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OF-007/10/22/RJ/MA                                              Niterói, 27 de Outubro de 2022 

 
 
 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE 

DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA. 

 

 

Ref.: Edital de Licitação - Concorrência SEMGE Nº 001/2022; 
         Processo Administrativo nº 18635/2022 – SEMGE. 
 

 

PROLUMEN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 39.601.199/0001-49, com endereço à Rua Dr. Celestino, 122, sala 702, 

Centro, Niterói/RJ, por intermédio do seu representante abaixo assinado, vem, 

respeitosamente, apresentar a  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

com fulcro nos artigos 5º, XXXIV, “a” da Constituição Federal de 1988 e no art. 41, §2º, da Lei 

nº. 8.666/93, tendo em vista os fatos e fundamentos de direito a seguir aduzidos. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 
Considerando que a sessão pública para recebimento e início da abertura dos envelopes está 

prevista para o dia 08/11/2022, resta evidente a tempestividade desta impugnação, uma vez 

obedecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, estabelecido no art. 41, §1º da Lei nº 8.666/93. 

 

2. DA LICITAÇÃO 

 
A Concorrência Pública no 001/2022 visa 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). 
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Entretanto, o Edital apresenta sérias irregularidades, capazes de comprometer a sua 

legitimidade, motivo pelo qual, passa-se a impugnar, ponto a ponto, os itens que merecem ser 

reformados. 

 

3. DO MÉRITO 

 
3.1. DA INSUFICÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA DAS LICITANTES 

 
Inicialmente, deve-se registrar que, tão importante quanto zelar pela ausência de exigências 

e/ou especificações técnicas excessivas e/ou abusivas no Instrumento Convocatório, é 

garantir a presença dos requisitos técnicos mínimos necessários à execução do objeto 

licitado. Somente dessa forma será possível assegurar o atendimento do interesse público, a 

legalidade do certame e a própria segurança, qualidade e regularidade dos serviços 

executados. 

 

Nesta perspectiva, deve-se ressaltar que o art. 30 da Lei no 8.666/93 elenca os requisitos 

necessários à demonstração da capacidade técnica do licitante para desempenhar as 

atividades licitadas, chamando-se especial atenção para as exigências abaixo destacadas: 

 
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; 
 
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 
quando for o caso. 
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§ 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:   
 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela 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;    
 
(...) 
 
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através 
de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
 
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação 
de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 
(...) 
 
§ 10o Os profissionais indicados pelo licitante para fins de 
comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o 
inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço 
objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela administração.   
 
(grifos nossos). 

 
Veja-se que, neste caso, não há espaço para discricionariedade da Administração Pública: as 

exigências legais são peremptórias e devem ser observadas no processo licitatório. Como se 

disse, a observância dessas exigências é imprescindível à preservação do interesse público 

e à legalidade do certame. 

 

Ocorre que, conforme será demonstrado abaixo, o Edital em referência se omitiu quanto à 
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exigência de documentos fundamentais à demonstração da devida qualificação técnica 

dos licitantes, tais como a CRQ da empresa, a CRQ do profissional e a CAT.  

 

Nesse sentido, É IMPORTANTE DESTACAR, DESDE JÁ, QUE A EXIGÊNCIA DESSES 

DOCUMENTOS FAZ PARTE DA PRAXE ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES 

SEMELHANTES À ORA IMPUGNADA, NÃO HAVENDO QUALQUER JUSTIFICATIVA 

RAZOÁVEL PARA QUE ESTE MUNICÍPIO PROCEDA DE FORMA DIVERGENTE. 

