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PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – SECRETARIA MUNICIPAL 

DE GESTÃO (SEMGE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR – ESTADO DA BAHIA. 

 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA SEMGE Nº 001/2022 

TIPO: MENOR PREÇO 

PROCESSO Nº 18.635/2021 

 

 

 

TRAJETO ENERGIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o no 82.244.971/0001-41, com sede no Município de Pinhais, Estado do 

Paraná, na Avenida Maringá, n o 1130, Bairro Emiliano Perneta, telefone (41) 3668-1806, 

endereço de e-mail: licitacoes@teng.com.br, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Senhoria, por intermédio de sua procuradora ao final assinada (procuração em 

anexo) apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, na forma das anexas razões, 

requerendo, desde já, a sua procedência. 

 

Termos em que, Pede deferimento. 

Pinhais, 11 de agosto de 2022. 

 

 

____ASSINADO DIGITALMENTE_________ 

TRAJETO ENERGIA E COMÉRCIO LTDA. 

ISABELLA ILKIU CARNEIRO SCHIAVON 

OAB/PR 39.593 
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1. TEMPESTIVIDADE 

 

A sessão pública de processamento CONCORRÊNCIA SEMGE Nº 001/2022 será 

realizada no dia 16/08/2022 às 9h. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital 

a licitante que não o fizer até o segundo dia útil antecedente à abertura da sessão 

pública. 

 

Desta forma, o último dia para recebimento das impugnações é durante o dia 

12/08/2022, restando tempestiva a presente impugnação nos termos da Lei, uma vez 

que protocolada antecipadamente, via e-mail, ainda no dia 11/08/2022, pelo que 

requer seu conhecimento, recebimento e provimento. 

 

2. SÍNTESE FÁTICA 

 

No melhor uso de suas atribuições, a Prefeitura Municipal de Salvador - BA, 

publicou Edital de CONCORRÊNCIA SEMGE Nº 001/2022, cujo objeto é: 

 

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). 

 

Ocorre, todavia, que o instrumento convocatório acusa afrontas àquilo que dispõe 

a legislação pertinente e, por tal motivo, vem à parte interessada apresentar 

impugnação fundamentada nos termos que passa a expor. 
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3. DOS ITENS DO EDITAL QUE MERECEM SER REVISTOS/REPUBLICADOS 

 

a) QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL: 

 

- ITEM 10.1.14.1 DO EDITAL: 

 

Quanto ao item 10.1.14.1 do edital, insta esclarecer que o referido item trata da 

qualificação técnica operacional. Ocorre que o Edital, a esse respeito, assim exige das 

licitantes interessadas: 

 

 

 

No entanto, resta cabalmente impugnada tal exigência constante do item acima 

informado. Ora, a empresa interessada, comprovando que executou a mencionada 

manutenção em determinado Município com mais de 50% de pontos de iluminação já 

deveria ser suficiente, no entanto, ao exigir que neste Município tenha sido executado 

7.500 ordens de serviço é uma exigência abusiva e ilegal, uma vez que em descompasso 

com o exigido na Lei 8666/93, tendo em vista ser uma situação que não depende da 

licitante, pois o percentual de atendimentos/ordens de serviço pode variar de Município 

para Município, o que não deve ser vinculado com os pontos de iluminação executados. 

 

Assim, não faz sentido algum a referida exigência, pois apenas irá restringir a 

participação de empresas interessadas, diminuindo a competitividade. 
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- ITEM 10.1.14.4 DO EDITAL: 

 

Quanto ao item 10.1.14.4 do edital, insta esclarecer que o referido item trata da 

qualificação técnica operacional. Ocorre que o Edital, a esse respeito, assim exige das 

licitantes interessadas: 

 

 

 

No entanto, resta cabalmente impugnada tal exigência constante do item acima 

informado. Ora, o Edital encontra-se basicamente exigindo que as licitantes interessadas 

no certame comprovem já terem realizado iluminação para “carnaval”, ou seja, é um 

item que serve apenas para restringir a participação de empresas interessadas, tendo 

em vista que não existe nenhuma diferença em realizar a manutenção e instalar 

luminárias convencionais ou LED para com o serviço exigido ou para um “eventos ou 

festas populares”.  

