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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. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCOES EM CONSULTORIA E OBRAS LTDA, SENCO ENGENHARIA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.520.975/0001-55, sediada na Rua das Orquídeas, 14, 

Residencial Praia Ancora, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, abaixo assinado, vem, respeitosamente, 

apresentar a  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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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 

 

Inicialmente, deve-se registrar a plena tempestividade desta Impugnação, dado que a data para 

abertura dos envelopes está prevista para o dia 08/11/2022, tendo sido cumprido, portanto, o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, previsto no art. 41, §1º da Lei nº 8.666/93. 

 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

Em breve síntese, a Concorrência Pública no 001/2022 tem como objeto 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)”, o qual será 

dividido em três lotes: 

 

• Lote I – Área compreendida: Prefeituras-bairros Barra/Pituba e Itapuã/Ipitanga; 
 

• Lote II – Área compreendida: Prefeituras-bairros Centro/Brotas, Liberdade/São Caetano, 
Cidade Baixa, Cabula/Tancredo Neves; 

 

• Lote III – Área compreendida: Prefeituras-bairros Subúrbio/Ilhas, Valéria, Pau da Lima e 
Cajazeiras. 

 

Ocorre que, após analisar detidamente os itens que compõem o Edital e seus anexos, a Impugnante 

verificou a ocorrência de vícios graves que, caso não sejam sanados, seguramente atrairão a atuação 

dos órgãos de controle, com a consequente invalidação de todo o processo licitatório. 
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Diante disso, passa-se a expor, de forma direta, os fundamentos que justificam a presente 

Impugnação, visando garantir a higidez e a legalidade deste certame. 

 

3. DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO 

3.1. DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA INADMISSIBILIDADE 

DE OMISSÕES, INCONGRUÊNCIAS E/OU DIVERGÊNCIAS NO EDITAL 

 

Inicialmente, deve-se enfatizar que o Edital deve conter, de forma clara e coerente, todas as informações 

e critérios necessários à legítima realização de todos os atos e etapas da licitação, uma vez que é através 

deste instrumento que o Poder Público apresenta o objeto a ser licitado, o procedimento adotado, as 

condições de realização da licitação e a forma de participação dos licitantes, visando garantir a legalidade, a 

isonomia, a competitividade entre os licitantes e, sobretudo, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

 

Sobre o tema, o renomado doutrinador Hely Lopes Meirelles1 entende a vinculação ao instrumento 

convocatório como “princípio básico de toda licitação”, afirmando que: “nem se compreenderia que a 

Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do 

procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação 

e propostas em desacordo com o solicitado”.  

 

Destaca-se, ainda, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

 

“A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco 
as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório ( Lei 8.666/93, art.41) - REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. 
Min.Denise Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)”  
 
“Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontra-se 
estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as 
normas e condições dele constantes. É o instrumento convocatório que dá 
validade aos atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o 
descumprimento às suas regras devera ser reprimido. Não pode a Administração 
ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. Caso 
assim entenda, deverá refazer o edital, com o reinício do procedimento licitatório, 
jamais ignorá-las. (MS nº 13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j.em 10.10.2007, 
DJe de 17.11.2008). (grifos nossos). 

 

 
1 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22ª ed. Malheiros: São Paulo.  
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Assim, é certo que, conforme disposto em artigo 3º da Lei nº 8.666/93, 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, devendo ser 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. 

 

Desta feita, o art. 41 da Lei no 8.666/93 é enfático ao dispor que: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada. (Destaques e grifos nossos). 

 

Numa outra perspectiva, assim como a Administração está peremptoriamente vinculada ao Edital, o 

mesmo também se aplica aos licitantes. À luz dos ditames exigidos no processo licitatório, os particulares 

que não estiverem de acordo ao quanto solicitado no ato convocatório da licitação deverão ser 

desclassificados. Veja-se: 

 

Art. 48.  Serão desclassificadas: 

 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;  

 

(Destaques nossos).  

 

Por esse motivo, é imprescindível que o instrumento convocatório seja claro e congruente, 

abordando, com precisão, todos os pontos necessários à perfeita compreensão dos termos da 

licitação, sob pena de comprometimento das diretrizes fundamentais do processo licitatório, com a 

consequente anulação de todo o procedimento. 

 

In casu, é fácil perceber que instrumento convocatório apresenta omissões, irregularidades e 

incongruências graves, cuja retificação é primordial para viabilizar a perfeita compreensão dos termos 

da disputa, preservando, assim, a legalidade do certame e garantindo a aplicação do princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, o qual preconiza que, uma vez estabelecidas as regras da 

contratação pública, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos. 
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3.1.1. Da Inconsistência da Composição das Atividades referentes aos Itens de Eventos 

 

A Planilha de Proposta de Preços – Anexo 4, na aba “Composições”, Item 2.0, informa a referência do 

quantitativo de dias para fornecimento, manutenção, instalação e retirada de poste tipo “R” até 9 metros 

para eventos.  

