
 

EXCELENTÍSSIMOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

DO CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS – CGEE 

 

Coleta de Preços nº 005/2022 

 

BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA, sociedade empresária limitada com sede na 

Av. Carlos Consoni, nº 460, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 11.167.539/0001-56, vem, à presença de Vossas Senhorias, apresentar o 

competente Recurso, tempestivamente1, para impugnar o resultado do certame em epígrafe, 

proclamado no dia 19/09/2022, nos termos do item 9.7 do Edital da Coleta de Preços nº 

005/2022, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 
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1 – Síntese do Certame 

Após a impugnação do resultado e cancelamento da Coleta de Preços nº 004/2022 em 

08/08/2022, quando o Representante da Recorrente questionou o não atendimento das 

exigências do Termo de Referência pela proposta vencedora, foi realizada a Coleta de Preços 

nº 005/2022 para selecionar e contratar serviço para elaboração de projeto executivo e execução 

de obra de infraestrutura e instalação de sistemas fotovoltaicos, subestações e estações de 

 

1 TEMPESTIVIDADE. Nos termos do art. 28, VIII do Regulamento de Seleção e Contratação de Obras, Serviços, 

Compras e Alienações, o prazo para apresentar recurso é de 03 dias úteis a partir do encerramento da fase de exame 

de qualificação. Assim, como o encerramento se deu no dia 19/09/2022, o termo final do referido prazo é dia 

22/09/2022, sendo o presente recurso, portanto, tempestivo. 
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recarga para veículos elétricos, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, 

nos locais, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e no Termo de 

Referência integrantes do certame. 

Realizado o julgamento do certame no dia 19/09/2022, a proponente SMARTLY 

ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA-ME saiu-se vencedora. Com o resultado, foi 

publicizada a Proposta Vencedora. 

Contudo, deve-se impugnar o resultado obtido, pois a proponente SMARTLY, ao 

apresentar sua Proposta de Preço, feriu a regra contida no item “e” da Avaliação Financeira do 

ANEXO I do Termo de Referência da Coleta de Preços nº 005/2022, bem como a proponente 

vencedora não incluiu em sua proposta itens indispensáveis a uma boa execução do projeto. 

 

2 – Do desrespeito ao item 5, subitem 5.2, do Termo de Referência 

De acordo com o item “e” da Avaliação Financeira do ANEXO I do Termo de 

Referência da Coleta de Preços nº 005/2022, a proposta que não apresentasse a planilha 

detalhada com todos os gastos de pessoal, serviços e insumos, nos termos do item 5, subitem 

5.2, do Termo de Referência, seria desclassificada. Vejamos: 

 

Nesse sentido, o subitem 5.2 do Termo de Referência, ao qual o item “e” ora 

mencionado faz alusão, aduz que a proposta de preço deve ser apresentada numa planilha 

detalhada com todos os gastos de pessoal, serviços, insumos, custos e marcas de cada 

equipamento, sendo que os custos de responsabilidade da contratada, como mão-de-obra, 

deslocamentos, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, acessórios, instalações, 

transporte, armazenamento, segurança, tributos, entre outros, devem estar claramente definidos. 

Vejamos: 
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Contudo, ao se observar a planilha apresentada pela empresa Smartly, nota-se que há 

apenas menção ao valor total dos equipamentos e serviços, sem detalhamento algum, 

contrariando o item “e” da Avaliação Financeira: 

 

A Recorrente, por sua vez, em respeito ao quanto previsto no Termo de Referência, 

indicou de forma minuciosa, em sua Proposta de Preço, os valores a serem despendidos a título 

de equipamentos, serviços e insumos, seguindo estritamente o que prevê o Termo de 

Referência, vejamos: 
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É importante destacar que não se trata de critério subjetivo, sujeito a interpretação da 

comissão julgadora, basta analisar se a planilha apresentada pela empresa Smartly descreve, de 

maneira detalhada, todos os gastos de pessoal, serviços, insumos, custos e marcas de cada 

equipamento. 

E como a planilha apresentada obviamente não respeita o quanto estabelecido pelo item 

5, subitem 5.2, do Termo de Referência, a decorrência lógica desse desrespeito é a 

desclassificação da empresa Smartly, o que não foi observado. 

Dessa maneira, como a Proponente Vencedora desrespeitou o item 5, subitem 5.2, do 

Termo de Referência, fica claro que a comissão julgadora desrespeitou o item “e” da Avaliação 

Financeira do ANEXO I do Termo de Referência da Coleta de Preços nº 005/2022, que 
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prescreve a desclassificação dos proponentes que não atenderem o item 5, subitem 5.2, do 

Termo de Referência. 

 

3 – Ausência de itens indispensáveis a uma boa execução do projeto na Proposta 

Vencedora 

Não bastasse o desrespeito ao item “e” da Avaliação Financeira do ANEXO I do Termo 

de Referência, há que se destacar que para uma boa execução do projeto, principalmente com 

relação ao confeccionado para o Parque Águas Claras, que é o maior que está sendo feito pela 

Recorrente, como o local trata-se de um parque público, e, portanto, totalmente aberto, que não 

tem nenhuma estrutura prévia construída, houve a necessidade de precificar itens como 

containers para armazenamento de equipamentos, (módulos e inversores, por exemplo), até que 

seja finalizada a instalação.  

