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AO(À) ILUSTRÍSSIMO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - COMPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO-SEMGE DO 
MUNICÍPIO DE SALVADOR, ESTADO DA BAHIA 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº SEMOP/DSIP - 18635/2022 
 
  
 
 
 

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 04.375.003/0001-60, sediada à Avenida Luis Viana, nº. 6462, Conj. Manhattan 

Square Edif. Wall Street West, bloco “B”, sala 207, Bairro Patamares, Município de Salvador, 

Estado da Bahia, CEP: 41.680-400, telefones (71) 3042-9066 e (11) 5184-1677, e-mail: 

contatosp@ilumitech.com.br (Doc. 01), vem respeitosamente à presença de V. Exa., 

tempestivamente, apresentar  

IMPUGNAÇÃO 
 

ao Edital de Concorrência nº. 001/2022 do Município de Salvador/BA, através da Secretaria 

Municipal de Gestão-SEMGE, o que faz com fundamento no artigo 41, §1º da Lei Federal nº. 

8.666/1993, bem como com fulcro no subitem 13.2 do edital ora vergastado, o que realiza 

através dos fatos e fundamentos a seguir expostos. 
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I – DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, faz-se necessário demonstrar a tempestividade da presente 

Impugnação.  

Dispõe o artigo 41, §1º da Lei Federal nº. 8.666/1993, que o interessado deverá 

impugnar o edital da licitação em até 5 (cinco) dias úteis antes da data estabelecida para a 

abertura dos envelopes de habilitação, vislumbra-se: 
 
Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 
até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 
(Grifou-se). 

 
Da mesma forma, estabeleceu o ato convocatório impugnado, nos termos do seu 

subitem 13.2, in verbis: 
 
13. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
(...) 
13.2 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade 
máxima do órgão ou entidade licitante, o instrumento convocatório por 
irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 05 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes 
das propostas, cabendo à Administração julgar a impugnação em até 03 
(três) dias úteis. (Grifou-se). 

 

Deste modo, considerando-se que a data da Sessão Pública para a entrega e a 

abertura dos envelopes ocorrerá em 08/11/2022 (terça-feira), às 10:00 horas. 

Avaliando-se que o dia 02/11/2022 (quarta-feira) é feriado nacional do Dia dos 

Finados, conclui-se que a Impugnação ao certame licitatório em questão deverá ser proposta 

até o dia 31/10/2022 (segunda-feira), razão pela qual verifica-se que a presente peça se 

encontra plenamente tempestividade. 

 
II – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

Trata-se de licitação na modalidade Concorrência, com critério de Menor Preço 

Global por Lote, cujo objeto 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 (cadastro), conforme 

especificações constantes no PROJETO BÁSICO (Anexo1) deste EDITAL.” 
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III – DO MÉRITO 
No presente capítulo, demonstrar-se-á que o ato convocatório não cumpre 

integralmente o disposto no ordenamento jurídico, motivo pelo qual deverá ser retificado para 

assegurar a maior competitividade no certame. 

 

III.I - DA AUSÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E 
REGULARIDADE NO CONSELHO DE PROFISSIONAL DE CLASSE DA PESSOA 
JURÍDICA E DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS - CREA | CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO - CAT 

No que tange à documentação necessária para os interessados participarem de 

processos licitatórios, a Lei Federal nº. 8.666/1993 preceitua:  

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 

II - qualificação técnica; 

Observa-se que a qualificação técnica, é condição indispensável para a regular 

participação do certame pelos interessados.  

O artigo 30 da Lei Federal nº. 8.666/1993 define como documentação relativa à 

qualificação técnica: 

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

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos; 

(...) 

(Grifou-se). 
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Indo além, o Tribunal de Contas da União possui entendimento sumulado no sentido 

de ser pertinente a exigência no edital da apresentação de documentação para demonstrar a 

capacidade técnica, nota-se: 

ENUNCIADO 
A inserção nos editais de licitação de exigência de comprovação de 
capacidade técnica, seja sob o aspecto técnico-profissional ou técnico-
operacional, exige motivação e demonstração, tecnicamente, que os 
parâmetros fixados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto 
licitado, assegurando-se de que a exigência não implica restrição do caráter 
competitivo do certame. 

 
Diante do exposto, conclui-se que a exigência da comprovação de inscrição e 

regularidade no Conselho de Profissional de Classe da pessoa jurídica e dos Responsáveis 

Técnicos, bem como da Certidão de Acervo Técnico do Responsável Técnico visam 

assegurar que os licitantes cumprem o requisito da qualificação técnica. 

Pela análise das cláusulas 10.1.15 e seguintes do Edital, percebe-se que não há 

exigência de apresentação do referido comprovante de inscrição no CREA, bem como não 

há menção à apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT). Assim, ante ao exposto, 

sugere-se, respeitosamente, a inclusão de cláusulas no seguinte sentido: 

10.2 Certidão atualizada do registro da empresa e de seus responsáveis 
técnicos expedida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante. No caso de 
licitante consórcio, todas as empresas consorciadas deverão apresentara o 
registro em questão.  

10.3 Para fins de conferência de autenticidade do Atestado de Capacidade 
Técnico-Operacional, deverá(ão) ser apresentada(s) as certidões de acervo 
técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica 
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos 
profissionais vinculados aos atestados, podendo, a cargo da Comissão, ser 
realizadas diligências para solicitar as notas ou contratos para sanar dúvidas 
e omissões sobre o referido atestado. 

Tais requisitos, Colenda Comissão Julgadora, darão segurança à Administração 

Pública no sentido de que o serviço, objeto do certame licitatório, será regularmente prestado 

pelo vencedor, cumprindo devidamente as suas expectativas. 

Deste modo, deverá ser incluído no Edital a exigência de os licitantes apresentarem 

como documentos de qualificação técnica: Comprovação de inscrição e regularidade no 

Conselho de Profissional de Classe da pessoa jurídica e dos responsáveis técnicos e, ainda, 

a Certidão de Acervo Técnico do responsável técnico, referente aos atestados apresentados. 

