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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: ILUMITECH CONSTRUTORA 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 08h00min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 
Recorrente. Portanto, tempestivo. 
 

Em 26/05/2017 às 12h15min a empresa INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI, 
apresentou contrarrazões aos motivos da interposição de recurso(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. 

 
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. 
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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 ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, contra “a errônea decisão da 
Comissão que julgou classificadas as empresas INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI 
- EPP e REAL ENERGY LTDA, no presente processo de licitação, consubstanciado nas 
razões de fato e de direito a seguir fundamentada.” 
 

DA CLASSIFICAÇÃO ILEGAL DA EMPRESA INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIREL/ - 
EPP - POR APRESENTAR LUCRO NO VALOR DE QUE ENCONTRA-SE FORA DOS 
LIMITES ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO 2622/2013 DO E. TCU E POR DESATENDER A 
LEI 13.161/2015 ( ITEM 3.1 )  
 
“O presente recurso é interposto em decorrência do julgamento que classificou 
indevidamente a empresa INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - EPP do certame, 
visto que a empresa deixou de cumprir os itens 1.1 e 3.1 do edital, já que é necessário e 
obrigatório o seu devido cumprimento, para o fim de autorizar a permanência da recorrida 
no processo licitatório, porém, a Comissão de Licitação assim não entendeu, classificando 
esta empresa em desacordo com o Edital e a lei, o que não concorda a recorrente com o 
julgamento, apresentando o presente recurso” 
 
 
“A decisão do acórdão nro. 2622/2013 do E. TCU que serviu de amparo à Comissão de 
Licitação para desclassificar a empresa CITELUZ , relativamente ao percentual do LUCRO, 
deve ser também aplicada a recorrida INLUX, visto que não pode ser utilizado o contido no 
referido acórdão, somente para com uma licitante ( CITELUZ ) e ser ignorado perante a 
empresa INLUX, conforme claramente restou consignado em ATA DE JULGAMENTO, 
restando evidente a desproporcionalidade no julgamento, o que toma ilegal e tendencioso o 
processo licitatório, o que é vedado por lei.” 
 
A Recorrente alega que “deverá ser reformada a r. decisão da Comissão de Licitação e por 
consequência ser desclassificada a empresa INLUX por ausência de cumprimento ao 
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edital, por conta de apresentar percentual de LUCRO de 3,00% (fls. 285) e este índice ser 
TOTALMENTE DIVERSO do que estabelece o Acórdão nro. 2622/2013 do E. TCU utilizado 
como referência, visto que o acórdão estabelece o índice de 8% à 9,51%, não podendo a 
requerida ser dispensada do cumprimento do índice exigido no edital, também porque, é 
bom repetir, a empresa CITELUZ foi desclassificada com apresentação de percentual de 
5,00%, muito superior aquele apresentado pela !NLUX de 3,00%, devendo ser observado 
pela comissão de Licitação, que a exigência vale para TODOS os licitantes, por ser de 
direito.”  
 
(...) 
 
Conclui a Recorrente que, “o lucro descrito pela empresa Inlux está totalmente fora de 
valores referenciais de taxas de benefício e despesas indiretas para obras e serviços de 
engenharia, ou seja, o índice está muito abaixo dos parâmetros que vêm sendo utilizados 
pelo e. tribunal de contas da união, devendo ser reformada a r- decisão, para que seja 
reformada e declarada desclassificada a empresa, na forma da lei.”  
 

DA CLASSIFICAÇÃO ILEGAL DA EMPRESA INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI 
- EPP - POR APRESENTAR INCONSISTÊNCIA DA ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS UNITÁRIOS RELATIVO AOS FERIADOS (ITEM 1.1 e ITEM 5.3.1)  
 
“Não pode prosperar a r. decisão da Comissão de Licitação, em deferir a classificação da 
empresa INLUX, visto que a recorrida descumpriu norma editalícia, quando da 
apresentação da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (item 1.1), mais 
especificadamente quanto ao MÃO DE OBRA e MÃO DE OBRA DIRETA, relativamente a 
elaboração de despesas em feriados, somente para o funcionário MOTORISTA, onde 
apontou como valores a serem pagos como "FERIADO" o importe de R$ 103,79, deixando 
de contabilizar o gasto com " FERIADOS " para com os demais funcionários, como sendo, 
ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ATENDENTES DE CALL CENTER, 
ALMOXARIFE, PORTEIRO e TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. Assim, pela 
ausência de lançamento para os demais funcionários e profissionais, resta evidente ERRO 
e INCOERÊNCIA de valores, para com toda a composição de funcionários, o que ao final 
dos cálculos, vem a alterar o valor do ponto apresentado e pelas incorreções (QUE NÃO 
PODE SER CORRIGIDA), uma vez que vai onerar o valor do ponto, cabe a 
desclassificação da recorrida, por descumprimento aos itens 1.1 e 5.3.1 do edital, por ser 
de direito.” 
 
