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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

 
 
Ao  
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMPEL, SENHOR 
PREGOEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE - 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL  
 

 
Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE  
Rua Horácio César, 64, Dois de Julho 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL  
CONCORRÊNCIA SEMGE Nº001/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS, COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA REDE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, COMPREENDENDO 
A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CADASTRO)..  
 
 
 

ALPER ENERGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.388.615/0001-01, sede na Rua: com sede na 
Rua: Alameda Caiapos, 900, Tamboré, Barueri - SP, CEP: 06460-110, 
endereço eletrônico: carlos.sanjar@clsenergy.com.br, representada neste ato 
por seu representante legal, vem, respeitosamente perante Vossa Senhoria, 
apresentar com fundamento na Lei 8.666/93 e do edital, apresentar 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, conforme expõe, fundamenta e 
requer a seguir:  
 

DA TEMPESTIVIDADE  
 

A garantia constitucional ilustra que qualquer decisão 
proferida em processo administrativo deve, necessariamente, sob pena de 
nulidade, observar o devido processo legal, garantindo, sempre, o contraditório 
e a ampla defesa, assegurando a todos o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direitos e ilegalidade. 

 
A presente é tempestiva, pois a abertura dos envelopes 

esta prevista para o dia 16/08/2022, logo se conclui que a impugnação do 
recorrente é tempestivo. 
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DA PRELIMINAR  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, instaurou 

processo licitatório na modalidade  CONCORRÊNCIA, de n° 001/2022,  do tipo 
MENOR PREÇO objetivando a  contratação de empresa especializada para 
a execução de serviços, com mão de obra e fornecimento de materiais, na 
rede de Iluminação Pública do Município de Salvador/BA, compreendendo 
a manutenção corretiva, preventiva, obras de infraestrutura, atualização 
da base de dados de iluminação pública, conforme especificações que 
integram este EDITAL e seus ANEXOS, especialmente Termo de Referência e 
as especificações. 
 

O ora, impugnante é candidato a participar da licitação, 
todavia, com todo respeito, foi identificado equívoco na analise do edital, no 
item 10.1.14.4, conforme será demonstrado a seguir: 

 
Do edital extrai-se o seguinte excerto abaixo: 

 
A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser 
comprovada pelos seguintes documentos: 
 
10.1.14.4 Implantação de sistemas de iluminação para eventos ou 
festas populares, envolvendo num único evento um mínimo de 
1.000 (mil) pontos implantados, entendendo-se por ponto, cada 
projetor ou luminária com potência igual ou superior a 200 W.  
 
A comissão de licitações publicou em 04/08/2022 – “que 

os requisitos de qualificação técnica e economico financeira devem ser 
considerados os que solicitados no Projeto Bàsico!! Portanto, toda 
análise e julgamento das propostas será feita com base nas informações 
do Projeto Básico e não a do edital.” 

  
Então o item de qualificação técnica que consta no 

projeto básico é o item 10.1.14.4. 
 
Implantação de sistemas de iluminação para eventos ou 

festas populares, envolvendo num único evento um 

mínimo de 1.000 (mil) pontos implantados, 

entendendo-se por ponto, cada projetor ou luminária com 

potência igual ou superior a 200 W. 

 

 



 

 

3 
 

 
 

Observa-se que tal exigência de um atestado de sistema 
não conectado ao grid da concessionária  de energia elétrica com no mínimo 
1.000 pontos, em gerador, não é usual, pois normalmente o sistema é 
conectado na rede de concessionaria, exceto em grande eventos como 
carnaval que pode gerar um apagão e que não seria o caso do presente objeto. 
 

A instalação de luminárias é baseada em 03 pontos 
técnicos básicos: (1) conexão do cabo na rede de energia, que envolve 
basicamente a qualidade das emendas dos cabos; (2) fixação das luminárias 
em braços ou estruturas de fixação e (3) focalização / direcionamento da 
luminária. 

 
A norma NBR 5410 - estabelece as condições 

necessárias para o funcionamento seguro de uma instalação elétrica de baixa 
tensão - até 1.000V em tensão alternada, que regram a respeito da maneira 
adequada de como devem ser feitas as instalações elétricas 
INDEPENDENTEMENTE se para eventos ou festas ou de maneira definitiva. 

 
Além do mais, a questão que envolve o requisito em um 

“único evento”, se mostra equivocada e não adequada, a utilização do termo 
“evento” no presente edital foge do objetivo da contratação. 