 

  

 

 

Nesta perspectiva, é possível observar que, com o devido respeito, a composição das atividades acima 

destacadas foi elaborada a partir de premissas técnicas equivocadas, conforme demonstrado a seguir: 

 

i) Inicialmente, deve-se destacar que, na previsão de mão de obra dos serviços do Eletricista, 

Auxiliar, bem assim em relação ao veículo relacionado no item 2.0, foi considerada a proporção de 

6 minutos pelo serviço. No entanto, é sabido que a implantação de 01 (um) poste demanda o 

atendimento de todos os requisitos de segurança do trabalho, verificação do local a ser implantado, 

instalação dos equipamentos, dentre outros fatores, de modo que o tempo acima considerado 

diverge consideravelmente da realidade encontrada nas atividades desenvolvidas em campo pelas 

equipes de Iluminação Pública; 

 

ii) Em sequência, deve-se ressaltar, também, que, conforme demonstrado abaixo, foi utilizado o 

coeficiente 0,03 para os conectores a serem aplicados. Ocorre que, considerando que os tipos de 

conectores especificados no Anexo VI – Serviços de Iluminação Complementar de Eventos – do 

Edital não poderão ser reaproveitados a partir de sua utilização, não é possível a utilização do 

coeficiente proposto nas referidas planilhas. 
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iii) Ainda em relação aos itens 17 e 18 da Planilha de Proposta de Preços, destacados acima, 

deve-se ressaltar que não foi apresentado uma referência em dias para viabilizar o cálculo do 

unitário dos Projetores LED na composição dos preços constantes dos referidos itens; 

 

iv) Por outro lado, ao se analisar o unitário do Projetor LED frente ao Conector em Rede Aérea, é 

possível perceber patentes inconsistências, tendo em vista que, para o cálculo dos itens em 

questão, considera-se a divisão entre 01 (um) unitário do equipamento dividido pelo tempo de 

utilização (dias). Nesse sentido, constata-se que o Conector em rede aérea utiliza uma base de 

33,33 dias enquanto o Projetor LED utiliza uma base de 100 dias, quando, em verdade, os unitários 

dos itens em questão deveriam possuir o mesmo tempo; 

 

Diante disso, é fácil perceber que as composições dos equipamentos supramencionados apresentam 

coeficientes totalmente divergentes entre si, sem qualquer base de referência temporal. Tais 

constatações, somadas às inconsistências no tempo de execução dos serviços, possuem o condão de 

inviabilizar a execução dos serviços pretendidos, motivo pelo qual restam impugnados, desde já, os 

itens mencionados neste tópico. 

17 .0

FORNECIMENTO,  INSTALAÇÃO,  MANUTENÇÃO E RETIRADA DE

PROJETOR PARA EVENTO -  LED ACIMA DE 15 .0 0 0  LÚMENS.  REF.10 0  

DIAS

UN/DIA 1,0 0

RP 

032/2021

ATA DE

REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 

032/2021 - 

AUTARQUIA DE 

MANUTENÇÃO E 

LIMPEZA URBANA 

PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU 

CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA DE 100 LM/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 150 W, FLUXO 

LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LÚMENS, FREQUÊNCIA 50~60 HZ, 

TEMPERATURA DE COR DE 4.000 K, IP66, IK08, IRC IGUAL OU 

SUPERIOR A 70%, L70 PA

un 0,01

13.25 EMLURB CONECTOR EM REDE AÉREA ISOLADA UN 0,03

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hh 0,25

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

hh 0,25

2455 ORSE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T - EQUIPADO COM CESTO

AÉREO 13M

CHP 0,25

18 .0

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE 

PROJETOR PARA EVENTO - LED ACIMA DE 32.000 LÚMENS UN/DIA 1,00

RP 

033/2021

ATA DE

REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 

033/2021 - 

AUTARQUIA DE 

MANUTENÇÃO E 

LIMPEZA URBANA 

- EMLURBE 

SALVADOR

PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU 

CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA 

MÍNIMA DE 100 LM/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 420 W, FLUXO 

LUMINOSO MÍNIMO DE 32.000 LÚMENS, FREQUÊNCIA 50~60 HZ, 

TEMPERATURA DE COR DE 4.000 K, IP66, IK08, IRC IGUAL OU 

SUPERIOR A 70%, L70 PA
UN 0,01

13.25 EMLURB CONECTOR EM REDE AÉREA  ISOLADA UN 0,03

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hh 0,25

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

hh 0,25

2455 ORSE CAMINHÃO GUINDAUTO 3,0 T - EQUIPADO COM CESTO

AÉREO 13M

CHP 0,25
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3.1.2. Da Ausência de Previsão dos Serviços de Manutenção Preventiva nas Planilhas 

Orçamentárias. 