 

III.II - DA AUSÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, SOLVÊNCIA 
GERAL E ENDIVIDAMENTO 
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No que pertine à documentação necessária para os interessados participarem de 

processos licitatórios, a Lei Federal nº. 8.666/1993 preceitua:  

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 

III - qualificação econômico-financeira; 

Indo além, o comentado diploma legal define a forma da demonstração da 

qualificação econômico-financeira pelos licitante, nos termos do artigo 31, observa-se: 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

(...) 

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 
financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir 
caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos 
de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.       

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de 
obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da 
licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou 
ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo 
de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para 
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente 
celebrado. 

(...) 

O que se extrai do artigo acima colacionado, é que a exigência da comprovação do 

Índice de Liquidez Corrente, Solvência Geral e Endividamento dos licitantes, assegura à 

Administração Pública de que estes possuem saúde financeira. 

Nesse sentido, posiciona-se o doutrinador Marçal Justen Filho, nota-se: 
“Em qualquer caso, porém, o índice deverá ser apto a avaliar apenas a 
capacitação financeira do interessado para a execução do contrato.” 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 
8.666/1993, 18ª ed., 2019, p. 799) (Grifou-se). 
 

Da mesma forma, entendeu o TCU, por meio de voto do Ministro Valmir Campelo, 

que: 
“(...) os índices e seus valores devem ser fixados de modo a avaliar a 
capacidade financeira da empresa em cumprir com as suas obrigações 
contratuais. Não é fazendo comparações com a capacidade econômico-
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financeira das maiores empresas do ramo que se aferirá a capacidade 
econômico- financeira para a execução de determinado contrato. (...)” 
 
(TCU. Acórdão 11.899/2006, Plenário, rel. Min. Valmir Campelo). (Grifou-se). 

 
Em decorrência do exposto, conclui-se que a exigência da comprovação do Índice 

de Liquidez Corrente, unicamente, não é capaz de demonstrar a boa condição da licitante, 

devendo ser requeridos também a comprovação de Solvência Geral e de Liquidez Corrente 

dos licitantes para assegurar a contratação da empresa que possui saúde financeira 

suficiente para executar o objeto contratual da licitação. 

Sugere-se a adição à cláusula 10.1.12 dos seguintes Índices:  

 

Índice de Solvência Geral (SG) = AT/PC+ELP ≥ 1,0 

AT = Ativo Total 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

 

Liquidez Corrente (LC) = AP/PC ≥ 1,0 

AT = Ativo Total 

PC = Passivo Circulante 

 

Ademais, visando garantir a isonomia no certame, é de rigor que seja incluída 

previsão voltada às empresas com menos de um ano de existência sobre o tema tratado 

acima. Assim, sugere-se que a seguinte redação seja adotada: 

10.1.12.1 A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não 
tenha Balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo 
seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua 
existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência maior ou 
igual a um (≥ 1,0), conforme a seguinte fórmula: 

Solvência = AT/PET ≥ 1,0 

AT = Ativo Total 

PET = Passivo Exigível Total 
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III.III - DA RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE | DA NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO 
DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS | DO SUBITEM 10.1.14 E SEGUINTES DO EDITAL 

De acordo com o subitem 10.1.14 e seguintes do ato convocatório, a apresentação 

de Declaração contendo relação de compromissos assumidos pelo licitante com iniciativa 

privada ou Administração Pública é requisito para a participação de interessados no certame 

licitatório.  

Abaixo, colaciona-se os comentados subitens: 

10.1.14 Declaração contendo relação de compromissos assumidos pela 
licitante com a iniciativa privada e administração pública (conforme MODELO 
do anexo do projeto básico).  

10.1.14.1 A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 
1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao 
Patrimônio Líquido da licitante, conforme fórmula a seguir:  

Fórmula de cálculo:  

(Valor do Patrimônio Líquido x 12)/valor total dos contratos >1  

10.1.14.2 O resultado obtido através da fórmula apresentada no subitem 
10.1.14.1 deverá ser superior a 1 (um).  

10.1.14.3 Considera‐se o valor remanescente do contrato, excluindo o já 
executado.  

10.1.14.4 Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada 
seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita 
bruta, o licitante deverá apresentar justificativas. Fórmula de cálculo: (Valor 
da Receita Bruta ‐ Valor total dos Contratos) x 100 = Valor da Receita Bruta  

O que se extrai dos subitens acima colacionados, é que os interessados só poderão 

participar do processo licitatório se apresentarem Declaração de Compromissos Assumidos 

com a iniciativa privada ou com a Administração Pública.  

Indo além, é obrigatório que a aludida Declaração deverá informar que o valor do 

patrimônio líquido, multiplicado por 12 e dividido pelo valor total dos contratos deve ser maior 

que 1 (um). 

Em contrapartida, em nenhum momento a Licitante justificou a necessidade das 

exigências constantes no subitem 10.1.14 e seguintes, fato que caracteriza a restrição à 

competitividade. 
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A Constituição Federal brasileira preconiza que a igualdade de condições é 

assegurada nos processos licitatórios, observa-se: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. (Grifou-se).      

Da mesma forma dispõe a Lei Federal nº. 8.666/1993, nota-se: 

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 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. (Grifou-se).        

Nesse diapasão, o doutrinador Marçal Justen Filho esclarece: 

“As diferenciações constantes no ato convocatório devem atentar para os 
limites acima indicados. Será inválida a discriminação contida no ato 
convocatório se não se ajustar ao princípio da isonomia. Será esse o caso 
quando a discriminação for incompatível com os fins e valores consagrados 
no ordenamento, por exemplo. O ato convocatório somente pode conter 
discriminações que se refiram à “proposta vantajosa”. No entanto, também 
se admite que essa discriminação reflita a utilização da licitação para a 
promoção de certos fins socialmente desejáveis, tal como se passa, de modo 
especial, no tocante ao tratamento preferencial para microempresas e 
empresas de pequeno porte (LC 123/2006)”  

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 
8.666/1993, 18ª ed., 2019, p. 92). 