 

A mencionada frase acima somente restringe a possibilidade de empresas 

participarem do certame, uma vez que serão sempre as mesmas já contratadas perante 

o Município que terão a oportunidade de prosseguir no certame, o que pode até sugerir 

um direcionamento do certame, o que não se espera.  

 

Assim, mais uma vez ressalta-se: realizar a implantação de 1.000 (mil) pontos de 

iluminação (projetor ou luminária), em nada difere da instalação de luminárias 

convencionais ou LED, seja em que circunstancia for, pois a empresa que comprovar 

know how, terá expertise para executar o contrato neste sentido. 
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- ITEM 10.1.14.6 DO EDITAL: 

 

Quanto ao item 10.1.14.6 do edital, insta esclarecer que o referido item trata da 

qualificação técnica operacional. Ocorre que o Edital, a esse respeito, assim exige das 

licitantes interessadas: 

 

 

 

No entanto, resta cabalmente impugnada tal exigência constante do item acima 

informado. Ora, nota-se, no Edital, mais uma exigência que tem como único intuito 

apenas restringir a participação de interessados no certame, pois, afirma-se: não há 

diferença alguma na implantação de sistemas de iluminação não exclusivos ou 

exclusivos (não compartilhados com a Concessionária de energia), uma vez que a 

implantação/instalação do sistema de iluminação se dá exatamente da mesma forma. 

 

- ITEM 10.1.14.7 DO EDITAL: 

 

Quanto ao item 10.1.14.7 do edital, insta esclarecer que o referido item trata da 

qualificação técnica operacional. Ocorre que o Edital, a esse respeito, assim exige das 

licitantes interessadas: 

  

 

 

No entanto, resta cabalmente impugnada tal exigência constante do item acima 

informado. Ora, nota-se, no Edital, mais uma exigência que tem como único intuito 

apenas restringir a participação de interessados no certame, pois, não há diferença 

alguma na implantação de sistema de iluminação em praça ou via pública. 
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Por todos os itens mencionados acima, verifica-se de forma bastante clara que as 

exigências ora impugnadas são manifestamente excessivas e inadequadas, 

especialmente diante dos princípios que regem as licitações, dentre eles a 

competitividade e a busca da proposta mais vantajosa (vantajosidade) para a 

Administração (art. 3° da Lei n° 8.666/93). 

 

Nota-se que a Administração Pública, ao redigir o Edital, incluiu exigências 

absurdas e que não justificam suas inclusões, ou seja, não há motivação para tanto e, 

nesse aspecto o Edital deve ser coerente e facilitar a participação de um maior número 

de licitantes, não reduzir tal número. 

 

Nesse sentido, acerca da qualificação técnica, é o entendimento de MARÇAL 

JUSTEN FILHO (ln: Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13. ed. 

São Paulo: Dialética, 2009, p. 414):  

 

A Lei n. 8666 disciplinou de modo minucioso a matéria da qualificação técnica. Um 

dos caracteres mais marcantes da Lei nº 8.666 foi a redução da margem de liberdade da 

Administração Pública nesse campo e a Limitação do âmbito das exigências. Buscou 

evitar que exigências formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica 

constituam-se em instrumento de indevida restrição à liberdade de participação em 

licitação. O objetivo é eliminar distorções ocorridas no sistema anterior, em que os 

requisitos de qualificação técnica acabavam por inviabilizar o acesso de muitas 

empresas à licitação. A legislação vigente não proíbe as exigências de qualificação 

técnica, mas reprime exigências desnecessárias ou meramente formais. (...) A regra geral 

é sempre a mesma: não poderão ser impostas exigências excessivas ou inadequadas." 

 

Diante de todo o exposto, o respeito das exigências aqui mencionadas, assim 

manifestou-se o Plenário do TCU por meio do julgamento do Acórdão n. 2992/2011, 

ocasião em que consignou que a exigência de qualificação técnica para itens específicos 

do objeto licitado configura violação ao caráter competitivo do certame. 
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Neste sentido, deve ser observado pela Administração que não faça exigências 

que prejudiquem o equilíbrio de forças e que preserve a igualdade entre os licitantes, 

pois tais exigências podem restringir o caráter da competitividade.  