 

Conforme demonstrado anteriormente, o Edital em epígrafe pretende 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)” (grifos nossos). 

 

Nesse sentido, sabe-se que a manutenção preventiva é fundamental para o correto funcionamento do 

parque de Iluminação pública, notadamente por consistir em fator relevante para a redução dos custos 

de manutenção e melhoria dos serviços prestados. 

 

Sucede que tais serviços não foram previstos na planilha orçamentária, tampouco foram devidamente 

especificados no Termo de Referência, motivo pelo qual também resta impugnado o presente 

Instrumento Convocatório neste ponto. 

 

3.1.3. Da Inexequibilidade do Custo Unitário dos Postes de Concreto de 12 Metros. 

 

Ademais, deve-se ressaltar, ainda, a patente inexequibilidade dos preços referenciais, indicados nas 

Planilhas Orçamentárias, relativos aos Postes de Concreto de 12 metros. 

 

Isso porque, conforme demonstrado abaixo, o item 20.E da planilha orçamentária informa, em sua 

composição, que o custo unitário do poste de concreto de 12m tipo “R” (2560/ORSE) corresponde a 

R$ 127,47 (cento e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos). 

mailto:comercial@sencoengenharia.com.br


 
 

 
 

SENCO – Soluções em Consultorias e Obras EIRELI  
Rua das Orquídeas, nº 14 - Praia Âncora - Rio de Janeiro - RJ - CEP. 28899-491 

Tel.: 22 2210-8883 – e-mail:  comercial@sencoengenharia.com.br 
site: www.sencoengenharia.com.br 

 

 

 

Ocorre que, de uma simples consulta à tabela oficial 

(http://orse.cehop.se.gov.br/insumosargumento.asp?tarefa=consultar), é fácil perceber que o preço 

unitário atribuído ao referido item (02560/ORSE – Poste circular de concreto 12/200 para 

iluminação pública), correspondente a R$ 2.200,71 (dois mil, duzentos reais e setenta e um 

centavos), é muito superior àquele indicado na planilha orçamentária, que, como se viu, atribui 

ao mesmo item o valor unitário de R$ 127,47 (cento e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos). 
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Diante disso, é evidente a patente inexequibilidade dos valores indicados nas planilhas orçamentárias, 

motivo pelo qual tais informações devem ser prontamente retificadas, sob pena de comprometer a 

execução dos serviços contratados. 

 

4. NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO: ARTIGO 21, § 4º DA LEI 8.666/93 

 

É de suma importância, por fim, ser posto em evidência que, ao sanar os vícios aqui sinalizados, as 

alterações havidas no corpo do instrumento convocatório, por óbvio, afetarão a formulação da 

proposta.  

 

Isso porque o vício se insurge diretamente na composição orçamentária das propostas, de modo que 

se impõe a reabertura do prazo inicial, nos moldes do quanto estabelecido pela Lei 8.999/93: 

 

“Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas 

de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição 

interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: [..] 

 

§4ºQualquer 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”.  

(Grifos e destaques nossos).  

 

A Lei supratranscrita é clara, cristalina e não deixa margem a dúvidas, quando traz como regra que o 

prazo do certame deverá ser reaberto, o que somente pode ser excepcionado quando, 

“inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”, hipótese que, como se 

sabe, não se enquadra no caso em comento.  
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Irrefutável é, portanto, que, quando da análise e correção do Edital, faz-se imprescindível a reabertura 

do prazo para o oferecimento das propostas, uma vez que as possíveis modificações afetarão 

diretamente no caráter competitivo do certame e na busca pela proposta mais vantajosa. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, deve-se ressaltar que a ausência ou limitação do caráter competitivo do certame 

influenciará, por óbvio, na formulação das propostas comerciais, fazendo com que os valores sejam 

majorados indevidamente, violando, dentre outros princípios, um dos escopos primordiais dos 

certames públicos, que é a busca pela proposta mais vantajosa ao erário.   

 

Sendo assim, a retificação do Instrumento Convocatório é medida que se impõe, motivo pelo qual se 

requer que as razões ora invocadas sejam detida e criteriosamente analisadas.  