 
Todavia, conforme o objeto da licitação, a intenção do 

órgão público é selecionar empresas com capacidade técnica de instalar um 
determinado número de equipamentos, desta forma, a palavra correta deveria 
ser em “um único contrato” e não em “um único evento”. A iluminação deve 
seguir o padrão das instalações previstas na NBR5410. 
 

Ocorre que a exigência da qualificação técnica do item  
10.1.14.4 acaba por violar e restringir a participação dos licitantes, inclusive os 
princípios que regem as licitações públicas previstas no art. 37 da CF/88 e o 
art. 3º da lei 8.666/93, com destaque à supremacia do interesse público na 
Busca da proposta mais vantajosa. 

 
Uma vez que apenas uma empresa irá atender a 

exigência prevista do edital, desta forma ocorrera a ausência de 
competitividade, por apenas um participante atender tal exigência. 
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No caso em analise, para que tal objetivo seja alcançado, 
imperioso superar esta restrição e ilegalidade que maculam o certame, sendo 
considerada abusiva. 

Ocorre que tal qualificação desborda do mínimo 
necessário para o cumprimento do objeto licitado, conduzindo à restrição ilegal 
da licitação. 

 

DO DIREITO 
 

Os princípios que regem as licitações públicas vêm 
insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 3º da 
Lei nº. 8.666/93, com destaque à supremacia do interesse público na BUSCA 
DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. 

 
Trata-se de um dever do agente. Deve-se processar e 

julgar a licitação de maneira honesta, de acordo com os interesses da 
Administração Pública, possuindo um comportamento consoante com as regras 
de boa administração e com a idéia comum de honestidade no seu modo de 
proceder respeitando todos os princípios da Administração Pública e dos 
Processos Licitatórios: 

 
a. Princípio da Legalidade 

b. Princípio da Igualdade 

c. Princípio da Impessoalidade 

d. Princípio da Moralidade  

e. Princípio da Publicidade 

f. Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório 

g. Princípio do Julgamento Objetivo 

h. Princípio da Probidade Administrativa 

 

A lei de licitações, em seu Art. 3º, ao dispor sobre o 
edital e objeto licitado, previu expressamente que: 

 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
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sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 
deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. 
 
Portanto, qualquer exigência que não disponha de 

motivação técnica/jurídica suficiente a justificar a restrição, torna-se ilegal e 
abusiva. 

 
Ou seja, tais exigências desbordam do mínimo razoável 

admitido à legislação, doutrina e ampla jurisprudência acerca da matéria, 
devendo ser retirados. 

 
Ocorre que no presente caso, ao incluir no edital a 

restrição de participantes que não tenham atestado de Implantação de 
sistemas de iluminação para eventos ou festas populares, envolvendo num 
único evento um mínimo de 1.000 (mil) pontos implantados, entendendo-se por 
ponto, cada projetor ou luminária com potência igual ou superior a 200 W.  

 
Ora, a licitante para participar de tal certame devera 

apresentar um atestado de sistema não conectado ao grid da concessionária  
de energia elétrica com no mínimo 1.000 pontos, em gerador, para evento ou 
festas, quando para atender o objeto da licitação não seria necessário tal 
exigência.  

Afinal, a finalidade do certame é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, COM 
MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, 
COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA, ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, a qual pode ser plenamente atendida por empresa 
que possua a capacidade com no mínimo 1.000 pontos, ao grid da 
concessionária  de energia elétrica, em um único contrato,  pois não se trata da 
contratação para a realização de um grande evento.  

 
Ou seja, tem-se evidenciada uma restrição infundada, 

cujo direcionamento do certame será inevitável, o que é amplamente vedado 
pelos tribunais: 