*** 

“20.3.2) A distorção da competição 
O ato convocatório da licitação deve estabelecer condições que assegurem 
a seleção da proposta mais vantajosa (de acordo com a concepção de 
vantajosidade adotada), com observância do princípio da isonomia. É 
essencial que a licitação seja um procedimento orientado por critérios 
objetivos, sendo ilícita a adoção de cláusulas ou quaisquer práticas que, 
de modo parcial ou total, restrinjam, afetem ou dificulte ilegitimamente a 
competição.  
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A regra do art. 3º,§1º, I, significa que todos os possíveis interessados devem 
ser admitidos a participar e que a vitória de um deles deve resultar da 
apresentação da proposta mais vantajosa. São inválidas condutas ativas ou 
omissivas adotadas pela Administração Pública, formalmente constantes do 
ato convocatório ou não, que distorçam a competição. Nenhum licitante pode 
obter vantagens injustificáveis ou enfrentar desvantagens indevidas na 
competição.  
 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei 
8.666/1993, 18ª ed., p.121) (Grifou-se). 

Em complementação ao exposto, no mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência, 

observa-se: 

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. CONTRATAÇÃO DIRETA 
DE ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO EM FESTEJOS LOCAIS. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25, III DA LEI 8.666/93. 
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
"IN DÚBIO PRO SOCIETATE". REFORMA DA SENTENÇA QUE REJEITOU 
A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E 
PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a 
sentença que deixou de receber petição inicial de Ação Civil Pública por Ato 
de Improbidade Administrativa, em que foram atribuídas condutas relativas à 
contratação direta de artistas pelo Município de Guanambi, mediante 
inexigibilidade de licitação, para apresentação em eventos locais. 2. Em 
regra, as contratações realizadas pela Administração Pública devem 
observar o procedimento licitatório que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, visando proporcionar às entidades governamentais a 
realização do negócio mais vantajoso ao interesse público, em conformidade 
com os princípios da impessoalidade, moralidade e probidade administrativa. 
3. Excepcionalmente, entretanto, diante de situações de inviabilidade de 
competição, a própria lei estabelece hipóteses de inexigibilidade de licitação, 
autorizando a contratação direta pela Administração, sendo a contratação de 
artista prevista no art. 25, III da Lei nº 8.666/93. 4. Compulsando os autos, 
verifica-se que as contratações por inexigibilidade de licitação indicadas na 
exordial custaram aos cofres públicos municipais o montante de 
R$442.500,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais), sendo 
apontados diversos vícios na forma em que foram realizadas. 5. Assim, por 
constituírem fatos que dependem de prova, não se justifica a extinção 
prematura da ação de improbidade administrativa, uma vez que, em tese, as 
condutas imputadas aos Apelados podem se enquadrar nos arts. 10 ou 11 
da Lei nº 8.429/92. 6. A extinção prematura do feito, nos termos do art. 17, § 
8º, da Lei nº 8.429/92, somente se justifica quando for evidente a 
impossibilidade de enquadramento dos fatos narrados na inicial na tipificação 
contida nos artigos 9º a 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o que não 
se vislumbra no caso concreto. 7. Neste sentir, existindo pertinência entre os 
fatos descritos na inicial com os atos de improbidade previstos na Lei nº 
8.429/92, a demandar dilação probatória quanto à sua configuração, deve 
ser recebida a Ação Civil Pública, em atenção ao princípio "in dubio pro 
societate". 8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJ-BA - APL: 05030682020178050088, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS 
PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2020) 
(Grifou-se). 
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*** 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. TERMO ADITIVO. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO. 
DETALHAMENTO ALÉM DO NECESSÁRIO À ADEQUADA EXECUÇÃO. 
RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETIÇÃO. MULTA. POSSIBILIDADE DE 
EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 
detalhamento técnico exagerado do objeto frustrou a ampla competição, 
haja vista que somente uma empresa participou do certame. Tal conduta 
violou as disposições contidas no inciso II, do art. 3º, da Lei nº 
10.520/2002, inciso I, do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/1993. 2. Com o 
afastamento da questão referente ao uso do Pregão e diante da ausência de 
indícios de sobrepreço, tem-se a possibilidade de exclusão da multa.  
 
(Recurso Ordinário, processo nº. TC-002491/003/11, Julgamento: 
03/07/2019, Presidente: Antônio Roque Citadini, Relator: Antônio Carlos dos 
Santos, TCE-SP) (Grifou-se). 
 

No mesmo sentido, posicionou-se o Tribunal de Contas da União ao analisar atos 

convocatórios em que a Administração Pública apresentou exigências sem apresentar uma 

justificativa, entendendo que a aludida previsão restringe a licitação, verifica-se: 

 
ENUNCIADO: Cláusulas com potencial de restringir o caráter 
competitivo do certame devem ser objeto de adequada fundamentação, 
baseada em estudos prévios à licitação que indiquem a obrigatoriedade de 
inclusão de tais regras para atender às necessidades específicas do órgão, 
sejam de ordem técnica ou econômica. (TCU, Acórdão nº. 2441/2017, Data 
da Sessão: 01/11/2017, Relator: Aroldo Cedraz). (Grifou-se). 
 

*** 

SÚMULA TCU 272: No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências 
de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os 
licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários 
anteriormente à celebração do contrato. 
 

Nota-se que a legislação, a doutrina e a jurisprudência asseguram a isonomia da 

competição entre os licitantes, para que a vencedora garanta a maior vantajosidade para a 

Administração Pública. 

Tanto é verdade, que o próprio Edital previu: 

21.7 As normas disciplinadoras desta LICITAÇÃO serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre 
as LICITANTES, desde que não comprometam o interesse público, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

Desta feita, considerando-se que o subitem 10.1.14 e seguintes do Edital exigem 

Declarações de Compromissos Assumidos, bem como avaliando-se que não se justificou a 

necessidade de tais documentos, conclui-se de forma inconteste, Colenda Comissão 

Julgadora, que tal exigência restringirá a competição, consequentemente comprometerá a 
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obtenção da maior vantajosidade pela Administração Pública, razão pela qual tais subitens 

deverão ser excluídos do ato convocatório. 