 

A título exemplificativo, veja-se, abaixo, algumas das exigências formuladas no Edital da 

Concorrência no 005/2021, realizada pelo Município de Osasco/SP, destinada à 

“Contratação de Empresa de Engenharia para a Gestão da Operação Integrada, Manutenção, 

Modernização e Atualização de Cadastro do Sistema de Iluminação Pública do Município de 

Osasco, com fornecimento de materiais para manutenção e implantação, Luminárias LEDs 

dimerizáveis e Controle por Sistema de Telegestão”, com valor calculado de R$ 84.266.036,28 

(oitenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e seis mil, trinta e seis reais e vinte e oito 

centavos): 
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Do mesmo modo, o Edital de Concorrência no 08/2021, realizado pelo Município de 

Guarulhos/SP, destinado à “Prestação de serviços de manutenção com gestão 

informatizada, modernização, ampliação e telegestão da iluminação pública do município de 

Guarulhos”, com valor total estimado de R$ 53.618.155,75 (cinquenta e três milhões, 

seiscentos e dezoito mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), 

demandou, dentre outras, o atendimento das seguintes exigências: 

 

 

 



  

 

___________________________________________________________________________

_______ 

PROLUMEN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA  /  CNPJ: 39.601.199/0001-49 

Rua Dr. Celestino, 122 – Sala 702 – Centro – Niterói/RJ – CEP: 24.020-09 

 

 

Assim, é fácil perceber que a praxe administrativa em licitações semelhantes à ora 

impugnada, inclusive com valores estimados inferiores ao pretendido nesta contratação, 

demanda a exigência de garantias de qualificação técnica muito mais robustas e 

condizentes com o interesse público do que àquelas exigidas neste certame. 

 

Diante disso, é evidente que a ausência das referidas garantias de qualificação técnica deixa 

o Município em situação de patente vulnerabilidade em relação à execução dos serviços 

contratados, o que, se levado às instâncias de controle, certamente subsidiará a sua pronta 

atuação para a correção das irregularidades ora sinalizadas. 

 

3.1.1. Da Necessidade de Apresentação da Certidão de Registro e Quitação (CRQ) 

emitida pelo CREA 

 

Conforme demonstrado abaixo, o item 10.1.15 do Edital, ao elencar a documentação 

necessária à comprovação da Qualificação Técnica dos licitantes, limitou-se a exigir, apenas 

e tão somente, a “Apresentação de Atestado de capacidade técnica, fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, no quantitativo abaixo indicado...”. Veja-se: 
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Ocorre que, como se sabe, tais atestados não são suficientes para demonstrar a inequívoca 

qualificação técnica das licitantes para executar o objeto licitado. 

 

Da simples análise dos termos do art. 30 da Lei no 8.666/93, acima transcrito, é fácil perceber 

que os atestados e/ou certidões acima mencionados podem utilizados para a comprovação 

da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 

não servindo, entretanto, para comprovar a regularidade do registro ou inscrição na 

entidade profissional competente, conforme exigido no inciso I do referido art. 30 da 

Lei no 8.666/93 dispositivo 

 

Nesse sentido, o documento hábil e idôneo para comprovar a regularidade do registro 

ou inscrição da licitante na entidade profissional competente é a Certidão de Registro 

e Quitação (CRQ), emitida pelo próprio CREA, que é a entidade competente para fiscalizar 

as atividades pretendidas neste certame, bem assim para chancelar a capacidade técnica da 

empresa licitante. 

 

Desse modo, considerando que a apresentação da documentação relativa ao registro ou 

inscrição na entidade profissional competente é requisito imprescindível ao regular 

desenvolvimento da licitação, que não pode ser suprido pela mera apresentação dos 

atestados e/ou certidões previstos no item 10.1.15 deste Edital, é fundamental que seja 

exigido, expressamente, no Edital a necessidade de apresentação da Certidão de 

Registro e Quitação (CRQ), expedida pelo respectivo CREA, uma vez que esse é o 
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documento legitimamente apto a demonstrar a devida regularidade do registro da 

empresa licitante perante a entidade profissional competente. 

 

Por esse motivo, requer-se, desde já, a retificação da qualificação técnica constante do Edital, 

a fim de que seja exigida a devida CRQ das empresas licitantes.  