REPRESENTAÇÃO. PEDIDO CAUTELAR, SUPOSTA 
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA POR RESTRIÇÃO À 
COMPETITIVIDADE CAUSADA POR DISPOSITIVO DO 
EDITAL. SUSPENSÃO CAUTELAR DA LICITAÇÃO. 
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REFERENDO. (TCU, ACÓRDÃO 432/2019 ATA 6/2019 - 
PLENÁRIO, Relator(a): RAIMUNDO CARREIRO, Data da 
sessão: 27/02/2019, #73201083) 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 
EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROMANADA EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÕES. MEIO DE 
EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA E TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO MENOR QUE 1% (UM POR CENTO). 
RESTRIÇÃO PREVISTA NO EDITAL. PROVÁVEL 
ILEGALIDADE. FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE 
INEFICÁCIA DA MEDIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO 
MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo Interno, autuado sob o nº. 
0623396-85.2018.8.06.0000/50000, interposto pelo ESTADO 
DO CEARÁ em face de Decisão Interlocutória proferida por 
esta Relatora (fls. 175/180), nos autos do Agravo de 
Instrumento agitado nos autos do Mandado de Segurança (nº 
0623396-85.2018.8.06.0000) impetrado por FA2F- 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, na qual deferi 
parcialmente o pedido de...« (+245 PALAVRAS) »... tutela 
recursal, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais 
para tanto. 2. Não conformado, o ente público agravante 
interpôs o presente recurso, no qual sustenta, às fls. 01/12, que 
o edital em comento encontra-se absolutamente de acordo com 
os mais recentes julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça, 
estabelecendo critério razoável e objetivo para aferição da 
exequibilidade da proposta. 3. Pois bem. É cediço na 
jurisprudência que não pode o Poder Público estipular taxa 
mínima de administração, residindo esta no campo da 
liberalidade do licitante, cabendo a este apresentar sua 
proposta conforme seu interesse, além de representar 
contrassenso tal exigência quando se tem como critério de 
avaliação da proposta o menor preço, o qual representaria uma 
maior vantagem para a Administração Pública que teria custos 
mais reduzidos para a prestação do mesmo serviço. 4. Nessas 
razões, constata-se a possível violação ao disposto no art. 40, 
X, da Lei nº. 8.666/93 (Redação alterada pela Lei nº. 9.648/98), 
aplicável subsidiariamente à Lei do Pregão, conforme 
preleciona seu art. 9º, infringindo os princípios que regem a 
Licitação, e impedindo a própria Administração Pública de, em 
tese, buscar as propostas mais vantajosas, visando assim o 
interesse público. 5. Assim, apesar de ser de competência da 
Administração Pública o exercício do controle quanto à justiça 
e viabilidade econômica das ofertas e propostas submetidas à 
exame, esta última, valendo-se de suas prerrogativas, não 
pode desobedecer a legislação, olvidando-se de realizar 
contratações de maior interesse às necessidades públicas. 6. 
Desta feita, não havendo previsão legal de cláusulas ou 
condições que restrinjam o caráter competitivo do certame, 
verifica-se a plausibilidade do direito e a lesão de difícil 
reparação do Agravante, ante a possível ilegalidade, devendo 
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ser afastadas, inclusive, pela própria Administração, quando 
patente o mencionado vício, que não pode impedir os 
concorrentes à apresentarem a exequibilidade de seus 
contratos por documentos suficientemente idôneos. 7. Por tais 
razões, a medida que se impõe é a manutenção da decisão 
vergastada, sendo imperioso o afastamento, parcialmente, das 
cláusulas previstas na norma editalícia permitindo a 
participação da Recorrida no certame, desde que comprove, 
efetivamente, a exequibilidade de sua proposta. 8. Recurso 
conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ; Relator (a): 
LISETE DE SOUSA GADELHA; Comarca: Fortaleza; Órgão 
julgador: 12ª Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 
11/03/2019; Data de registro: 12/03/2019, #93201083). 

 
Ao determinar a obrigatoriedade da Administração Pública 

em selecionar a proposta que melhor atenda às suas necessidades, a Lei de 
Licitações tratou de estabelecer requisitos técnicos mínimos de atendimento e 
também limitou expressamente a sua comprovação. 

Ou seja, a lei expressamente estabeleceu um limite de 
qualificação técnica a ser exigida. 

Trata-se de exigência que fere a competitividade, e que 
poderia ser suprida de formas diferentes. 

 
EXIGÊNCIAS ABUSIVAS e DESNECESSÁRIAS 
 
No presente caso, tal exigência extrapola a finalidade 

contida na lei, o item 10.1.14.4 do edital previu exigências abusivas e 
desnecessárias, tais como citado acima. 

 
Pois, tal exigência para a qualificação técnica desborda 

do mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, CONDUZINDO Á 
RESTRIÇÃO ILEGAL DA LICITAÇÃO. 