III.IV- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS | CLÁUSULA 10.1 
ALÍNEAS “D” E “G” DA MINUTA DE CONTRATO 

No que concerne ao prazo de vigência da garantia dos equipamentos, o ato 

convocatório e o contrato estabeleceram: 

ATO CONVOCATÓRIO: 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE SERVIÇOS , EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS  

10.1 A empresa contratada deverá dar garantia dos serviços, equipamentos 
aplicados e materiais, respeitando, no mínimo, as seguintes condições:  

(...) 

d) A garantia deverá ser de 5 (cinco) anos de funcionamento dos 
equipamentos a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor, contra 
qualquer defeito dos componentes, controlador, dispositivos, materiais, 
montagem ou de fabricação;  

(...) 

g) O material substituído ou reparado dentro do prazo de garantia deverá 
apresentar garantia renovada por um período de 5 (cinco) anos a contar da 
nova entrada em operação; (Grifou-se) 

*** 

MINUTA DO CONTRATO: 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS 

10.1 A empresa contratada deverá dar garantia dos serviços, equipamentos 
aplicados e materiais, respeitando, no mínimo, as seguintes condições:  

a) Período de garantia para serviços: 01 (um) ano (considerando o serviço 
especificamente realizado e efetivamente pago); 

b) Período de garantia estendida para serviços de um mesmo ponto: 03 (três) 
meses (entende-se por garantia estendida de um mesmo ponto a intervenção 
em algum equipamento diferente daquele que foi substituído ou reparado. 
Isto é, caso um ponto apresente defeito num outro equipamento em período 
inferior a 03 (três) meses, a mão de obra para substituição ou reparo não 
será devida à empresa);  

c) Os equipamentos fornecidos deverão possuir termo de garantia expedido 
diretamente pelo fabricante. Os representantes/fornecedores deverão 
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repassar a garantia do fabricante para o Município, através da declaração de 
garantia solidária;  

d) A garantia deverá ser de 5 (cinco) anos de funcionamento dos 
equipamentos a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor, contra 
qualquer defeito dos componentes, controlador, dispositivos, materiais, 
montagem ou de fabricação; (Grifou-se) 

Verifica-se que a garantia de material deverá ser de 5 (cinco) anos, da mesma forma, 

se houver a sua substituição, deverá ser apresentada garantia pelo mesmo período. 

Ora, tal previsão não apresenta o menor sentido lógico. Explica-se.  

A contratada deverá fornecer os materiais ora licitados, tendo estes que dispor de 

garantia, como é a prática comum no mercado de fornecimento de equipamentos. Tal 

garantia, por sua vez, deve ser acionada em caos de necessidade de substituição ou reparo 

nos materiais. Todavia, a renovação da garantia em caso de seu acionamento não tem 

qualquer lógica.  

Da forma como exposto nos documentos da presente licitação, pode se ter a 

existência de uma “garantia eterna” aos materiais, o que vai de encontro a toda a lógica do 

mercado. Imagine-se que um determinado material venha a apresentar problemas aos 4 anos 

e 11 meses de uso, tendo que ser substituído. Na forma que pretende esta I. Comissão, a 

garantia deveria ser renovada por mais 5 anos, totalizando 9 anos e 11 meses de garantia no 

total, isso se não houver a necessidade de mais reparos ao longo do período adicional. 

Veja-se, tal prática irá encarecer a prestação dos serviços, uma vez que os 

interessados deverão quantificar tal “garantia eterna” em suas propostas, aumentando 

exponencialmente o valor a ser oferecido.  

Desta forma, é certo que a Administração não terá a proposta mais vantajosa, não 

sendo alcançado o objetivo traçado no artigo 3º da Lei nº 8.666/93. Sendo assim, é de rigor 

que seja excluída tal previsão, devendo os itens transcritos acima serem alterados para algo 

no seguinte sentido: 

“A garantia dos materiais, como exigido neste edital, será contínua e sem 
alteração de prazo, mesmo que o material seja substituído ou reparado 
dentro do prazo de garantia.”  

Em decorrência do exposto, verifica-se que deverá ser alterado o subitem 10.1, 

alíneas “d” e “g” do Edital, bem como a Cláusula 10ª, alínea “d” do contrato, para que faça 
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constar como prazo de vigência da garantia dos materiais deve ser de 5 (cinco) anos, no 

máximo. 

 

III.V - DO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 
PELA MULTA CONTRATUAL FIXADA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% (DEZ POR 
CENTO) 

As Cláusulas 15 e 16 da Minuta de Contrato, preveem diversas multas e 

porcentagens a serem aplicadas, vislumbra-se: 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

(...) 

15.2.5.1 não atender às condições da execução do serviço previstas no 
edital, projeto básico, contrato ou instrumento equivalente; multa de 10% 
(dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão temporária de 
12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 
Municipal; 

15.2.5.2 retardar imotivadamente execução do serviços, ou de suas parcelas 
quando houver reincidência de atraso por mais de 15 (quinze) dias, no caso 
de fornecimento ou por mais de 30 (trinta) dias no caso de execução de obras 
ou serviços: 

15.2.5.2.1 multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia 
de atraso, sobre o valor da fatura o serviços não realizados, ou, ainda, sobre 
o valor da fatura correspondente à etapa do cronograma físico do serviço não 
cumprido, além de suspensão de 3 (três) meses; 

15.2.5.2.2 multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o 
valor da fatura da execução do serviços realizados com atrasos superiores a 
30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) meses, a 
depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal;  

15.2.5.2.3 multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da fatura da execução 
do serviços, realizados com atraso superiores a 30 (trinta) dias, em que haja 
o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e 
suspensão de 6 (seis) meses; 

15.2.5.3 paralisar serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre 
o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a 
depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal;  

15.2.5.4 Prestar serviço em desacordo com o Projeto Básico, que apresente 
insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a 
segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) 
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sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses, a 
depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal;  

(...) 