 

3.1.2. Da Necessidade de Apresentação da CRQ do Profissional Responsável e da 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

 

Ainda nesse sentido, deve-se ressaltar que, nos termos do art. 30, §1o, I, da Lei no. 8.666/93, 

a licitante deverá comprovar que possui, em seu quadro permanente, profissional competente 

para assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços licitados: 

  

§ 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:   
 
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante 
de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela 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;    

 

Vincado nessas premissas, é fundamental que também seja apresentada, pelas empresas 

licitantes, a CRQ do próprio profissional responsável pela condução dos serviços 

contratados, a fim de se comprovar, também, a regularidade do registro ou inscrição deste 

profissional perante o Conselho Profissional competente.  

 

Em complemento, deve-se destacar que a comprovação de que o licitante possui, em seu 

quadro permanente, profissional (nesse caso, engenheiro eletricista) devidamente capacitado 

e habilitado para a execução dos serviços, normalmente é demonstrada através da própria 

CRQ da empresa, que elenca os responsáveis técnicos responsáveis que possuem vínculo 



  

 

___________________________________________________________________________

_______ 

PROLUMEN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA  /  CNPJ: 39.601.199/0001-49 

Rua Dr. Celestino, 122 – Sala 702 – Centro – Niterói/RJ – CEP: 24.020-09 

com a empresa, o que reforça, ainda mais, a importância da exibição desses documentos.  

 

De outro lado, para a perfeita regularidade dos serviços, também é imprescindível que a 

empresa licitante demonstre o profissional responsável por ela designado possui, em seus 

assentamentos do CREA, anotações referentes à execução de serviços semelhantes ao 

licitado.  

 

Tal comprovação, como se sabe, é realizada através da apresentação da Certidão de Acervo 

Técnico (CAT), exigência esta que, injustificadamente, também não consta do Edital. 

 

A Certidão de Acervo Técnico – CAT, como se disse, é o documento fornecido pelo respectivo 

Conselho de Classe, neste caso, o CREA, que certifica, para todos os efeitos legais, todas as 

atividades, registradas no CREA, previamente desenvolvidas pelo profissional em questão.  

 

Veja-se, portanto, que, para garantir a plena preservação do interesse público pretendido no 

certame, é essencial que seja demonstrado, através da respectiva CAT, que o profissional 

responsável possui inequívoca experiência da execução de serviços/obras semelhantes. 

Entender o contrário seria permitir que a responsabilidade pelos serviços ora contratados 

fosse eventualmente atribuída a um profissional que nunca desenvolveu qualquer atividade 

similar à ora licitada, o que, evidentemente, representa sérios riscos à execução dos serviços 

e ao interesse público pretendido nessa contratação. 

 

Diante disso, requer-se, desde já, que o Edital seja devidamente retificado, a fim de que sejam 

exigidas, expressamente, a apresentação da CRQ e da CAT do profissional indicado pela 

empresa licitante como responsável pela condução dos serviços licitados. 

 

3.2. DAS INCONGRUÊNCIAS E ILEGALIDADES DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

 
Por outro lado, deve-se enfatizar que a documentação relativa à qualificação econômico-

financeira, exigida no Edital, deve, obrigatoriamente, observar os parâmetros fixados no art. 

31 da Lei no 8.666/93. 

 

Ocorre que, após a detida análise dos documentos anexos ao Edital, foi verificado que o item 

10.1.14 e seguintes do Edital, desbordando dos limites fixados na legislação de 
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regência, acima mencionado, acrescentou novos requisitos relacionados à qualificação 

econômico-financeira: 

 

 

 

 

Nesta perspectiva, é fundamental enfatizar a completa SUBJETIVIDADE e INEFICIÊNCIA 

dos parâmetros de avaliação e julgamento adotados no item 10.1.14.4. 