 
A lei de licitações em seu art. 3, ao dispor sobre edital e 

objeto licitado, previu expressamente que: 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade 
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com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991; 
 
Conforme o teor do artigo 40, Inciso I, da lei 8.666/93, o 

edital deve ser elaborado de forma sucinta e clara, devendo haver uma grande 
atenção em todas as suas cláusulas, visando evitar que seus vícios possam 
prejudicar o andamento do processo licitatório, recomendando-se a obtenção 
de informações detalhadas de quem realmente entende do ramo do objeto 
que se deseja licitar, visando definir corretamente as suas exigências 
técnicas, observando-se, também, que não se deve esquecer do tratamento 

de igualdade que deve ser dado para todos os participantes e que a minuta do 
edital deve ser examinada previamente pela assessoria jurídica da 
administração, segundo exigência contida no Parágrafo Único do artigo 38, da 
Lei 8.666/93. 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também já se 
manifestou por diversos de seus Ministros, sobre as condições de igualdade, 
vejamos: 

 
“...Por outro lado, a igualdade de condições nas licitações é 
princípio de estatura constitucional (art. 37, XXI CF). Deste 
princípio geral decorre o da competitividade, previsto no mesmo 
dispositivo constitucional (somente serão permitidas as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações) e no art. 3 §1º, I art. 31, I da Lei nº 
8666/93. Por isso a competição não poderá ser restringida, sob 
pena de nulidade de todo o processo licitatório. 
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Ora, a exigência do item 10.1.14.4  referente a 

qualificação técnica, no certame,  é um excesso de por arguição 
flagrantemente desnecessária, fundamentado de termos ilegais, contrário ao 
interesse público e que se mantida será derrubada judicialmente, conforme 
as inúmeras jurisprudências neste sentido. 

 
LICITAÇÃO DIRECIONADA - Fraude 
É aquela cujas especificações do objeto estabelecidas no ato 

convocatório direcionam à uma única empresa do mercado que possa atender. 
Caracteriza-se como fraude e os responsáveis são sujeitos à multa pelo Tribunal de 
Contas da União, conforme Acórdão TCU nº 1715/2009 Plenário. A licitação 
direcionada pode ser convertida em Tomada de Contas Especial para responsabilizar 
os responsáveis como foi o caso deste acórdão citado.10.1 licitação fraudulenta, 
direcionada a esconder o favorecimento de determinadas pessoas, contrariando os 
princípios da moralidade, impessoalidade, legalidade e da probidade administrativa 
(art. 3º da Lei 8666/93);V- aplicação da multa, aos dois Responsáveis, prevista no art. 
58, inciso II da Lei 8.443/1992, em razão de realização de licitação fraudulenta, 
direcionada ao favorecimento de parentes, contrariando os princípios da moralidade, 
impessoalidade, legalidade e da probidade administrativa (art. 3º da Lei 8666/93). 

 
Com isso, alguns interessados acabam por ser 

injustamente ceifada da disputa, mesmo podendo atender todas as condições 
de habilitação. 
 

Ressalte-se que, na Administração Pública há de 
prevalecer a Supremacia do Interesse Público, desde a elaboração do edital 
até ao confronto de prevalência sobre os interesses individuais. 

 
Neste sentido, é regra consagrada que a finalidade 

pública prevista em Lei deve observar, acima de tudo, o interesse público, ou 
seja, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, “significa que sendo 

interesses qualificados como próprios da coletividade - internos ao setor 

público - não se encontram à livre disposição de quem quer que seja por 

inapropriáveis.” Em outras palavras, formalidade e rigorismo inculto exigido, 
fora de previsão legal, é contrário ao próprio interesse público. 

 
O Estado Moderno busca, efetivamente, a modernização, 

em conformidade com os princípios norteadores da Administração Pública 
previsto no art. 37 da Carta Magna, quais sejam: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência.  
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Socorremo-nos dos brilhantes e luminosos ensinamentos 
do Mestre HELY LOPES MEIRELLES, Professor e Doutor em Direito 
Administrativo, em sua imorredoura Obra “Licitação e Contrato Administrativo, 
13ª Edição, “ipsis literis”: 

 
“A orientação correta nas Licitações é a dispensa de rigorismos 
inúteis e a não exigência de formalidades e documentos 
desnecessários à qualificação dos interessados na Licitação.” 

 
Ademais, o art. 27 da Lei 8.666/93 diz, expressamente, 

que “exigir-se-á dos interessados exclusivamente prova relativa à:, qualificação 
técnica,”. Hely Lopes Meirelles, diante do dispositivo, art. 27 da Lei 8.666/93, 
reforça seus ensinamentos dizendo: 

 
“Nenhuma outra documentação deverá ser exigida, pois o 
legislador empregou deliberadamente o advérbio 
‘exclusivamente’, para impedir que a Administração, por 
excesso de cautela ou vício burocrático, condicione a 
habilitação dos licitantes à apresentação de documentos  
dispendiosos, ou que a Lei, Medida Provisória e Instrução 
Normativa ainda não o tenha exigido para fins de licitação, 
que muitas vezes afastam concorrentes idôneos pela 
dificuldade de obtê-los por estarem no prazo previsto em 
lei”. 