15.2.5.6 Recusar-se a prestar a garantia contratual, a assinar o contrato ou 
a receber o empenho; multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do 
contrato ou empenho e suspensão de 6 (seis) meses,  

15.2.5.7 quebrar sigilo, estabelecido em contrato, de informações 
confidenciais sob quaisquer formas; multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor do contrato e declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) 
anos;  

*** 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

16.1 A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente 
contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, sem que caiba à 
CONTRATADA direito à qualquer indenização, e sem prejuízo das 
penalidades pertinentes.  

16.2 A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao Município do Salvador multa 
de 15% do preço total do instrumento contratual, vigente na data da 
aplicação, sem prejuízo do pagamento das multas moratórias devidas, por 
inadimplemento, até a data da rescisão, caso a rescisão ocorra por sua culpa. 

Ressalta-se que a supremacia do interesse público sobre o interesse particular 

objetiva evitar condutas lesivas à Administração e desestimular a inexecução contratual. 

Entretanto, estabelecer o referido montante torna-se desproporcional, gerando 

elevada insegurança e risco financeiro ao prestador do serviço, podendo inclusive, afetar o 

próprio serviço prestado, afastando a Administração Pública da contratação da proposta mais 

vantajosa. 

A ausência de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, capaz de 

gerar um recebimento exorbitante, pode acarretar enriquecimento ilícito sem causa da 

Administração Pública. 

Logo, conclui-se que as multas contratuais, apesar de serem devidas, não devem 

ser estipuladas de modo aleatório e desproporcional, capaz de causar temor e insegurança 

para o prestador do serviço. 

A medida demonstra ser necessária, pois objetiva a não violação dos direitos 

fundamentais dos fornecedores privados contratados e punidos pela Administração Pública. 
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III.VI - DO DESRESPEITO À ISONOMIA E IGUALDADE OCASIONADA PELA PROIBIÇÃO 
DE SUBCONTRATAÇÃO 

O Edital incorre em restrição à competitividade gerada pela impossibilidade de 

subcontratação para execução do seu objeto, nos termos das Cláusulas constantes na Minuta 

do Contrato, colacionadas a seguir: 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E 
SUBCONTRATAÇÃO  

18.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou 
subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. (Grifou-se). 

*** 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES 

26.1 Vedado qualquer execução que modifique as condições constantes no 
Projeto Básico e descumpram o resultado final do objeto.  

26.2 É vedada subcontratação do objeto. (Grifou-se). 

No ponto, a possibilidade de subcontratação decorre diretamente do Princípio da 

Isonomia (art. 37, inc. XXI, da CR/88), consubstanciado na possibilidade de ampla 

competição entre as empresas existentes no mercado e na igualdade de condições de acesso 

às contratações realizadas com recursos públicos. 

Atento a essa necessidade, o legislador ordinário previu no art. 72 da Lei Federal nº 

8.666/93, a possibilidade da contratada subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento, 

condicionando-a, todavia, aos limites estabelecidos pela Administração Pública, observa-se 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração. 

Analisando o referido dispositivo legal, Marçal Justen Filho esclarece que: 

"A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem 
a atividade privada. Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na 
execução de certas prestações, o ato convocatório deverá albergar 
permissão para que idênticos procedimentos sejam adotados na execução 
do contrato administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras 
diversas das práticas entre os particulares, a Administração reduziria a 
competitividade do certame. É óbvio que se pressupõe, em todas as 
hipóteses, que a Administração comprove se as práticas usuais adotadas 
pela iniciativa privada são adequadas para satisfazer ao interesse público."  
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª edição, pág. 
533). 
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Conforme salientado pelo ilustre Doutrinador, a limitação à subcontratação impede 

a Administração de obter a proposta mais vantajosa, eis que compromete, em muito, o caráter 

competitivo a que está sujeito o procedimento licitatório (art. 3º, §1º, I, da Lei nº 8.666/93). 

Ora, como é de conhecimento a competição é o principal fator que determina a 

redução de preços nas licitações, permitindo a seleção da melhor proposta. 

No presente caso, é certo que os serviços licitados possuem alta complexidade, 

sendo mínimo o número de empresas capacitadas a prestar tais serviços por si só.  

Saliente-se que na subcontratação não ocorre a cessão do objeto do contrato, mas, 

sim, a execução por terceiros de alguns serviços não relacionados à atividade-fim da 

contratada, permanecendo, portanto, inalterável o vínculo direto e imediato entre esta e a 

Administração Pública. 

Nesse sentido, Diógenes Gasparini coloca que: 

“O contratado, por exemplo, subcontrata com um terceiro (escolhido sem 
qualquer interferência da contratante) a execução das fundações e dos 
sistemas hidráulico e elétrico de um edifício público. Embora seja assim, 
continua respondendo, perante a contratante, pela execução do objeto do 
contrato como um todo. Desse modo, a Administração Pública contratante 
não se relaciona, nem tem por que, com o subcontratado. Qualquer problema 
surgido, relacionado com os objetos das subcontratações, é solucionado 
entre o contratado e o subcontratado (...).” 

(Direito Administrativo, Editora Saraiva, 7ª edição, 2002, p. 564). 

Acrescente-se, ainda, que essa licitação não possui motivo lógico, jurídico e 

operacional que justifique a limitação à subcontratação; ou seja, a presente licitação não trata 

de serviços que só possam ser executados pela pessoa do contratado, como é o caso das 

hipóteses previstas no artigo 25, incisos II e III, da Lei nº 8.666/93. 

Outrossim, ressalta-se que a subcontratação de determinados serviços não implica 

em queda da qualidade do serviço, já que tais serviços são executados por empresas 

credenciadas e especializadas, possuidoras, portanto, de todo conhecimento necessário 

acerca da tecnologia a ser aplicada, gerando resultados satisfatórios. 

Desta forma, é forçosa a possibilidade de participação das empresas através da 

subcontratação, não só para alcançar o menor preço para o objeto do contrato como também 

para se garantir a transparência, a objetividade do julgamento das propostas e, 

principalmente, a competitividade. 
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Diante disso, requer a Impugnante a alteração da Minuta de Contrato para que se 

permita a subcontratação de serviços na execução do objeto licitado. 

