




























































PRIMEIRA CAPITAL OO BRASIL

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Processo N° 18635/2022

EDITAL DE CONCORRÊNCIA - SEMGE N° 001/2022

I.

Em atendimento ao quanto pontuado, informamos que fora acrescentado na planilha o Auxiliar de 

Eletricista.

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 Saívador/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.

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 ás cláusulas ali estabelecidas.

Dessa forma, na presente impugnação apresentada pela empresa J.N.R. ILUMINAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI, a mesma alega que “os itens 28 (retirada 

da rede aérea), 29 a 32-F (retirada das luminárias) não apresentam a indicação de mão de obra 
especializada necessária para a supervisão dessas atividades” e "os itens 33.A a 33.C (retirada de 

postes), registram apenas a presença de um servente com encargos complementares".

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Em atenção a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa J.N.R. ILUMINAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI, 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

Diretoria 
de iluminaçõo 
Pública



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO CAMINHÃO GUINDAUTOII.

III.

Jáo2.L, a planilha concedida por essa Administração, apresenta como preço unitário c/BD! o valor 

de R$ 128,59, e não R$ 128,71, conforme consta na colacionada pela impugnante.

O item 5, na planilha concedida por essa Administração, apresenta como preço unitário c/ BDI o 
valor de R$ 288,18, e não R$ 287,58, conforme consta na colacionada pela impugnante.

O item 15.1, na planilha concedida por essa Administração, apresenta como preço unitário c/ BDI o 
valor de R$ 44,12, e não R$ 43,99, conforme consta na colacionada pela impugnante.

Por outro lado, informamos que os itens 16.A, 16.B, 16.C e 37 foram devidamente corrigidos na 
planilha.

Assim, em verdade, o 2.K, a planilha concedida por essa Administração, apresenta como preço 
unitário c/ BDI o valor de R$ 350,63, e não R$ 350,03, conforme consta na colacionada pela 
impugnante.

A empresa Impugnante alega que os itens 2.K, 2.L, 5, 15.1, 16.A, 16.B, 16.C e 37 da planilha de 
obras apresentam divergências de valores.

A planilha colacionada pela impugnante apresenta divergências nos itens 2.K, 2.L, 5, 15.I em 

comparação a planilha concedida por essa Administração, pois não está levando em consideração 

apenas duas casas decimais, porém, no cálculo, deve-se levar em consideração todas as casas 
decimais da dizima.

Quanto a este ponto, a empresa Impugnante alega que “o referido veículo não foi previsto para os 

itens 10.A a 12.L da Planilha Orçamentária de obras {instalação de cabos diretamente enterrado e/ou 
em eletroduto ou braço de IP)”.

Em atendimento ao quanto pontuado, informamos que fora acrescentado na planilha o caminhão 
guindauto.

DA ALEGADA INCONGRUÊNCIA DE VALORES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE 

OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

í Vk SALVADOR
PREFEITURA

* Diretoria 
de Iluminação 
Pública



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

IV.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSV.

DA ALEGADA COMPOSIÇÃO INCOMPLETA DA TAMPAVI.

A empresa Impugnante alega que dos itens 7 ao 11 nâo foram previstos alguns componentes.

Sendo assim, foram alteradas as referências.

A empresa Impugnante alega que os itens 4.0 {ligação de ponto de luz e tomadas nos postos 

operacionais) e 5.0 (ligação dos palcos conforme memorial descritivo e diagrama unifilar anexo - 

alimentação, proteção e aterramento), que registram a presença de pedreiro e servente, sem 

contemplar a presença de um eletricista.

Em atendimento ao quanto pontuado, informamos que as planilhas foram alteradas de pedreiro e 

servente para eletricista e auxiliar de eletricista.

Já os itens 19.A a 21,M (instalação dos postes) da planilha de obras que registram a presença de 

pedreiro e servente, ao contrário do que alega a Impugnante, não se faz necessária a presença de um 

auxiliar de eletricista, como ocorre nos itens 21 e22 (substituição de postes) da planilha de manutenção. 

Isto porque são serviços diferentes. A instalação do poste demanda como mão de obra o servente e o 

pedreiro, uma vez que a parte elétrica resta para o serviço de instalação de luminárias, cabos e 

suportes, previstos em planilha.