 

De um lado, o item 10.1.14.4 limita-se a informar que “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”, sem, entretanto, fixar qualquer 

parâmetro objetivo para a sua avaliação e julgamento, tampouco informando quais 

serão os possíveis resultados e consequências decorrentes das justificativas 

eventualmente apresentadas. 
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Ora, caso o licitante apresente índice maior que 10%, ele estará automaticamente inabilitado 

ou a sua habilitação dependerá da análise subjetiva de quem vai apreciar as suas 

justificativas? Quais os parâmetros que serão adotados para análise e avaliação das 

justificativas eventualmente apresentadas? E mais, quais os possíveis resultados e 

consequências decorrentes da análise dessas justificativas?  

 

Veja-se, portanto, que nenhum desses questionamentos pode ser respondido a partir 

dos parâmetros fixados no Edital, o que denuncia o ALTO GRAU DE SUBJETIVIDADE 

imposto na exigência e avaliação deste critério, inadmissível dentro das diretrizes do processo 

licitatório. 

 

Em complemento, deve-se registrar que não foi apresentada, pela Administração Pública, 

qualquer justificativa para a adoção da fórmula contida no item 10.1.14.4, em flagrante 

violação ao art. 31, §5o da Lei no 8.666/93, que exige que todos os valores e índices 

adotados sejam devidamente justificados, bem assim veda a exigência de índices e 

valores não usualmente adotados, como é o caso dos parâmetros ora impugnados: 

 

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: 
 
(...) 
 
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será 
feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis 
previstos no edital e devidamente justificados no processo 
administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 
usualmente adotados para correta avaliação de situação 
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação.   
 
(grifos nossos). 

 

À ausência das devidas justificativas, soma-se o fato de que a fórmula indicada não possui 

qualquer capacidade para demonstrar a idoneidade financeira da licitante, necessária à sua 

habilitação. 
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Da sua simples análise, é fácil perceber que são utilizados valores correspondentes a recortes 

temporais e circunstanciais distintos, que não se comunicam. De um lado, considera-se o 

valor da receita bruta, que, como se sabe, não possui grande relevância quando cotejado 

com a substancialidade da demonstração do patrimônio líquido da empresa. De outro lado, 

considera-se o valor total dos contratos, cuja eventual importância sucumbe à constatação 

de que a execução desses contratos pode se protrair no tempo (não raro, através de longos 

períodos), de forma que os seus impactos serão diluídos ao longo da execução.  

 

Equivale dizer que um contrato de mesmo valor causará impactos diferentes a depender do 

período de sua execução, e este fator não foi considerado na referida fórmula imposta neste 

item. 

 

REPISE-SE, NÃO SE SABEM QUAIS OS MOTIVOS NEM OS PARÂMETROS UTILIZADOS 

NA ELABORAÇÃO DA FÓRMULA APRESENTADA, E ISSO PRECISA SER 

DEVIDAMENTE ESCLARECIDO E JUSTIFICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CONTRATANTE. 

 

Além disso, a fórmula em referência viola o §4o do art. 31 da Lei no 8.666/93 ao utilizar o valor 

da receita bruta como parâmetro do cálculo pretendido. Isso porque o referido dispositivo legal 

é peremptório ao determinar que os cálculos referentes à relação de compromissos 

assumidos pelo licitante devem considerar o patrimônio líquido atualizado, de modo que não 

há legitimidade na utilização das referências pretendidas pela Administração Pública na 

fórmula impugnada. 

 

Em complemento, deve-se enfatizar, mais uma vez, somente devem ser admitidas exigências 

de qualificações econômicas INDISPENSÁVEIS à garantia do cumprimento das obrigações 

contratadas, o que, como se viu, não é o caso dos itens e valores ora impugnados. 

