de 2022.

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA
Salvador Ávila Filho
Diretor Geral
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