A Recorrente frisa que “o editai no item 5.3.1 prevê a execução do contrato para toda a 
equipe TAMBÉM nos feriados”. 
 
(...) 
 



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

 

 

4 

 

“Logo, a composição de preço do ponto está completamente errada e não foi observado 
pela Comissão de Licitação o erro quando da apresentação de preços unitários, o que 
autoriza desclassificar a recorrida, devendo haver reforma e correção do r. julgado, por ser 
de direito.”  
 
Continua alegando “Dessa forma, requer, desde já, a DESCLASSIFICAÇÃO de todas as 
empresas ora requeridas, em razão do descumprimento das exigências contida no edital, 
em fiel observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, por ser de 
direito.”  
 

DA CLASSIFICAÇÃO ILEGAL DA EMPRESA REAL ENERGY LTDA POR APRESENTAR 
INCONSISTÊNCIA DA ELABORAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI 
(ANEXO IX) 
 
“O presente recurso é interposto em decorrência do julgamento que classificou 
indevidamente a empresa REAL ENERGY LTDA do certame, visto que a empresa deixou 
de cumprir o edital quanto ao ANEXO IX, já que é necessário e obrigatório o seu devido 
cumprimento, para o fim de autorizar a permanência da recorrida no processo licitatório, 
porém, a Comissão de Licitação assim não entendeu, classificando esta empresa em 
desacordo com o Edital e a lei, o que não concorda a recorrente com o julgamento, 
apresentando o presente recurso.” 
 
Alega a Recorrente que “A decisão do acórdão nro. 2622/2013 do E. TCU que serviu de 
amparo à Comissão de Licitação para desclassificar a empresa CITELUZ e a empresa 
ILUMITECH ora recorrente, relativamente ao percentual da ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, 
RELATIVAMENTE AO INFORMAR NA COMPOSIÇÃO DO BDI, deve ser também aplicada 
a recorrida REAL, visto que não pode ser utilizado o contido no referido acórdão, somente 
para com as licitantes (CITELUZ e ILUMITECH ) e ser ignorado perante a empresa REAL, 
conforme claramente restou consignado em ATA DE JULGAMENTO, restando evidente a 
desproporcionalidade no julgamento, o que torna ilegal e tendencioso o processo licitatório, 
o que é vedado por lei.” 
 
Prossegue ainda com as seguintes argumentações: 
 
“Assim, deverá ser reformada a r. decisão da Comissão de Licitação e por consequência 
ser desclassificada a empresa REAL por ausência de cumprimento ao edital, por conta 
de apresentar percentual de ADMINISTRAÇÃO CENTRAL de 4,72% (fls. 109) e este 
índice ser TOTALMENTE DIVERSO do que estabelece o Acórdão nro. 2622/2013 do E. 
TCU utilizado como referência, visto que o acórdão estabelece o índice de 5,29% à 7,93%, 
não podendo a requerida ser dispensada do cumprimento do índice exigido no edital, 
também porque, é bom repetir, as empresas CITELUZ e ILUMITECH foram 



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

 

 

5 

 

desclassificadas com apresentação de percentual de 4,06% e 8,00% respectivamente, 
devendo ser observado pela Comissão de Licitação, que a exigência vale para TODOS os 
licitantes e portanto deve também ser desclassificada a empresa recorrida REAL, por ser 
de direito.”  
(...) 
 
DO PEDIDO 
 
1. Assim é o presente recurso para requerer que essa respeitável Comissão de Licitação, 

que se digne em rever e reformar a decisão que julgou classificadas as empresa 
recorridas, devendo-se com o acolhimento das presentes razões e reforma da decisão, 
sejam declaradas DESCLASSIFICADAS as empresas por NÃO cumprir o edital na fase 
de proposta, já que tratam-se de documentos essenciais e imprescindíveis para a 
validade do presente procedimento público concorrencial, haja vista o exigido no edital, 
uma vez que cabe a todos os licitantes o cumprimento de todas as exigências 
reguladas no referido instrumento convocatório, por ser de direito;  
 