 

Neste contexto, é imperioso rememorar que é vedado ao agente público prever ou admitir 

qualquer cláusula ou condição que frustre o caráter competitivo da licitação e 

estabeleça preferência ou distinção em razão de qualquer circunstância impertinente 

ou irrelevante, de modo que não se pode admitir a imposição de características 

desnecessárias ou restritivas, que possam limitar o universo dos competidores. 
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À luz da desproporcionalidade das exigências ora expostas, é patente o risco de que tais 

especificações sejam consideradas pelos órgãos de controle (que, seguramente, serão 

instados a se manifestar) como indícios de direcionamento do certame a um determinado 

fornecedor, o que, uma vez comprovado, acarretará na pronta anulação de todo o processo 

licitatório e responsabilização dos responsáveis. 

 

Sendo assim, requer-se, desde já, A INTEGRAL REFORMA E/OU EXCLUSÃO DO ITEM 

10.1.14.1 do Edital, tendo em vista que, além da subjetividade na análise e julgamento do 

resultado decorrente da fórmula apresentada no item 10.1.14.4, a ausência de justificativa e 

a própria inaptidão/ineficiência da fórmula proposta para demonstrar a qualificação 

econômico-financeira pretendida constituem ilegalidades intransponíveis, que, 

evidentemente, que não podem ser admitidas por esta Comissão. 

 

Em tempo, deve-se ressaltar que, apesar da concisão e da robustez das alegações da 

impugnante em relação aos pontos ora destacados, a Diretoria de Serviços de Iluminação 

Pública, na ocasião do julgamento da impugnação apresentada anteriormente à republicação 

deste Edital, limitou-se a se manifestar no sentido de que: 
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Veja-se, portanto, que a manifestação da DSIP foi evidentemente insuficiente para 

responder a todos os relevantes fundamentos articulados naquela oportunidade. Não 

houve qualquer manifestação, por exemplo, acerca da subjetividade dos parâmetros de 

julgamento indicados no Edital (“o licitante deverá apresentar justificativas”), tampouco 

qualquer explicação lógica para as fórmulas e índices adotados no Instrumento Convocatório. 

 

Assim, requer-se, cordialmente, a detida ANÁLISE DE TODOS OS FUNDAMENTOS 

APRESENTADOS nesta impugnação, a fim de que garantir a plena legitimidade do certame, 

bem assim evitar a sua posterior suspensão e/ou anulação pelos órgãos de controle. 

 

 
3.3. DA ALTERABILIDADE DOS COEFICIENTES DA PLANILHA DE PREÇO 

REFERENCIAL 

 
Cumpre destacar, ainda, que os itens 4.3 do Edital e o item 5.6 do Anexo 2 do Tramite 30 

(Projeto Básico de Iluminação Pública) informam que: “A planilha de preço referencial não 

poderá ter seus coeficientes ajustados/modificados pela licitante.”  

 

Ocorre que, como se sabe, cada empresa possui seus próprios processos operacionais, 

gerando produtividades distintas entre si.  

 

Desse modo, é fundamental que seja garantido o lídimo direito dos licitantes de ajustarem os 

referidos coeficientes de acordo com a real produtividade do seu processo operacional, 

garantindo a plena competitividade do certame e a obtenção da proposta mais vantajosa para 

a Administração Pública. 

 

Ademais, deve-se enfatizar que, por ocasião da impugnação à versão anterior deste Edital, a 

DSIP, ao analisar as alegações da impugnante em relação à este ponto, limitou-se a informar 

que: 
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Veja-se, portanto, que, mais uma vez, e com o devido respeito, a referida manifestação não 

é suficiente para refutar os argumentos aduzidos pela impugnante, em flagrante violação 

ao interesse público e ao legítimo processo licitatório. 

 

Diante disso, requer-se que o Edital seja devidamente retificado para permitir que as 

empresas ajustem os referidos coeficientes de acordo com a real produtividade esperada de 

cada uma, apresentando as composições de preços que retratem os custos reais inerentes 

àquelas atividades. 