 

Em suma, se tem que a lei é cristalina ao reputar à competitividade como sendo 

fator essencial de uma licitação. E não há que se falar em competitividade quando a 

Administração, por meio de artifícios notoriamente dispensáveis à obtenção de seu 

melhor proveito, vem a cercear o ambiente de maior competição possível. 

 

E não havendo o melhor ambiente de competitividade possível, fica 

desrespeitada, desde logo, a premissa básica das licitações. 

 

Pelo acima exposto, resta impugnado o referido Edital, uma vez que deve ser 

garantida a ampla competitividade e ampliando também a possibilidade da 

Administração receber a melhor proposta, ou seja, vantajosidade para o ente Municipal.  

 

Assim, restam impugnados os itens 10.1.14.1, 10.1.14.4, 10.1.14.6 e 10.1.14.7 do 

Edital, tendo em vista que os referidos itens impedem, sem justa motivação, a ampla 

competição no certame, frustrando o caráter competitivo, restringindo o feito e, 

portanto, devem os mencionados itens serem retificados, com a suspensão do certame 

até que sejam procedidas tais retificações. 

 

Desta forma, por todo o exposto, requer-se a suspensão/retificação/anulação da 

presente concorrência, de modo que possam ser sanados os vícios do presente Edital 

para sua continuidade, mais precisamente quanto aos itens 10.1.14.1, 10.1.14.4, 

10.1.14.6 e 10.1.14.7 do edital. 
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B) QUANTO A AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ITENS ESSENCIAIS PARA 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Em breve leitura do Edital, verifica-se que em momento algum consta exigência 

para fins de habilitação profissional, como a indicação de responsável técnico da 

licitante, o qual deverá ser responsável pela obra.  

 

Ademais, não há no Edital, exigência de que o profissional indicado comprove que 

já executou serviço similar ao licitado, bem como não há também exigência de que a 

empresa licitante e seus responsáveis técnicos comprovem que estão devidamente 

registrados perante o CREA. 

 

Ora, para uma licitação desta magnitude, tais exigências não podem deixar de 

constar no Edital de forma alguma. 

  

A Lei n° 5.194/1966 regulamenta o exercício profissional da Engenharia e da 

Agronomia e, conforme previsto na mencionada Lei, os profissionais diplomados nas 

áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA somente poderão exercer suas profissões 

após o registro nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia e que, PORTANTO, 

tendo em vista a obrigatoriedade de registro profissional, estabelecida pela Lei nº 

5.194/1966, decorre da comprovação de qualificação e da consequente habilitação 

para a prática e aplicação de soluções técnicas especializadas para a realização de 

obras e serviços de engenharia, O QUE EXCLUI DESTE CAMPO DE ATIVIDADES A 

ATUAÇÃO DE PESSOAS LEIGAS NO ASSUNTO, DESTA FORMA, ASSIM PREVÊ A 

REFERIDA RESOLUÇÃO CRIADA: 

 

“RESOLUÇÃO Nº 1.116, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

Art. 1º Estabelecer que as obras e os serviços de Engenharia e de Agronomia, que 

exigem habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a emissão da Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART, são serviços técnicos especializados. (grifo nosso) 
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§ 1° Os serviços são assim caracterizados por envolverem o desenvolvimento de 

soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, por abarcarem risco à 

sociedade, ao seu patrimônio e ao meio ambiente, e por sua complexidade, exigindo, 

portanto, profissionais legalmente habilitados e com as devidas atribuições.  

§ 2° As obras são assim caracterizadas em função da complexidade e da 

multiprofissionalidade dos conhecimentos técnicos exigidos para o desenvolvimento do 

empreendimento, sua qualidade e segurança, por envolver risco à sociedade, ao seu 

patrimônio e ao meio ambiente, e por demandar uma interação de concepção físico-

financeira que determinará a otimização de custos e prazos, exigindo, portanto, 

profissionais legalmente habilitados e com as devidas atribuições.  

