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CONTEÚDO DO TRAMITE 1

Trata o seguinte expediente, movido pela empresa NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-EPP, de
encaminhamento de comunicação em que versa acerca de Impugnação de Edital de Licitação
Concorrência 001/2022, que será realizada em 16/08/2022.

ENOS COSTA SILVA

TEC NIV MEDIO I - ATENDIMENTO

SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Assinatura eletrônica: 11/08/2022 14:47:29

Processo - SEMGE/SEATE | Nº 126082/2022

Grupo Assunto: LICITACAO Assunto: IMPUGNACAO
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PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Processo N° 18635/2022

EDITAL DE CONCORRÊNCIA - SEMGE N° 001/2022

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICAI.

-ár

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 líuminaçâo 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.

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.

No entanto, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Em atenção a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL apresentada pela empresa NEOLUZ PROJETOS E 

ENGENHARIA LTDA - EPP, 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 Iluminação 
Pública

Na presente impugnação apresentada pela NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA., a 
empresa alega que a “exigência de Atestado de capacidade técnica demonstrando “a implantação de 

sistemas de iluminação para eventos ou festas populares, envolvendo num único evento um mínimo 

de 1.000 (mil) pontos implantados", não utiliza qualquer parâmetro no próprio projeto básico ou edital 

que aponte o número de pontos que pretende contratar nos eventos ou festas populares no município, 

de modo a tornar possível aferir que a exigência técnica não ultrapassa o percentual de 50% 

estabelecido nos precedentes do Tribunal de Contas da União".
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Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a;

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

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

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

Jurisprudência do TCU que assim dispõe:

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

da licitação para cada um dos lotes.

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 0 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:

Nos festejos de final de ano também são instalados reforços de iluminação (com a utilização de 

projetores) para o festival da virada.

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

seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela 

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:

§ 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;

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

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).

=* • Diretoria 
de iluminação 
PúÚica
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CONCLUSÃOII.

Salvador, 22 de agosto de 2022.

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.

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.

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

Igor Moreira
Mat: 3162392
GERENTE DE PLANEJAMENTO E PROJETO

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

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

contidas em IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 

-EPP.

SALVADOR
PREFEITURA

CJT* • Diretoria 
j de Iluminação 
■■ Pública

Igoi I"• ' ..

Mat."
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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

' Diretoria 
de Iluminação 
Púbfeo

Rafael Miranda de 0 Silva
I . Mat 31 62101 

DSIP/SEMOP
Energética

Rafael Miranda
Mat; 3162101
GERENTE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

V Leonardo B. PimeMei
Ger, de Monit. e Manutenção

-VmÚ Dsip
Mat; 3162391

L^ànardõ^Pimentel
M^.\3162391
GERENTE DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO



Parecer SEMGE/COMPEL nº 106/2022 - Página 1 de 3 

 

 

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 106/2022 

 

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. 

IMPUGNANTES: NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA. 

 

DOS FATOS:  

               Trata-se de impugnação interposta pela empresa NEOLUZ PROJETOS E 

ENGENHARIA que se insurge, em síntese, contra a qualificação técnica exigida aos licitantes 

no instrumento convocatório, alegando em sua peça que inexiste parâmetro a determinar 

critério objetivo, portanto restringindo a competitividade da licitação: 

1- Da qualificação técnica; 
 

 

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). 
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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 contrapõem 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 pelo indeferimento das alegações contidas na impugnação 

apresentada pela empresa NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA, conforme manifestação às 

fls. 2463-2466 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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NAILTON NUNES FRANÇA 
Presidente 

 

 

 

 
 

PATRICIA ALVES ARGOLO             

Membro 

 

 

 
 

AMAURI GUIMARÃES PIRES                                      

Membro 

    

 
 

 

                MARLY PINTO DE ABREU 
                Membro 

 

 

 

 

NÁDIA DIAS ASSUNÇÃO 
Membro 

 

 

                LUCIANO ARAUJO                                       

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. 2463-2466 dos 

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

8666/93, resolve conhecer da impugnação do Edital apresentada pelas empresas: NEOLUZ 

PROJETOS E ENGENHARIA, para no mérito julgá-la NÃO PROCEDENTE, com base no 

disposto do julgamento acima. 

 

É o parecer, SMJ. 

 
Salvador, 02 de setembro de 2022. 
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