III.VII – DA ILEGAL INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL 

Destaca-se que na Minuta do Contrato – Anexo II não constou qualquer previsão 

quanto ao reajuste do valor contratual. Desta forma, verifica-se nitidamente a violação do 

disposto na Constituição Federal brasileira, na Lei de Licitações e o praticado pela 

jurisprudência. 

A manutenção da equação econômico-financeira é um direito constitucionalmente 

previsto e garantido no artigo 37, inciso XXI com a seguinte redação: 

 XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. (Grifou-se).  

Ao tratar do tema, Marçal Justen Filho ensina que o reajuste contratual é regra, após 

decorridos 12 (doze) meses da apresentação de proposta ou do orçamento: 

“Em princípio, aplicam-se aos contratos de prestação de serviços contínuos 
os princípios gerais relacionados a reajuste de preços. A regra geral é que, 
decorridos doze meses (computados a partir da data limite para 
apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir), haverá o 
reajuste.”  

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 16ª Ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. P. 957). 
(Grifou-se). 

Ainda, conforme o próprio Justen Filho, o reajuste visa a recomposição do valor real 

da moeda, ou seja, compensa-se a inflação com a elevação nominal da remuneração: 

“Não há benefício para o particular na medida em que o reajustamento do 
preço tem natureza similar à da correção monetária”.  

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2000. p. 407.) (Grifou-se). 

De modo a garantir a previsão constitucional trazida acima, o artigo 40, inciso XI da 

Lei de Licitações prevê que o edital deve apresentar os critérios de reajuste a serem aplicáveis 

na contratação: 



 
 
 
 

 

www.ilumitech.com.br      -      CNPJ: 04.375.003/0001-60      -      contatosp@ilumitech.com.br 
SÃO PAULO: Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550, Cj.3108, Vila cordeiro, São Paulo/SP. CEP: 04583-110 –Tel.:(11)5184-1677 

BAHIA: Av. Luís Viana, 6462, Bloco B, Sala 207, Patamares, Salvador/BA. CEP: 41680-400 – Tel.: (71) 3043-6364 
18 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 
para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a 
data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Grifou-se).   
  

Ainda, o artigo 55 do mesmo diploma legal prevê que são cláusulas obrigatórias em 

todos os contratos administrativos: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

(...) 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; (Grifou-se). 

 Portanto, vislumbra-se que o instituto do reajuste se trata apenas de atualização 

monetária do contrato em razão da inflação. E, pautando-se no Princípio da Legalidade, a 

cláusula de reajuste deve estar presente obrigatoriamente em todos os contratos 

administrativos, com indicação da data-base e periodicidade de aplicação, sob pena de 

violação da Constituição Federal e da Lei de Licitações. 

Em outras palavras, extrai-se dos referidos dispositivos supracitados a conclusão de 

que o reajuste não é um ato discricionário da Administração Pública. 

A concessão de reajuste não depende da vontade do Administrador, visto que se 

trata de direito legal e sobretudo constitucionalmente conferido. Vejamos o entendimento da 

melhor doutrina acerca deste ponto: 

"Não têm validade dispositivos regulamentares que condicionam o reajuste 
à existência de autorização correspondente no edital. Decorre da própria 
garantia constitucional à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nas 
contratações administrativas. A concessão do reajuste não é faculdade para 
a Administração. Nem haverá discricionariedade para a Administração inserir 
ou dispensar a cláusula no edital; nem haverá discricionariedade para a 
Administração conceder ou negar o reajuste, no curso da contratação." 

(Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 4ª Edição. 1995: 
Ed. Aide). (Grifou-se). 
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A legislação pátria, ao estabelecer como cláusula obrigatória a previsão de reajuste, 

não pode ser interpretada como ato facultativo da Administração Pública para concessão do 

instituto. 

 Neste entendimento, é a orientação do Tribunal de Contas da União: 

“O estabelecimento do critério de reajuste de preços, tanto no edital quanto 
no contrato, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim 
verdadeira imposição, ante o disposto nos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, 
da Lei 8.666/1993, ainda que a vigência contratual prevista não supere doze 
meses. Entretanto, eventual ausência de cláusula de reajuste de preços não 
constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob 
pena de ofensa à garantia inserta no art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário e consequente 
violação ao princípio da boa-fé objetiva.” 

(Acórdão 7.184/2018 Segunda Câmara, Recurso de Reconsideração, 
Relator Ministro Augusto Nardes - TCU, Informativo de Licitações e Contratos 
nº 352). 

Portanto, em razão do exposto, conclui-se que a alteração do ato convocatório e do 

Edital é necessária para que faça constar a previsão do direito ao reajuste do contratado de 

forma periódica, a cada doze meses. 

 

III.VIII – DOS CUSTOS DIRETOS NÃO RELACIONADOS NA PLANILHA 

Por fim, é de rigor que conste na Minuta do Contrato – Anexo II, previsão quanto à 

remuneração de custos diretos não previstos na Planilha Orçamentária ou nas Composições 

de Preços Unitários. 

Tal previsão é necessária para garantir segurança à futura Contratada para que 

execute eventuais serviços necessários ao bom cumprimento contratual com a certeza de 

que será remunerada para tanto. Desta forma, sugere-se a adição da cláusula 2.2.4 à Minuta 

do Contrato – Anexo II: 

2.2.4 Qualquer custo direto excepcional relacionado a execução dos serviços 
e não previstos na Planilha Orçamentária, assim como nas Composições de 
Preços Unitários, como por exemplo, transporte marítimo para execução dos 
serviços e materiais para eventos, sem remuneração prevista, deverão ser 
remunerados a partir da apresentação da memória de cálculo do custo direto, 
acrescido do BDI, pela CONTRATADA, via aditivo contratual de inserção de 
atividades na Planilha Orçamentária.  
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IV – DOS PEDIDOS 
Por todo o exposto, pleiteia-se que a presente Impugnação seja julgada totalmente 

procedente, sendo determinada a imediata suspensão do certame licitatório em 
referência, que somente deverá ser retomado após as devidas correções dos erros 

apontados, especificamente quanto a:  

 
A. Retificação do Edital para que faça constar a exigência de os 
licitantes apresentarem como documento de qualificação técnica: 
Comprovação de inscrição e regularidade no Conselho de Profissional 
de Classe da pessoa jurídica e dos responsáveis técnicos (CREA) e, 
ainda, a Certidão de Acervo Técnico do responsável técnico (CAT). 