 
Corroborando com o posicionamento supra, o Superior 

Tribunal de Justiça, em Acórdão da lavra do Ministro GARCIA VIEIRA:  
 

O Administrador Público, ao realizar uma concorrência, deve 
procurar sempre selecionar a proposta mais vantajosa para a 
administração, escudado nos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e imparcial. Segurança Concedida, por 
unanimidade.” (STJ, Ac. Mandado de Segurança, 5.600/DF 
(9800022147), in DJ em 13.05.98). 

 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também já se 
manifestou por diversos de seus Ministros, vejamos: 

 
“...Por outro lado, a igualdade de condições nas licitações é princípio 
de estatura constitucional (art. 37, XXI CF). Deste princípio geral 
decorre o da competitividade, previsto no mesmo dispositivo 
constitucional (somente serão permitidas as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações) e no art. 3 §1º, I art. 31, I da Lei nº 
8666/93. Por isso a competição não poderá ser restringida, sob 
pena de nulidade de todo o processo licitatório. 
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A Administração Pública não pode impedir a participação 
daqueles que teoricamente estariam aptos a prestar o serviço amparados pela 
nova norma jurídica, EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS é restringir 
indevidamente o acesso à disputa. 

 
Neste diapasão, vale gizar que dita exigência excede ao 

disposto no art. 27 da Lei nº 8666/93. Com efeito, a interpretação extensiva 
mencionada, no que tange à regularidade, não apenas infringe ao princípio a 
razoabilidade e da universalidade de acesso à Licitações, quanto e 
precipuamente poderá redundar na impossibilidade da Administração celebrar 
contrato mais vantajoso. 
 

Ou seja, a lei estabeleceu um limite de qualificação 
técnica a ser exigida, trata-se se exigência que fere a competitividade. 

 
Assim, seja pela realidade fática demonstrada, seja pela 

legislação aplicável à matéria, o resultado final apresentado deve ser excluído 
exigências desnecessários que limitam a participação de vários licitantes além 
de em tese dar indícios de possível direcionamento do certame, o que seria 
considerado crime também, pois na essência do que pretende a legislação 
aplicável, haja vista o objetivo do processo licitatório, considerando-se que, em 
condições de igualdade, os Licitados competem para obter o contrato, devendo 
prevalecer, sempre a participação de maior número de empresas interessadas 
pela contratação em tela, e, consequentemente, privilegiar a competitividade 
para alcançar um preço menor, ou seja, uma proposta mais vantajosa para a 
Administração, tal exigência do edital criou uma desigualdade para os 
participantes no analise da qualificação técnica do item  10.1.14.4. Violando o 
princípio da legalidade e da Isonomia. 
 

DA SEGURANÇA JURÍDICA DO ARTIGO 5º, INCISO 
XXXVI. 

 
Não obstante a Segurança Jurídica é amplamente 

resguardada pela CF/88 no seu art. 5, inc. XXXVI, o qual preconiza a 
administração a respeitar o ato jurídico perfeito. 

 
A administração pública, tem limites no seu poder de 

atuar, sob pena de ferir um dos princípios que é basilar no Sistema 
Constitucional Brasileiro, o da Segurança Jurídica. 
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Ademais, existem limites lógicos, antológicos e 

semânticos que o administrador público não pode transpor, sob pena de 
agredir o mais fundamental dos princípios. 

 
Contudo, os cidadãos brasileiros, sentem-se amparados e 

confiantes na aplicação das normas no sistema jurídico, desde que seja 
respeitado o Princípio da Segurança Jurídica. 

 
É dever da Administração exercer a supervisão de seus 

atos, no sentido de coibir e corrigir eventuais disparates, de forma célere e com 
vistas a evitar reflexos negativos àqueles envolvidos com a sua atuação, com 
destaque à sociedade. 

 
A Súmula 473 do STF, prevê que: 
 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial. 

 
A Súmula 346 do STF, prevê que: 
 
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus 
próprios atos 
 
O Decreto 3555/2000 dispõe que: 

 
Art.18. A autoridade competente para determinar a contratação 
poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 
Assim, considerando a supremacia da Administração 

Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios em 
andamento em sua instância, com fundamento do art. 49 da lei 8666/93, a 
prerrogativa de autotutela da Administração Pública de rever seus próprios 
atos para alcançar aspectos de legalidade, e que tem o dever de obedecer à 
lei e verificar a presença dos pressupostos de validade dos atos que pratica. 
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E ainda, considerando que posterior contratação advinda 
do resultado da presente licitação poderá causar lesão ao interesse público, em 
afronta aos principios da legalidade, da moralidade, da razoablidade, além de 
prejuízos a terceiros licitantes, com a produção de efeitos graves  a 
manutenção em vigência do ato defeituoso. 