A empresa Impugnante alega que o item 6.0 (instalação de plaqueta/etiqueta de identificação para 

cadastro de iluminação pública) não considera a mão de obra necessária para a execução do serviço. 

Neste sentido, informamos que foi revista a composição do item em questão.

Alega, ainda, que os itens 26.D a 26.M da planilha de obras e 34.G a 34.L da de manutenção não 

computaram mão de obra. Entretanto, informamos que o valor da referência da ORSE já considera mão 
de obra.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ELETRICISTAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

ENERGIZADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Ressalte-se que foram corrigidos os números da composição dos itens 26.H e 26.1 da planilha de 

obras e 34.G e 34,H da de manutenção. Já os 26. J, 26.K, 26.L e 26.M, da planilha de obras e 34.1, 34.J, 

34.K e 34.L da de manutenção foram acrescentados o Eletricista e o Auxiliar de Eletricista.

Diretoria 
de iluminação 
Pública
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DA ALEGADA FALTA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS CUSTOSVII.

Sendo assim, foram alteradas as composições dos itens em questão.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE POTÊNCIAVIII.

DA ALEGADA INCOERÊNCIA DOS CUSTOS DOS MATERIAISIX.

Alega a Impugnante que o item 21.E e o item 21.F possuem valores incoerentes.

DA ALEGADA DUPLICIDADE DA NUMERAÇÃOX.

DA ALEGADA COMPOSIÇÃO INCOMPLETA DA TAMPA DO QUADROXI.

•SS2f

Trata-se de preços referenciais, retirados de Notas Fiscais e média de mercado, devidamente 

indicadas, não podendo essa Administração alterá-los.

Alega a Impugnante que no item 32.A {substituição de itens para medição - tampa de quadro, 
cadeado e grade), foram considerados apenas a chapa e o serviço do auxiliar de eletricista. Desta 

forma, informamos que fora alterada a referência.

Alega a Impugnante a existência de duplicidade do item 22. Informamos que a duplicidade foi 

corrigida.

A empresa Impugnante alega que os itens 1.0 e 2.0 da planilha de eventos não consta composição 

unitária dos custos.

Alega o Impugnante que o item 17.h determina a instalação de LED com fluxo superior a 26.000 

lúmens. Informamos que se trata de preço referencial com descrição equivalente a contida no Pregão 

Eletrônico 020/2021 do Consórcio Intermunicipal da Região do Alto do Uruguai - CIRAU, utilizado para 

referenciar o valor, de modo que não pode esta Municipalidade alterá-la.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

f* • Diretoria 
de Iluminação 
PúÚica

SALVADOR
PREFEITURA
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DOS RECURSOS DE COMUNICAÇÃOXil.

DOS RECURSOS DE INFORMÁTICAXIII.

Então, cada empresa deverá dispor do sistema em questão.

XIV. DA GARANTIA DOS MATERIAIS

DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA DOS MATERIAISXV.

Trata-se de quesito a COMPEL/SEMGE, que deve adequar a minuta do contrato ao quanto contido 

no Projeto Básico.

Informamos que, conforme consta do Edital, a empresa deverá dispor de Sistema de 

gerenciamento informatizado, que permita: o recebimento diário de solicitações e notificações sobre 

serviços via INTERNET e o envio de "baixas" das solicitações atendidas; a triagem das chamadas “em 
duplicidade" com a identificação do número do poste e/ou logradouro; a análise do prazo de garantias 

referentes aos equipamentos e serviços especificados neste Projeto Básico, tanto para material, quanto 
para mão de obra, das solicitações atendidas de manutenção e obras; a avaliação do prazo para o 

atendimento nas "Condições de atendimento"; a atualização automática do sistema de CADASTRO da 

DSIP, a identificação de apagões, vandalismo, grandes eventos, entre outros motivos; a precificação, 

de acordo com os termos deste Projeto Básico, das solicitações atendidas de manutenção e obras; o 

controle orçamentário do vator total do contrato; o acesso, através do sistema próprio da DSIP, a este 

banco de dados.

