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

 

 

1 

 

 
JULGAMENTO DE RECURSO 

 
 

CONCORRENCIA N º 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: EUCON EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
No dia 12/05/2017 a Comissão Setorial Permanente de Licitação – Cosel/Obras, após 
análise das propostas de preços, publicou o resultado, ficando aberto o prazo recursal 
previsto no art. 109 da Lei 8.666/93. 
 
No dia 18/05/2017 às 10h23min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 
Recorrente. Portanto, tempestivo. 
 
 
DAS CONTRARRAZÕES 
 
No dia 26/05/2017 às 12h15min a empresa INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - 
EPP, apresentou contrarrazões aos motivos da interposição de recurso da empresa EUCON 
EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA (acostado aos autos que instrui esta peça recursal). 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Presidente ressalta que a ora 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.  
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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 contra razões, 
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. 
 

 (...) 
 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a Recorrente EUCON EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA, contra “a sua 
desclassificação por apresentar na composição do BDI percentual de ISS (3%) abaixo do 
estabelecido pelo Município para o serviço.” 
 
(...) 
 

A Recorrente alega que “apresentou no seu quadro de composição do BDI o valor de 3% 
de ISS. Todavia, isso equivaleria a 100% da Nota Fiscal. É por demais cediço que a 
planilha de preço apresentada é composta por 60% referente a material e somente 40% 
destinado a serviços, ou seja, o ISS será de apenas 2% do valor da Nota Fiscal. Não 
havendo então o que se falar em erro algum ou qualquer desacordo com as normas 
editalícia que justifique a desclassificação da proposta.”  
 
“Por outro lado, considerando o disposto no Edital em comento, temos que o ato 
convocatório não previa que a existência de algum defeito (que não é o caso), 
incongruência ou inconsistência, nas planilhas acarretaria alguma consequência para o 
licitante.”  
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Alega ainda que “Não estava previsto que a comprovação do defeito na planilha acarretaria 
o refazimento dos cálculos ou a eliminação do licitante. Quando muito, determinou-se que a 
discordância entre os preços unitários e globais se resolveria pela prevalência dos 
primeiros. Nem havia a determinação de que a avaliação equivocada acerca do BDI, por 
exemplo, redundaria na eliminação da proposta”  
 
 
“A ausência de disposição editalícia sobre a matéria acarreta a conclusão jurídica de que o 
conteúdo desses documentos não apresentava cunho de relevância para fins de avaliação 
jurídica da Administração.”  
 
 
(...) 
 
 
“Ademais, com relação a composição do B.D.I., vêm-se adotando a metodologia de corrigir 
as eventuais inconsistências do ISSQN nas medições dos serviços executados pelo 
Contratado, visando desta forma, à época da contratação, ampliar a concorrência 
propiciando o maior número de empresas Licitantes possíveis, evitando desclassificações 
por rigorismos exacerbados.” 
  
Afirma a Recorrente que “a desclassificação da proposta de preços não pode prosperar por 
conta da alíquota do ISSQN do Município, ainda que divergente com o adotado pela 
Prefeitura local, neste caso, pode e deve-se adotar o valor real do ISSQN no pagamento 
das medições quando proceder a execução do contrato.” 
  
“Trata-se de reconhecer que a lei não esgota o universo do Direito, integrado por normas 
jurídicas orientadas à realização de valores fundamentais. O princípio da legalidade não 
pode ser uma via de exclusão do compromisso da Administração Pública com os princípios 
e valores consagrados na ordem jurídica. “ 
 
“Ou seja, a Administração Pública não pode invocar o princípio da legalidade para legitimar 
condutas contrárias aos princípios jurídicos fundamentais. Isso se passa especialmente 
quando se considera o silêncio legislativo. A omissão de dispositivo legal não autoriza a 
Administração a deixar de praticar as ações necessárias à satisfação dos valores tutelados 
pela ordem jurídica. Se não existe lei determinando a adoção de certa conduta, nem por 
isso a Administração Pública está desobrigada de tomar as providências necessárias à 
concretização dos valores de mais elevada hierarquia.” 
 
 
(...) 
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DO PEDIDO 
 
 
REQUER o recebimento e acolhimento do presente recurso, em todos os seus termos, para 
ao final conferir-lhe provimento e reformar a decisão atacada para CLASSIFICAR a 
Recorrente, pois, conforme exaustivamente comprovado, atendeu as normas do Edital em 
todos os seus quesitos.  

 
Caso o Ilustre Presidente da COSEL não entenda por reconsiderar suas decisões, 
REQUER então que seja informado e remetido à Autoridade Superior Hierárquica conforme 
preconiza a Lei.  
 
 

DAS CONTRARRAZÕES 

Por seu turno, as contrarrazões da INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP 
argumenta que “Aduz a licitante EUCON - EUNAPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA., que interpôs 
recurso administrativo contra a decisão que desclassificou sua proposta alegando que 3% 
equivaleria a 100% da NF, uma vez que trata-se de serviços e materiais, logo, pela suas 
alucinações fazendo a equivalência o percentual de ISS seria de 2%.”  
 
Retrata ainda que “Aqui vemos uma verdadeira tentativa de conseguir vantagens sobre o 
erário publico e sobre a receita pois, além de contrariar a legislação, ainda tenta 
fundamentar suas assertivas.” 
 