 
Diante do exposto, Requer, o recebimento da presente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, com  a imediata suspensão do processo de 
forma a possibilitar a revisão do item supra referido, possibilitando assim a 
manutenção da lisura e legalidade do certame. 

 
Nestes Termos 

Pede Deferimento. 
 

Barueri, 05 de agosto de 2022. 
 
 

ALPER ENERGIA S.A 
09.388.615/0001-01 

 
 
 
 

CARLOS LAVINI 
SANJAR:28218
770801
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Processo NM 8635/2022

EDITAL DE CONCORRÊNCIA - SEMGE N“ 001/2022

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICAI.

Preliminarmente, impõe-se consignar que a Constituição Federal brasileira determina que a 

administração pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda nossa Carta Magna a necessidade de 

observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam 
contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos 

os concorrentes {art. 37, inciso XXI).

No entanto, conforme se observa do item 7.1 “a” do Projeto Básico, em verdade, essa 

Administração requer para comprovação da qualificação técnica, dentre outros atestados, a 

apresentação de Atestado de capacidade técnica de "Implantação de sistemas de iluminação para

Neste sentido, em atendimentos aos princípios norteadores da licitação, impede ressaltar que 

na fase interna, existe a discricionariedade administrativa para, no âmbito da legislação em vigor, 
estabelecer as cláusulas editalícias. Somente quando da publicação do edital, encerra-se a 

atividade discricionária, estando a Administração e os administrados vinculados às cláusulas ali 

estabelecidas.

Na presente impugnação apresentada pela empresa ALPER ENERGIA S.A, a mesma alega 

que a “exigência de um atestado de sistema não conectado ao qrid da concessionária de energia 

elétrica com no mínimo 1.000 pontos, em gerador, não é usual, pois normalmente o sistema é 

conectado na rede de concessionária, exceto em grandes eventos como carnaval que pode gerar 

um apagão e que não seria o caso do presente objeto."

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Em atenção a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa ALPER ENERGIA S.A, a 

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (“DSIP”), vem, através de sua equipe técnica 

especializada, apresentar manifestação técnica abaixo;

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública
Rodovia BR-324, Km 618, S/N, Porto Seco Pirajá, CEP: 41.233-030 - Salvador/BA 

Telefone; (71)3202-5005

SALVADOR
PREFEITURA

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a 

execução de serviços, com mão de obra e fornecimento de materiais, na rede de Iluminação Pública 

do Município de Salvador/BA, compreendendo a manutenção corretiva, preventiva, obras de 

infraestrutura, atualização da base de dados de iluminação pública (cadastro), conforme especificações 

constantes no Projeto Básico (Anexol) do Edital.

Diretoria 
de Iluminação 
Pública
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Portanto, incabível qualquer impugnação nesse sentido.

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

Assim, em momento algum, foi exigido atestado de sistema não conectado ao grid da 

concessionária de energia elétrica com no mínimo 1.000 pontos, em gerador.

Nos festejos de final de ano também são instalados reforços de iluminação (com a utilização de 
projetores) para o festival da virada.

Além disso, a planilha com os serviços de evento corresponde a aproximadamente 13% do valor 

global da licitação para cada um dos lotes.

Vale ressaltar que Salvador proporciona o maior carnaval de rua do mundo e, de maneira 

temporária, são instalados projetores viários e postes objetivando reforçar a iluminação pública nos 
circuitos principais e também nos carnavais de bairro.

São utilizados mais de 3.000 (três mil) projetores para reforçar a iluminação dos circuitos do 
carnaval, de modo que o quantitativo solicitado é inferior ao limite de 50% da demanda esperada.

Dispõe o art. 30, § 1°, inc. I, da Lei n® 8.666/93 que tal exigência somente será válida relativamente 

às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, in verbis:

Ademais, a empresa acrescenta: “Além do mais, a questão que envolve o requisito em um 

“único evento”, se mostra equivocada e não adequada, a utilização do termo “evento” no presente 

edital foge do objetivo da contratação. Todavia, conforme o objeto da licitação, a intenção do órgão 

público é selecionar empresas com capacidade técnica de instalar um determinado número de 
equipamentos, desta forma, a palavra correta deveria ser em "um único contrato" e não em "um 

único evento"."