 

2. Não sendo acolhido o pedido acima, o que se admite com amor ao debate, requer se 
digne V.Sa., de fazer remessa do presente recurso à autoridade que lhe for 
imediatamente superior, a fim de que a mesma venha a acolher as presentes razões e 
após, seja dado provimento ao recurso e ainda na remota hipótese de não acatamento 
deste, faça-o subir na forma do art. 45, S 6.0 da Lei n.0 12.462/2011 c/c art. 56 do 
Decreto n.0 7.581/2011 para os trâmites legais, por ser de direito;  

 
 

3. Deverá também serem intimadas as recorridas e as demais licitantes para impugnarem 
o presente recurso administrativo caso queiram, por ser de direito;  

 
 

4. Não sendo acolhido o presente recurso, o que repita-se admite-se por amor ao debate, 
requer que sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao 
ilustre Representante do MP Estadual, para análise das irregularidades apontadas, com 
o fim de apurar as irregularidades na prática dos atos administrativos denunciados, por 
ser de direito; 

 
5. Por fim, não sendo acolhido todos os argumentos lançados no presente recurso, requer 

que sejam remetidas também cópias de todo o processo licitatório, ao Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado, com também ao Ministério Público de Contas (MPC), com o fim 
de se apurar a necessidade de instauração de Tomada de Contas Especiais quanto ao 
objeto licitado, por ser de direito.  
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DAS CONTRARRAZÕES 
 
 
Por seu turno, as contrarrazões da INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP em 
breve síntese apontam que: 
 
 
1) Embora, a licitante ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA manifeste 

descontentamento quanto a sua desclassificação a mesma apresentou índices fora 
dos limites estabelecidos no Acórdão 2622/2013.  

2) Alega também que a licitante apresentou na proposta de preços o valor da 
composição do BDI igual a 27,68%, após aplicação da formula indicada no Acórdão 
2622/2013, foi encontrado o valor de 31,35%, divergente do que foi informado 
inicialmente, sendo verificada uma diferença de 3,67%.  

3) Afirma, também, que não havendo sustentação repele-se e pede-se que seja 
mantido a desclassificação da licitante nos exatos termos em que foram 
fundamentados. 

 
 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
 
 
Analisando cada ponto discorrido na peça recursal da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA 
LTDA em confronto com as contrarrazões apresentada pelas empresas reunidas em consórcio,  
liderada pela INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - EPP, com a legislação e com os 
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, expõe - se abaixo as medidas 
adotadas e as ponderações formuladas que fundamentaram a decisão final. 
 
 
No tocante a alegação acima exposta, não deve prosperar. Salienta–se, que os patamares 
determinados para obras e serviços do tipo “construção e manutenção de estações e redes 
de distribuição de energia elétrica” variam de 24,00% a 27,86%, e quando a taxa de BDI 
estiver fora dos patamares estipulados, deve-se proceder com o exame pormenorizado dos 
itens que compõem essa taxa, de acordo com o estabelecido no Acórdão 2622/2013. 
Senão vejamos: 
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9.2.1. nas análises do orçamento de obras públicas, quando a taxa de BDI 
estiver fora dos patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acórdão, 
procedam ao exame pormenorizado dos itens que compõem essa taxa, 
utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos no 
estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideração as 
peculiaridades de cada caso concreto: 

 
 
Diante do exposto, e verificando que o BDI apresentado pela empresa Inlux Locações e 
Serviços - EIRELI -EPP foi de (27,63%), não há o que reclamar de julgamento equivocado, 
pois o valor está dentro do limite estabelecido pelo referido Acórdão, sendo portanto 
desnecessário a análise dos limites da parcelas que o compõem à exceção dos tributos. 
 
Da mesma forma, a empresa Real Energy Ltda apresentou valor para o BDI igual a vinte e 
cinco por cento (25,0%) dentro dos limites definidos no Acórdão 2622/2013. 
 
Utilizando a mesma linha de raciocínio para analisar o que aponta a Recorrente no tocante 
à proposta da Citéluz Serviços de Iluminação Urbana S/A, verifica-se que esta 
apresentou BDI igual a vinte e cinco por cento (25,0%), logo dentro dos limites 
estabelecidos no Acórdão 2622/2013.  
 
Analisando o Recurso apresentado em atendimento ao princípio da autotutela que reveste à 
Administração o poder de rever seus atos a qualquer tempo, a Comissão verificou  
necessidade de reforma do julgamento proferido por esta Comissão para considerar 
classificada a empresa Citéluz Serviços de Iluminação Urbana S/A por atender ao 
exigido no instrumento convocatório. 
 