 
B. Retificação do Edital para que faça constar a exigência da 
comprovação do Índice de Liquidez Corrente e ainda de Solvência 
Geral e Liquidez Corrente pelos licitantes, haja vista a necessidade de 
assegurar a contratação da empresa que possui saúde financeira 
suficiente para executar o objeto contratual da licitação, bem como 
seja incluída possibilidade de demonstração da boa condição por 
parte de empresas com menos de um ano de existência. 

 
C. Retificação do Edital para que sejam excluídas as exigências 
previstas no subitem 10.1.14 e seguintes, no que tange às 
Declarações de Compromissos Assumidos, uma vez que há restrição 
da competição, consequentemente compromete a obtenção da maior 
vantajosidade pela Administração Pública. 

 
D. Retificação do Edital para que seja alterado o subitem 10.1, 
alíneas “d” e “g” do Edital, bem como que seja modificada a Cláusula 
10ª, alínea “d” da minuta do contrato, para que faça constar como 
prazo de vigência da garantia dos materiais 5 (cinco) anos, no 
máximo. 

E. Retificação das Cláusulas 15 e 16 da Minuta de Contrato, para 
que seja as multas previstas sejam aplicadas respeitando o limite de 
10% (dez por cento) do valor do contrato; 

F. Retificação das Cláusulas 18.1, e 26.2 da Minuta de Contrato, 
para que seja permitida a subcontratação de serviços na execução do 
objeto licitado, como medida de aumento na competitividade do 
certame. 

G. Retificação do Edital para que seja para que faça constar a 
previsão do direito ao reajuste do contratado de forma periódica, a 
cada doze meses, no caso de prorrogação do prazo contratado. 

H. Retificação da Minuta do Contrato – Anexo II, para que conste 
previsão acerca de eventuais custos diretos não relacionados na 
Planilha Orçamentária; 
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I. Sugere-se, ainda, a inclusão como Anexo do Edital a Instrução 
Normativa 01/2021 – DSIP/SEMOP, que dispõe sobre as diretrizes de 
Iluminação Pública de Salvador/BA.  

 

 

Termos em que, 
pede deferimento. 

 
 
 

Salvador/BA, 31 de outubro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA. 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Processo Nº 18635/2022 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA - SEMGE Nº 001/2022 

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 (Anexo1) do Edital. 

Em atenção a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa ILUMITECH CONSTRUTORA 

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

técnica especializada, apresentar manifestação técnica abaixo:  

 

I. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

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). 

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 ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, a 

licitante requer que o Edital seja retificado a fim de que seja exigida a apresentação de CAT (Certidão 

de Acervo Técnico) do profissional. 

No entanto, tal retificação não merece prosperar e não será acolhida, tendo em vista que a 

Qualificação Técnica será comprovada conforme item 7.1 do Projeto Básico, vejamos: 

7.1 Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos:  

a) Apresentação de Atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, pertinente e compatível com o objeto da 
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licitação, no quantitativo abaixo indicado, considerando que o Município de 

Salvador possui aproximadamente 180.000 (cento e oitenta mil) pontos de 

iluminação pública:  

• Operação e manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de sistema 

de gerenciamento informatizado com a utilização de softwares de 

manutenção para parque de iluminação pública e atualização cadastral, que 

demonstrem a execução de no mínimo 25.000 (vinte e cinco mil) intervenções 

em PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com fornecimento da integridade 

dos materiais e mão-de-obra.  

• 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.  

• Realização de instalação de luminárias e atualização cadastral para 

aplicação em iluminação pública em vias, campos, quadras e praças, com 

fornecimento de no mínimo 6.000 (seis mil) unidades. 

 

Os Quantitativos estabelecidos no item em questão do Projeto Básico encontram-se em 

consonância ao quanto determinado pelo e. Tribunal de Contas da União e legislação pertinente. 

Dispõe o art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93 que tal exigência somente será válida 

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

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

§ 1º 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:  

 

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 
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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).  

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

Súmula de Jurisprudência do TCU que assim dispõe:  

SÚMULA Nº 263/2011 – TCU: Para a comprovação da capacidade técnico-

operacional 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. 

 

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 não 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. 

Conforme item 18 do Projeto Básico: 

18. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

18.1 A contratada é obrigada a proceder com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica1 (ART) do Contrato perante o CREA/BA antes da 

emissão da primeira fatura, sob pena de não pagamento da mesma, sem que 

haja prévia comunicação.  

18.2 É de responsabilidade da contratada proceder com as Anotações de 

Responsabilidade Técnica dos eventuais aditivos contratuais que venham a 

ser celebrados, sob pena de não pagamento de eventuais e futuras faturas.  

 
1 SÚMULA Nº 260 DO TCU: “É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação 
do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas 
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18.3 As ART’s deverão ser emitidas em nome dos responsáveis técnicos 

indicados na proposta apresentada pela empresa quando da 

apresentação de sua proposta durante o procedimento licitatório.  

18.3.1 (Engenheiro de Obras, Engenheiro de Manutenção e Técnico de 

Segurança do Trabalho) 

 

Para emissão das ART’s em nome dos responsáveis técnicos indicados na proposta, faz-se 

necessário que o profissional (responsável técnico) esteja quite com o CREA.  

Já a CAT (Certidão de Acervo Técnico) é dispensável, uma vez que os Atestados exigidos no 

item 7.1.a do Projeto Básico restam suficientes a devida comprovação de capacidade técnica da 

Licitante, pertinente e compatível com o objeto da licitação, em conformidade com o entendimento do 

TCU. 

Seria, portanto, essa exigência sugerida pelo Impugnante, desnecessária, patente a restrição 

da Licitação. 

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 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; 

 

É regra consagrada que a Administração deve observar o interesse público que, conforme 

Celso Antônio Bandeira de Mello “significa que sendo interesses qualificados como próprios da 
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coletividade – internos ao setor público – não se encontram a livre disposição de quem quer que seja, 

por inapropriáveis.” 