De mesmo modo, foram precificados itens técnicos para segurança do local, gerador a 

diesel para que seja fornecida energia suficiente para a execução das obras durante os quatro 

meses estimados para sua duração, além de banheiros químicos e outros itens da mesma 

categoria. Vejamos: 
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Destaca-se também que, a respeito do projeto realizado para o Parque Dom Bosco, foi 

precificada uma adequação do padrão de entrada, porque o sistema não poderia ser instalado 

sem essa adequação, uma vez que ela é necessária por conta da potência do inversor (foi 

incluído nos itens técnicos deste projeto o aumento de carga para a categoria T2), e alerta-se 

que a SMARTLY não realizou a precificação de nenhum destes itens, pois nenhum deles foi 

incluído em sua proposta, o que pode implicar na não entrega da solução turn key exigida.  

Todos estes itens incluídos na Proposta de Preço da Recorrente são itens que podem ter 

encarecido seu projeto quando em comparação com os valores apresentados pela SMARTLY, 

pois esta última não incluiu nenhum destes itens em sua Proposta, conforme alertado supra, 

mesmo que durante o julgamento, por duas vezes o CGEE tenha questionado os licitantes se 

estavam cientes da necessidade de entregar a solução completa, e esta tenha respondido 

afirmativamente.  

Assim, tendo em vista que a Recorrente entende que a inclusão e precificação de tais 

itens são indispensáveis para a entrega da solução turn key exigida, requer seja reconsiderada a 

decisão que aprovou a proposta vencedora, e exija a inclusão e precificação dos itens apontados 

pela Recorrente, sob pena de ser considerada a atual proposta vencedora como insuficiente para 

atender os requisitos mínimos de contratação. 

 

4 - Conclusão 

Feito este alerta e, tendo em vista que as regras do Termo de Referência não foram 

devidamente seguidas, requer-se: 

a) A anulação do resultado da Coleta de Preços nº 005/2022 em razão do desrespeito ao 

item “e” da Avaliação Financeira do ANEXO I do respectivo Termo de Referência, com a 

consequente desclassificação da proponente SMARTLY, pelo não atendimento das exigências 

do item 5, subitem 5.2, do Termo de Referência; 

b) Com a desclassificação da proponente SMARTLY, requer seja a Recorrente, segunda 

colocada do certame, declarada a vencedora, firmando com o CGEE o Contrato para elaboração 

de projeto executivo e execução de obra de infraestrutura e instalação de sistemas fotovoltaicos, 

subestações e estações de recarga para veículos elétricos; 
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c) Subsidiariamente, requer seja reconsiderada a decisão que aprovou a proposta 

vencedora, e exija a inclusão e precificação dos itens como containers para armazenamento de 

equipamentos, (módulos e inversores, por exemplo), até que seja finalizada a instalação do 

projeto do Parque Águas Claras, bem como exija a precificação da adequação do padrão de 

entrada para o projeto do Parque Dom Bosco, porque o sistema não poderia ser instalado neste 

local sem essa adequação, sob pena de ser considerada a atual proposta vencedora como 

insuficiente para atender os requisitos mínimos de contratação. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Ribeirão Preto para Brasília, 20 de setembro de 2022 

 

---------------------------------------------------------- 

José Renato Quaggio Colaferro 

Representante Legal da Blue Sol 
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Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS 

ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA 

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura  

Periodicamente, a BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA poderá estar legalmente obrigada a 

fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos 

e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de 

assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente 

as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma 

satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando 

sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.  

Obtenção de cópias impressas  

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro 

fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os 

documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a 

sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá 

acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio 

a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses 

documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. 

Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito 

abaixo.  

Revogação de seu consentimento  

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer 

momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e 

divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua 

decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu 

consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.  

Consequências da revogação de consentimento  

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto 

retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te 

envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e 

divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a 

confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que 

você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do 

formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope 

DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber 

avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para 

receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar 

eletronicamente documentos enviados por nós.  

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 21/02/2018 11:09:23
Partes concordam em: Renata Galli



Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente  

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, 

forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os 

avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser 

fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de 

você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer 

todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos 

forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em 

formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos 

conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que 

descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações 

eletronicamente.  

Como contatar a BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA:  

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo 

eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu 

consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:  

To contact us by email send messages to: raisa.soares@bluesol.com.br 

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para: BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA  

Para informar seu novo endereço de e-mail a BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA:  

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos 

enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail 

para o endereço raisa.soares@bluesol.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço 

de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras 

informações para mudar seu endereço de e-mail. We do not require any other information from 

you to change your email address.  

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo 

endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de 

e-mail no sistema DocuSign.  

Para solicitar cópias impressas a BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA:  

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por 

nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para 

raisa.soares@bluesol.com.br e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome 

completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor 

referente às cópias neste momento, se for o caso.  

Para revogar o seu consentimento perante a BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA:  



Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato 

eletrônico, você poderá:  

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o 

item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou  

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para raisa.soares@bluesol.com.br e informar, no corpo da 

mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de 

telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu 

consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, 

as transações levarão um tempo maior para serem processadas. We do not need any other 

information from you to withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.  

Hardware e software necessários**:  

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®  

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); 

Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)  

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir 

arquivos em PDF.  

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600  

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão  

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que 

você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas 

operacionais e navegadores não são suportadas.  

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais 

eletronicamente:  

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a 

outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique 

se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar 

eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente 

divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você 

o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos 

e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por 

favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.  

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:  



(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA 

RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE 

ASSINATURA; e  

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la 

para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a BLUE SOL ENERGIA 

SOLAR LTDA conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato 

eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam 

ser fornecidos ou disponibilizados para mim por BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA durante 

o curso do meu relacionamento com você. 
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