Portanto, não prospera a solicitação da Recorrente que pede a desclassificação das 
empresas Inlux Locações e Serviços - EIRELI -EPP e da Real Energy Ltda. 
  
Quanto à alegação de que a empresa Inlux Locações e Serviços - EIRELI - EPP teria 
descumprido exigência do edital quanto à composição de preços unitários, vejamos o que 
diz o instrumento convocatório: 
 
 

5.3.1. Disponibilidade de turma leve por hora 
Disponibilidade para execução de serviços de iluminação pública, de turma 
constituída de carro pequeno equipado com porta escada e ferramental 
adequado, 02 homens, pelo período de 1 hora 
Dias úteis diurno Dias úteis noturno Sábados diurno Sábados noturno 
Domingos e feriados diurno 
Domingos e feriados noturno 
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Desta forma consta orientação quanto à disponibilidade de mão de obra para a execução 
dos serviços nos horários diurnos e noturnos, em todos os dias da semana, inclusive 
domingos e feriados. 
 
Em sua Contrarrazões a empresa Inlux Locações e Serviços - EIRELI - EPP se manifesta  
a esse respeito afirmando que: 
 

 
Mais adiante afirma e requer a desclassificação das empresas reunidas em 
consorcio INLUX LOCACOES E SERVICOS - EIRELI - EPP (LIDER DO 
CONSORCIO) e TECNOLUMEN ILUMINAÇÃO URBANA LTDA., sobre a frágil 
argumentação que teria supostamente apresentado composição de preços 
unitários com inconsistência nos itens 1.1 e 5.3.1, por supostamente não ter 
apresentado a composição para o domingo e composição para o feriado. 
Aqui cabe fazer um esclarecimento, pois tanto o projeto básico quanto o edital, 
versam sobre DOMINGO E FERIADO, e o que houve na apresentação da 
composição de preços foi somente erro de digitação, pois,onde se lê somente 
FERIADO, lia-se corretamente DOMINGO E FERIADO, ate mesmo porque não 
ha distinção e o valor da composição e para o domingo e feriado e não só 
feriado como quer fazer crer a licitante ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., e 
tentar induzir esta comissão a erro. 

 
 
A comissão entende que a responsabilidade pela elaboração e apresentação das 
composições de preços unitários é da licitante, pois o Edital deixa claro como proceder não 
havendo dúvidas sobre o que deve ser apresentado. Restando à comissão verificar tão 
somente a exequibilidade dos valores constantes nas mesmas. Logo, não prospera a 
solicitação de desclassificação requerida pela Recorrente. 
 
 
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 e também no atendimento ao regramento da Lei Federal n.º 13.161/2015, bem 
como os princípios legais, e constitucionais garantidores de sua lisura, a Presidente da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS, e a unanimidade de seus 
membros, resolvem: 

 

1 - Julgar PROCEDENTE EM PARTE  o presente recurso, reformando a decisão da Comissão 
Setorial Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS que desclassificou a proposta de preços da 
empresa CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A, tornando-a CLASSIFICADA para o 
certame e manter a proposta de preços da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, 
desclassificada no certame por não atender os requisitos do Edital; 
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2 – Reformar sua decisão, restabelecendo a ordem de classificação das propostas de preços 
conforme abaixo relacionado: 
 

ITEM LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO 
VALOR GLOBAL (R$) 

1. INLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS – EIRELI - EPP   7.608.538,76 

2. REAL ENERGY LTDA  8.431.423,95 

3. CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A 9.677.627,56 

 
 

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

 
2 -  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 ILUMITECH CONSTRUTORA 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 da Proposta Preços, referente à CONCORRÊNCIA Nº 001/2017. 

 
CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto 

pela ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA referente à  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 ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA referente à CONCORRÊNCIA Nº 
001/2017. 

 
 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COSEL/OBRAS; 

 
 

RESOLVE 
 
 

Julgar PROCEDENTE EM PARTE  o presente recurso, reformando a decisão da Comissão 
Setorial Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS que desclassificou a proposta de preços da 
empresa CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A, tornando-a CLASSIFICADA para o 
certame e manter a proposta de preços da empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, 
desclassificada no certame por não atender os requisitos do Edital. 
 

 
Camaçari, 30 de maio de 2017. 

 
  

 
REGINALDO PAIVA DE BARROS 

Secretário da Administração 