§ 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput" deste artigo, 

no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 

a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

eventos ou festas populares, envolvendo num único evento um mínimo de 1.000 (mil) pontos 

implantados, entendendo-se por ponto, cada projetor ou luminária com potência igual ou superior 
a 200 W."

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública 
Rodovia BR-324, Km 618, S/N, Porto Seco Pirajá, CEP: 41.233-030 - Salvador/BA 

Telefone: (71) 3202-5005

• Diretoria 
de Iluminação 
Pública

.SALVADOR
PREFEITURA
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Portanto, nâo há que se falar em “restrição infundada".

SALVADOR
lXJI prefeitura

A vasta jurisprudência formada nesse sentido culminou com a edição do Enunciado 263 da 

Súmula de Jurisprudência do TCU que assim dispõe:

Assim, e em conformidade com o entendimento do TCU (Acórdão n. 397/2013-Plenário, 
Acórdão 717/2010-Plenário e Acórdão 1251/2022-Segunda Câmara) estão adequados os quantitativos 

necessários para a comprovação da qualificação técnica.

Ademais, também em conformidade com o entendimento do TCU (Acórdão 2474/2019 - 

Plenário) e a jurisprudência dos tribunais de contas, a fim de evitar exigência excessiva, em que pese 
na aplicação da Lei n. 8.666/93 nâo ter sido fixado um percentual definido, somente consta no Projeto 

Básico em questão o que possui, simultaneamente, maior relevância técnica e valor significativo, 

observando-se a média de 4% (quatro por cento) do valor previsto em relação ao total do objeto do 

certame.

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos:

SÚMULA N® 263/2011 - TCU: Para a comprovação da capacidade técnico- 

operaclonal das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 

é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos 

em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa 

exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a 

ser executado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

■ Diretoria 
de Iluminação 
Público

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública
Rodovia BR-324, Km 618, S/N, Porto Seco Pirajá, CEP: 41.233-030 - Salvador/BA 

Telefone: (71) 3202-5005

Em análise à redação conferida ao artigo supramencionado, ressalta-se que o emprego do 

conectivo “e”' estabelece que a legitimidade da introdução de exigências de comprovação da 

qualificação técnica está condicionada às parcelas do objeto licitado que sejam, cumulativamente, de 

maior relevância técnica e de valor significativo. Esse, inclusive, é o entendimento adotado há muito 

pelo TCU (v.g. Acórdãos 167/2001; 1.332/2006; 170/2007; 800/2008; 1.328/2010; 1.898/2011; 

2.253/2011; 2.934/2011; 2.992/2011 e 31/2013, todos do Plenário).



*
■í
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CONCLUSÃOII.

Salvador, 22 de agosto de 2022.

Neste viés, compreende essa equipe técnica que a opção da administração pela qualificação 

técnica constante no item 7.1 “a", se encontra em conformidade com o entendimento do TCU e a 

jurisprudência dos tribunais de contas, atendendo às necessidades técnicas do parque de Iluminação 

Pública municipal e não se demonstra restritiva à competitividade do presente certame.

Por tudo quanto apresentado, essa equipe técnica opina pelo INDEFERIMENTO das alegações 
contidas em IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa ALPER ENERGIA S.A.

A Constituição Federal insta a Administração Pública a oferecer a todos os administrados 

igualdade de oportunidades na contratação de serviços, obras e compras. Por meio do princípio da 

igualdade, compreendemos pela impossibilidade de tratamento desigual injustificado aos licitantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

IgoTItfíoreira
Mat: 3162392
GERENTE DE PLANEJAMENTO E PROJETO

Ra'aelMirandadeO Silva 
Mat 31 62101 
DSIP/SEMOP

rente de Eficiência Energética

Diretoria de Serviços de Iluminação Pública
Rodovia BR-324. Km 618, S/N, Porto Seco Pirajá, CEP: 41.233-030 - Salvador/BA 

Telefone: (71) 3202-5005

SALVADOR
PREFEITURA

Leo^a?do Pimentel
Mat?:3lè2391
GERENTE DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO

* Diretoria 
de Iluminação 
Pública

Rafael Miranda
Mat.: 3162101
GERENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Leonardo B.
Ger de Monit. e Manutenção 

DSIP 
Mat: 3162391
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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D O  S A L V A D O R  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
GERÊNCIA CENTRAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
PARECER Nº 108/2022 

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA – SEMGE Nº 01/2022 

PROCESSO Nº 18635/2022 – SEMOP/DSIP 

OBJETO: contratação de empresa especializada para a execução de serviços, com mão de 

obra e fornecimento de materiais, na rede de Iluminação Pública do Município de 

Salvador/BA, compreendendo a manutenção corretiva, preventiva, obras de infraestrutura, 

atualização da base de dados de iluminação pública, conforme especificações que integram 

este EDITAL e seus ANEXOS. 