Prossegue com as seguintes afirmações: 
 
“Contudo não se trata de afronta somente a esta comissão, e como também afronta a 
legalidade e aos princípios editalicios (vinculação do edital), Não e só, pois ao ofertar o 
percentual de 3% para o ISS, quando na realidade ofertou 5%, contraria a lei municipal e 
demostra que intencionava locupletar-se da diferença entre os percentuais, levando a um 
prejuízo imenso os cofres do município.”  
 
Conclui afirmando que “Desta forma não se pode dar guarida as pretensões da licitante 
EUCON - EUNAPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA., pois não possui condão jurídico algum 
que lhe de sustentação para tanto, o qual repele-se e pede-se que seja mantido a 
desclassificação da licitante nos exatos termos em que foram fundamentados.”  
 
 
 
 



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

 

 

5 

 

DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
 
Antes de adentrar no julgamento do mérito, faz-se necessário mencionar os motivos que 
levaram a desclassificação da ora Recorrente, considerando que, se verifica o 
atendimento aos requisitos do instrumento convocatório e se a licitante cumpriu as 
exigências, editalícias.  
 

EUCON – EUNAPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA – DESCLASSIFICADA. 
1.Por apresentar na composição do BDI, percentual de ISS (3%) abaixo do 
estabelecido pelo Município para o serviço. 

 
Cumpre esclarecer que ao analisar a proposta de preços, o que se busca é o alcance da 
empresa que atenda de forma satisfatória o objeto ora licitado, em consonância com os 
princípios norteadores e constantes na Lei Municipal 803/2007, ao regramento previsto na 
da Lei Municipal n.º 1.039/2009 e subsidiariamente a Lei Complementar n.º 116/2003. 
Portanto, ao se proceder a análise das propostas o que se objetiva é verificar se a 
documentação apresentada cumpre aos requisitos exigidos no instrumento convocatório. 
 
Salientamos, que o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, dispõe que a licitação destina – se a garantir 
a observância do principio constitucional e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhe são correlatos. 
 
Analisando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa EUCON EUNÁPOLIS 
CONSTRUÇÕES LTDA, em confronto com as contrarrazões apresentada pela empresa 
INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP, com a legislação e com o entendimento 
da Procuradoria Jurídica do Município, expõe - se abaixo as medidas adotadas e as 
ponderações formuladas que fundamentaram a decisão final. 
 
No que tange a alegação da Recorrente que apresentou na composição do BDI o valor do 
ISS de 3%, que equivaleria a 100% da Nota Fiscal, vejamos o que preceitua o art. 125, § 5º 
da Lei Municipal n° 1.039/2009:  
 

§ 5°  Na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 
7.17 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei, a base de cálculo é o 
preço do serviço deduzido do preço dos materiais fornecidos 
pelo prestador do serviço, desde que aplicados e incorporados à 
obra, conforme disposto em regulamento. (grifo nosso) 
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De acordo com a Legislação, bem como com o entendimento da Procuradoria Jurídica do 
Município, não há que se falar em alteração de alíquota e sim da redução da base de 
cálculo com a dedução dos valores correspondente aos materiais. Assim a licitante EUCON 
EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA, descumpriu o estabelecido na Lei Municipal n° 
1.039/2009. 
 
Assim, a desclassificação da Recorrente, é pertinente e ocorreu em virtude do 
descumprimento da Lei Municipal n° 1.039/2009, sendo este, um dos requisitos 
considerado na análise e no julgamento das propostas de preços apresentadas pelas 
licitantes no certame. 
 
Resta comprovado que não houve erro no julgamento por parte desta comissão, pois o que 
busca é o alcance de maior numero possível de participantes no certame, contudo, não se 
pode afastar a análise criteriosa, com o objetivo de verificar o atendimento das propostas 
apresentadas. 
 
 
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, Lei Municipal n.° 1.039/2009, bem como os princípios legais, e constitucionais 
garantidores de sua lisura, o Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação – 
COSEL/OBRAS, e a unanimidade de seus membros, resolvem: 
 

1 -  Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, mantendo a proposta de preços da 
empresa EUCON EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA, desclassificada no 
certame por não atender os requisitos da Lei Municipal; 

 

2 -  Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do 
Senhor. Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da 
decisão. 

 
3 -  Determinar a abertura do envelope n.º 02 – 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 EUCON EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA. 
 
 
 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 das Propostas de Preços, referente à CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. 

 
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto 

pela EUCON EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA na CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. 
 
CONSIDERANDO as alegações apresentadas nas contrarrazões interposta pela 

empresa INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP, referente à  Concorrência n.º 
001/2017. 

 
CONSIDERANDO o posicionamento adotado no julgamento do Recurso 

apresentado pela EUCON EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA na CONCORRÊNCIA Nº 
001/2017. 

 
 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COSEL/OBRAS; 

 
 

RESOLVE 
 

 
Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, mantendo a proposta de preços da empresa 
EUCON EUNÁPOLIS CONSTRUÇÕES LTDA, desclassificada no certame por não 
atender os requisitos do Edital;  
 

 
 

Camaçari, 30 de maio de 2017. 
 

 
REGINALDO PAIVA DE BARROS 

Secretário da Administração 
 