Já Hely Lopes Meirelles, em sua obra “Licitação e Contrato Administrativo”, 13ª Edição: 

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. 

 

Neste viés, compreende essa equipe técnica que os itens 7 e 18 do Projeto Básico se encontram 

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 demostra restritiva à 

competitividade do presente certame.   

 

II. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ITENS III.II e III.III DA 

IMPUGNAÇÃO) 

Na presente impugnação apresentada pela empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, a 

Licitante alega que a exigência da comprovação do índice de Liquidez Corrente, unicamente, não é 

capaz de comprovar a boa situação financeira da empresa. 

Ocorre que o item 7.2 do Projeto Básico estabelece que, para que seja apurada a boa situação 

financeira das empresas ou consórcios (inclusive das empresas que os compõem) interessadas 

em participar da licitação deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis acompanhados de cópia do Termo de 

Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigíveis, 

registrado na Junta Comercial, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação 

financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados 

a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada a substituição por 

balancetes e balanços provisórios, podendo ser apresentado em formato SPED. 

[...] 

b) Prova de que possui o capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização 
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para esta data através de índices oficiais. 

c) Comprovação da boa situação financeira da licitante atestada por documento, assinado por 

profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou 

filial da licitante, demonstrando que a empresa apresenta índice de Liquidez Geral (LG) maior 

ou igual a 1,0 (um), calculada conforme a fórmula a seguir: 

[...] 

d) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou execução patrimonial, 

conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

[...] 

e) Declaração contendo relação de compromissos assumidos com a iniciativa privada e 

administração pública. 

[...] 

 

Destarte, compreendemos que os documentos exigidos refletirão a boa situação financeira das 

empresas, e que tais exigências encontram-se nas revistas ou informativos especializados em matérias 

econômicas. 

Ademais, quanto a declaração a ser apresentada pela Licitante e a exigência de que o resultado 

obtido através da fórmula apresentada no subitem e.1 do Projeto Básico deverá ser superior a 1 (um), 

é garantia a esta Administração de que os compromissos já firmados pela Licitante não comprometem 

o seu Patrimônio Líquido, de modo que asseguram à Administração Municipal a plena execução do 

objeto contratado, exigência usual em licitações desta natureza.  

Nesse sentido, é compreensível a preocupação do gestor em resguardar a Administração, 

procurando empresas mais sólidas para executar o objeto.  

Vislumbra-se, portanto, a finalidade precípua da multicitada exigência, qual seja, manter a 

execução continuada do serviço contratado, evidenciando o interesse público da Administração. 

Em suma, o objetivo é prevenir a Administração Pública para que empresas sem qualquer respaldo 

financeiro, possam vir a participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, 

não apresentem capacidade para concluir o objeto da obrigação, por comprometimento do seu 

Patrimônio Líquido, devido a compromissos assumidos anteriormente a Licitação em espeque.  



  

 
 

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

Conclui-se, portanto, que a exigência atende ao interesse público, por representar reforço às 

tentativas de resguardar a Administração dos prejuízos que poderão advir do inadimplemento de 

eventuais obrigações contratuais por parte da Contratada. 

Neste viés, compreende essa equipe técnica que as exigências supracitadas se encontram 

plenamente justificadas e asseguram à Administração Municipal a plena execução do objeto 

contratado, patentes o interesse público.   

 

III. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS  

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). 

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 ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, a 

licitante requer que o Edital seja retificado a fim de que seja alterada a garantia exigida de 5 anos em 

caso de substituição do material, de maneira que não haja alteração de prazo de garantia do material 

inicialmente posto.  

No entanto, tal retificação não merece prosperar e não será acolhida, uma vez que, caso seja 

necessária a substituição do material, a garantia deverá ser contada da nova data de entrada em 

operação, conforme projeto básico e minuta contratual, assegurando à Administração Municipal a plena 

execução do objeto contratado, patentes o interesse público.  

 

IV. DA MULTA CONTRATUAL FIXADA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% 

Trata-se de item a ser respondido pela r. COMPEL/SEMGE. 
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V. DA ALEGADA PROIBIÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO 

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). 

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 ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, a 

licitante alega que o Edital “incorre em restrição à competitividade gerada pela impossibilidade de 

subcontratação para execução de seu objeto”.  

No entanto, tal alegação não merece prosperar e não será acolhida, tendo em vista que, conforme 

cláusula décima oitava da minuta contratual, o contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência 

ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.  

Neste viés, compreende essa equipe técnica que não há que se falar em impossibilidade de 

subcontratação, tampouco em restrição à competitividade.   

 

VI. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL 

Trata-se de item a ser respondido pela r. COMPEL/SEMGE, entretanto, essa Equipe Técnica 

informa que, conforme preâmbulo da minuta contratual, fazem parte integrante do Contrato, 

independente de transcrição, o Edital e a Proposta. 

O Item 5.7 do Projeto Básico, Anexo do Edital, estabelece que: 

Respeitadas as prescrições legais específicas, em vigor, os preços contratuais permanecerão 

inalterados pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da apresentação da 

Proposta, após o que poderão ser corrigidos pelo índice IPCA-E, conforme Decreto nº 15.709 de 

14/06/2005. 

Neste viés, compreende essa equipe técnica que não há que se falar em inexistência de previsão 

de reajuste contratual.   
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VII. DOS ALEGADOS CUSTOS DIRETOS NÃO RELACIONADOS NA PLANILHA 

 

Na presente impugnação apresentada pela empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, a 

licitante requer que conste, de maneira genérica, na minuta contratual previsão de “remuneração de 

custos diretos não previstos na planilha orçamentária”. 

Essa equipe técnica compreende que todos os custos diretos se encontram na planilha 

orçamentária e asseguram à Administração Municipal a plena execução do objeto contratado. 

 

VIII. CONCLUSÃO 

Por tudo quanto apresentado, essa equipe técnica opina pelo INDEFERIMENTO das alegações 

contidas em IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.  

Salvador, 01 de novembro de 2022. 
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