IMPUGNANTE: ALPER ENERGIA S.A. 

 

DOS FATOS:  

               Trata-se de impugnação interposta pela empresa ALPER ENERGIA S.A que se 

insurge, EM SINTESE, contra o seguinte ponto: 

 

1- Descabimento da qualificação técnica exigida; 

 

 

 
Por tais fundamentos, requere a impugnante a retificação do edital e que seja 

designada nova data para a realização do certame. 

 

 

DO JULGAMENTO DO MÉRITO 

No mérito, impõe-se consignar que a Constituição Federal brasileira determina 

que a administração pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita, ainda, nossa Carta Magna a 

necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e 

alienações sejam contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI). 



Parecer SEMGE/COMPEL nº 108/2022 - Página 2 de 3 

Sucede, ainda, que na fase interna, existe a discricionariedade administrativa 

para, no âmbito da legislação em vigor, estabelecer as cláusulas editalícias.  

 

Com efeito, o edital é ato normativo confeccionado pela Administração Pública 

para disciplinar a licitação na fase interna. 

 

Disto isso, passa-se a análise do mérito da impugnação interposta pelas 

empresas supracitadas. 

 

Considerando que a peça impugnatória se contrapõe também às regras esculpidas 

no Projeto Básico elaborado pela SEMOP/DSIP, encaminhamos os supracitados expedientes 

ao setor técnico, em conformidade com o parágrafo único do Art. 14 do decreto municipal 

32.562/2020, que reza: 

 

“O pregoeiro poderá solicitar 

manifestação técnica da assessoria 

jurídica ou de outros setores do órgão ou 

da entidade, a fim de subsidiar sua 

decisão.” 

 

Em seu turno, a Comissão Técnica que visa acompanhar e dar apoio à Comissão 

de Licitação para este processo, designada pela portaria nº 089/2022 de 02 de agosto de 

2022, após analise opinou, no que compete, pelo INDEFERIMENTO das alegações contidas 

na impugnação apresentada pela empresa ALPER ENERGIA S.A, conforme manifestação às 

fls. 2445 - 2448 dos autos. 

 

É imperioso destacar que na fase interna, existe a discricionariedade 

administrativa para, no âmbito da legislação em vigor, estabelecer as cláusulas editalícias. 

 

O excelente doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu livro Curso de 

Direito Administrativo, no capítulo a que se refere ao Poder de Polícia, explana em um curto 

subtítulo sobre o que vem a ser a Legalidade Estrita, conforme segue:  

 

“O particular quando pretende manter uma relação com a 

Administração Pública, o mesmo tem que se submeter a 

sua vontade, assim, a Administração Pública dita as 

regras para que possam manter uma relação jurídica, com 

uma espécie de contrato de adesão, caso queira manter 
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Membro 
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Membro 
 

 

 

 
                                                                                                                           

uma relação jurídica com esta, tenha que se submeter às 

condições impostas” 

 

“De outra parte, vê-se que, ao elaborar o edital, a Administração Pública, dentro da 

margem de discricionariedade que lhe é deferida, pode estabelecer as condições que entenda 

necessárias para assegurar a execução do objeto pretendido. ” (TCSP, Processo TC-

1366/001/97, rel. Cons. Robson Marinho, DOESP de 16.3.99) 

 

Portanto, a COMPEL acompanha a decisão lavrada manifestação da Comissão 

Técnica de não assistir razão à impugnante. 

 

Por fim, que este parecer e seus anexos sejam publicizados na plataforma on line 

compras.salvador.ba.gov.br ao conhecimento de todos os interessados, e seus efeitos sejam 

refletidos no edital e seus anexos. 

 

 
DA DECISÃO 

 

 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL, 

fundamentada na manifestação da Comissão Técnica da SEMOP/DSIP às fls. 2445 - 2448 

dos autos, nos termos do instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos da 

Lei 8666/93, resolve conhecer da impugnação do Edital apresentada pela empresa: ALPER 

ENERGIA S.A, para no mérito julgá-la IMPROCEDENTE, com base no disposto do julgamento 

acima. 

 

É o parecer, SMJ. 

 
Salvador, 02 de setembro de 2022. 
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