 

Ao final, requer que sejam julgados PROCEDENTES os pedidos formulados, com a devida anulação 

deste certame. De forma subsidiária, requer a PROCEDÊNCIA para que sejam excluídas e/ou 

retificadas os itens acima narrados. 

 

Tendo em vista que a entrega dos envelopes está designada para 08/11/2022, requer, ainda, que seja 

conferido efeito suspensivo a esta Impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior 

à solução das irregularidades ora apontadas.  

 

Caso contrário, há o iminente risco de invalidação de todo o procedimento, com desperdício da 

atividade ocorrida na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de 

habilitação, em clara contraposição ao princípio da eficiência e ao interesse público. 
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Requer, por fim, que, caso não seja anulada a licitação ou caso não seja corrigido o Edital nos pontos 

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

parte da autoridade competente para tanto.  

 

Ratifica-se que, em caso de não havendo acatamento dos argumentos ora apresentados, encaminhar-

se-á a presente Impugnação aos órgãos de fiscalização e controle, qual seja, Ministério Público e 

Tribunal de Contas do Estado, diante de flagrante ilegalidade praticada no presente processo licitatório. 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento 

 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2022. 

 

__________________________________________ 

SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS – EIRELI  

MARCOS ANTONIO BENTO DE SOUZA 

Sócio Administrador 

 

SOLUCOES EM 
CONSULTORIA E OBRAS 
LTDA:14520975000155

Assinado de forma digital por 
SOLUCOES EM CONSULTORIA E 
OBRAS LTDA:14520975000155 
Dados: 2022.10.31 16:47:04 -03'00'
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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 

 

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 SOLUCOES EM 

CONSULTORIA E OBRAS LTDA, a DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (“DSIP”), 

vem, através de sua equipe técnica especializada, apresentar manifestação técnica abaixo:  

 

I. DA ALEGADA INCONSISTÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES 

REFERENTES AOS ITENS DE EVENTOS 

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.  

Quanto ao item “i” trazido na Impugnação da empresa SOLUCOES EM CONSULTORIA E OBRAS 

LTDA, essa equipe técnica informa que a atividade é precificada por dia, de modo que eventos que 

requeiram instalação de postes, como Réveillon e Carnaval tem a duração de, aproximadamente, 20 

(vinte) dias, o que torna a mão-de-obra de 2 (duas) horas. 

Quanto ao “ii”, essa equipe técnica informa que a planilha considera uma referência de 100 (cem) 

dias de instalação de projetores, o que totalizaria 3 (três) para cada projetor. Eventuais conectores 

utilizados além da composição, poderão ser precificados pela planilha de fornecimento. 

Já o item “iii”, ambos itens citados (17 e 18), utilizam a referência de 100 (cem) dias. 
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Por fim, o item “iv”, foi considerado o uso de 3 (três) conectores por projetor, de modo que a base 

é única e correspondente a 100 (cem) dias. 

Neste viés, compreende essa equipe técnica que a planilha orçamentária assegura à Administração 

Municipal a plena execução do objeto contratado, patentes o interesse público. 

 

II. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

Os serviços de manutenção preventiva, que anteriormente estavam previstos no Anexo II, que fora 

suprimido, não serão prestados. 

Neste viés, compreende essa equipe técnica que a planilha orçamentária assegura à Administração 

Municipal a plena execução do objeto contratado, patentes o interesse público.   

 

III. DA ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DO CUSTO UNITÁRIO DOS POSTES DE 

CONCRETO DE 12 METROS 

Conforme pode ser observado no quantitativo previsto em planilha, de apenas 14 (catorze) 

substituições.  

No momento inicial que foi elaborado o projeto básico e planilha de preços, existiam poucos postes 

com as especificações “poste de concreto de 12 metros tipo “R”.  

Com o avanço da modernização do Parque de Iluminação do Município de Salvador, para 

tecnologia LED, todos os postes dessa altura foram substituídos por postes de aço ou fibra de vidro, 

prevendo uma maior segurança e uniformização do parque de IP.  

Ademais, ainda que exista algum equipamento desse modelo, o mesmo poderá ser substituído por 

postes com altura inferior, como os postes de 10 metros, também previstos em planilha, diante do 

avanço da tecnologia implementada nas luminárias e projetores. 

Neste viés, compreende essa equipe técnica que a planilha orçamentária assegura à Administração 

Municipal a plena execução do objeto contratado, patentes o interesse público, atendendo às 

necessidades técnicas do Parque de Iluminação Pública Municipal.   
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IV. CONCLUSÃO 

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

contidas em IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa SOLUCOES EM CONSULTORIA E OBRAS 

LTDA.  

Salvador, 01 de novembro de 2022. 

 

 

 