 

4. DA REABERTURA DE PRAZO 

 

O art. 21, §4o da Lei no 8.999/93, dispõe que: “Qualquer modificação no edital exige divulgação 

pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, INQÜESTIONAVELMENTE, a alteração não afetar a formulação das 

propostas”.  

 

Sendo assim, o prazo do certame deverá ser, necessariamente, reaberto, exceto se, de forma 

inquestionável, a alteração não afetar a formulação das propostas, o que não é o caso.  

 

Desse modo, a reabertura do prazo para o oferecimento das propostas é medida que se 

impõe, notadamente porque as devidas modificações seguramente impactarão no caráter 

competitivo da licitação, assim como na obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se que os fundamentos apresentados nesta impugnação sejam 

julgados PROCEDENTES, com a devida exclusão e/ou retificação das cláusulas ilegais e 

abusivas acima mencionadas. 

 

Neste passo, considerando que a sessão pública para entrega e abertura dos envelopes está 

prevista para 08/11/2022, requer-se, ainda, que seja conferido efeito suspensivo, a fim de 

que a referida sessão seja adiada para data posterior ao saneamento das irregularidades 

apresentadas.  
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Por fim, requer que, caso não o Edital não seja devidamente corrigido nos pontos ora 

impugnados, seja mantida a irresignação da Impugnante, para posterior juízo de anulação por 

parte da autoridade competente para tanto.  

 

Ademais, ratifica-se que, em caso de não havendo acatamento dos argumentos ora 

apresentados, a presente Impugnação será encaminhada aos órgãos de fiscalização e 

controle, diante da flagrante ilegalidade praticada no presente processo licitatório. 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento 

 

Salvador, Bahia, 27 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLUMEN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA     

Marcel Avila da Silva 

Diretor Técnico             
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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 PROLUMEN PROJETOS E 

SERVIÇOS 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 PROLUMEN PROJETOS E SERVIÇOS 

LTDA., a licitante requer que o Edital seja retificado a fim de que sejam exigidas a apresentação de 

CRQ (Certidão de Registro e Quitação) e 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. Assim, desnecessária a 

apresentação de CRQ, uma vez que, havendo a ART em nome de um profissional (responsável 

técnico), já resta garantido que este está com situação regular junto ao 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. 

Seriam, portanto, essas exigências sugeridas pelo Impugnante, desnecessárias, patentes 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; 
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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 

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 

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.  

Destarte, compreendemos que os resultados refletirão a boa situação financeira das empresas, e 

que tais exigências encontram-se nas revistas ou informativos especializados em matérias econômicas. 

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 quaisquer 

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.  
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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. DA ALTERABILIDADE DOS COEFICIENTES DA PLAHILHA DE PREÇO 

REFERENCIAL 

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 PROLUMEN PROJETOS E SERVIÇOS 

LTDA., a licitante requer que o Edital seja retificado a fim de que permita que as empresas ajustem os 

referidos coeficientes de acordo com a real produtividade esperada de cada uma. 

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

coeficientes da planilha de preço referencial não podem ser ajustados/modificados pela Licitante, uma 

vez que se trata de previsibilidade pertinente a administração, após realização de aprofundada análise, 

item a item, das necessidades da municipalidade.  

Como é sabido, a planilha de custos funciona como parâmetro para que a Administração efetue 

uma contratação segura e exequível. 

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 

coletividade – internos ao setor público – não se encontram a livre disposição de quem quer que seja, 

por inapropriáveis.” 
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Neste viés, compreende essa equipe técnica que os itens citados que informam “A planilha de 

preço referencial não poderá ter seus coeficientes ajustados/modificados pela licitante” se encontram 

em conformidade com o entendimento jurisprudencial, atendendo às necessidades técnicas do parque 

de Iluminação Pública municipal.   

 

IV. CONCLUSÃO 

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

contidas em IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa PROLUMEN PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.  

Salvador, 31 de outubro de 2022. 

 

 

 
 
 
 
 
 