A Impugnante questiona se a garantia de 5 (cinco) anos, prevista no item 15.1,c seria aplicável 

apenas a luminárias LED. enquanto os demais itens deveríam obedecer a garantia de 2 (dois) anos, 

prevista no item 14.6. Desta forma, informamos que para que não haja qualquer divergência, o item 

14.6 do Projeto Básico foi devidamente adequado.

A Impugnante questiona se a garantia só deve ser renovada caso ocorra algum vício e/ou erro de 

fabricação.

A Impugnante questiona se, tendo em vista que a licitação é dividida em 03 (três) lotes, serão 

utilizados três sistemas distintos, um para cada licitante vencedor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

* Diretoria 
de Iluminação 
Pública
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DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2021 DSIP/SEMOPXVI.

XVII. DA ALEGADA NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO

Trata-se de item a ser respondido pela COMPEL/SEMGE.

CONCLUSÃOXVIII.

Salvador. 22 de agosto de 2022.

Informamos que, conforme item 15.1.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”.

Informamos que se trata de Instrução Normativa, que fora devidamente publicada no Diário Oficial 

do Município de 06 de agosto de 2021, n° 8.083, fl. 22.

A Impugnante requer a disponibilização da Instrução Normativa n° 01/2021 DSIP/SEMOP aos 

licitantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Igor Moreira
Mat: 3162392
GERENTE DE PLANEJAMENTO E PROJETO

Por tudo quanto apresentado, essa equipe técnica opina pelo DEFERIMENTO PARCIAL da 
IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO 

DE MATERIAIS EIREL.

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

RafaelMirandadeO Silva 
Mat 31 62101

Gerents fs Enfígética

Rafael Miranda
Mat.: 3162101
GERENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

<55

SALVADOR
PREFEITURA

' Diretoria 
de Iluminação 
Pública
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

sraKSSs
DStP 

Mat.: 3162391

* Diretoria 
de Iluminação 
Pública

Le^arao Pimentel
Mat?3l«2391
GERENTE DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO
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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 104/2022 

 

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: J.N.R ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS 

EIRELI. 

 

DOS FATOS:  

               Trata-se de impugnação interposta pela empresa J.N.R ILUMINAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI que se insurge contra os seguintes 

pontos: 

1- Ausência de previsão de mão de obra necessária à realização de atividades nas 

planilhas orçamentárias; 

 

2- Ausência de previsão de caminhão guindauto; 

 

3- Incongruência de valores na planilha orçamentária de obras; 

 

4- Ausência de eletricistas para execução de serviços energizados; 

 

5- Ausência de mão de obra para execução dos serviços; 

 

6- Da alegada composição incompleta da tampa 

 

7- Da alegada falta de composição unitária dos custos; 

 

8- Da alegada ausência de potência; 
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9- Da alegada incoerência dos custos de materiais; 

 

10-  Da alegada duplicidade da numeração 

 

11-  Da alegada composição incompleta da tampa do quadro 

 

12-  Dos recursos de informática; 

 

13- Dos recursos de comunicação; 

 

14-  Da garantia dos materiais; 

 

15-  Da renovação da garantia dos materiais; 

 

16-  Da instrução normativa 01/2021 DSIP/SEMOP; 

 

17-  Da alegada necessidade de reabertura de prazo. 

 

 
 

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). 

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 às regras esculpidas no 

Projeto Básico elaborado pela SEMOP/DSIP, encaminhamos os supracitados expedientes ao 
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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 pelo deferimento parcial das alegações contidas na impugnação 

apresentada pela empresa J.N.R ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE 

MATERIAIS EIRELI, conforme manifestação às fls. 2449-2455 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 

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. 
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NAILTON NUNES FRANÇA 

Presidente 

 
 

 

 

 

PATRICIA ALVES ARGOLO             

Membro 
 

 

 

 

AMAURI GUIMARÃES PIRES                                      
Membro 

    

 

 

 

                MARLY PINTO DE ABREU 

                Membro 

 

 
 

 

NÁDIA DIAS ASSUNÇÃO 

Membro 

 
 

                LUCIANO ARAUJO                                       

Membro 

 

 

 
 

                                                                                                                           

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. 2449-2455 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: J.N.R 

ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, para no mérito 

julgá-la PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no disposto do julgamento acima. 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Salvador, 02 de setembro de 2022. 
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