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” 

 

Assim, pela especificidade dos serviços, deverá a contratada obedecer 

rigorosamente às normas de operação e de segurança para serviços em rede de 

energia elétrica e, portanto, o Edital deve exigir que seja indicado o responsável 

técnico da licitante e da obra, devendo o referido profissional comprovar que já 

executou serviço similar ao licitado, devendo ser exigido também que tanto a licitante 

quanto seus responsáveis técnicos estejam registrados no CREA. 

 

É o mínimo que se espera! 

 

Pelo exposto, verifica-se que os serviços a serem prestados não são serviços 

comuns, uma vez que os mesmos requerem para execução mão de obra qualificada e 

que devem ser exercidos por profissionais qualificados e técnicos para tais 

procedimentos. 

 

Vale lembrar que, dentre as normas técnicas brasileiras, podemos citar:  

 

- NR10 - Segurança em Instalações e Serviços Elétricos;  

- NR6 - EPI – Equipamentos de Proteção Individual;  

- NR35 – Trabalho em Altura;  
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- e todas as instalações elétricas deverão satisfazer às previsões das Normas 

Brasileiras (ABNT), CPFL (em especial as Normas GED 15132 e 15384) e Corpo de 

Bombeiros. 

 

Verifica-se que as normas reguladoras NR10 - Segurança em Instalações e Serviços 

Elétricos, a NR6 - EPI – Equipamentos de Proteção Individual e NR35 – Trabalho em 

Altura, NÃO PODEM SER EXERCIDAS POR QUALQUER PROFISSIONAL, mas somente 

aqueles habilitados. 

 

Sendo assim, não pode a Administração abrir certame para os serviços a serem 

contratados sem tais exigências, pois tais serviços não se enquadram como SERVIÇOS 

COMUNS e por sua vez, são qualificados como serviços mais qualificados, 

ESSENCIALMENTE DE ENGENHARIA e, portanto, o registro no CREA se faz essencial.  

 

Assim, tem-se no presente caso um exemplo típico de serviços de engenharia, os 

quais deverão ser acompanhados por um profissional habilitado e registrado, não se 

tratando de mera substituição de lâmpadas de uma residência, mas sim de 

substituição/manutenção/gestão/fornecimento/implantação da iluminação pública do 

Município. 

 

Diante do exposto, resta evidente que o Edital contraria normas legais que 

disciplinam a matéria, assim, requer seja procedida a anulação ou alteração do Edital 

para que seja adaptado às normas supramencionadas, uma vez que os serviços previstos 

no presente Edital não são serviços comuns, devendo o Edital, portanto, exigir que seja 

indicado o responsável técnico da licitante e da obra, devendo o referido profissional 

comprovar que já executou serviço similar ao licitado, devendo ser exigido também 

que tanto a licitante quanto seus responsáveis técnicos estejam registrados no CREA. 

 

Sem tais exigências, o Certame não poderá prosseguir. 
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C) QUANTO A DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES EXISTENTES NO ITEM 7 DO 

TERMO DE REFERÊNCIA - INDUÇÃO AO ERRO 

 

Verifica-se que, no item 7 do Termo De Referência do Edital, EXISTEM 

DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL EM RELAÇÃO A 

IMPORTANTES QUESTÕES PARA O CERTAME, ou seja, AS INFORMAÇÕES CONSTANTES 

DO TERMO DE REFERÊNCIA SÃO INFORMAÇÕES COMPLETAMENTE DIVERGENTES, 

MACULANDO O EDITAL E, CONSEQUENTEMENTE, INDUZEM AS PARTICIPANTES AO 

ERRO.  

 

Isso não pode ocorrer de forma alguma. 

 

Pontua-se, a seguir, as referidas divergências, demonstrando que as mesmas 

devem ser corrigidas para o prosseguimento do certame, vejamos: 

 

 As exigências de comprovação de habilitação das licitantes são divergentes das 

exigências exigidas no termo de referência, tendo em vista que:  

 

- o item 10.1.12 do edital, informa que “A comprovação de boa situação financeira 

será aferida pela observância da comprovação de que possui o capital mínimo ou o valor 

do patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices 

oficiais.”; 

 

- no entanto, no item 7.2, subitem “C” informa que a COMPROVAÇÃO DA BOA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA da licitante deverá ser atestada por documento, assinado por 

profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede 

ou filial da licitante, demonstrando que a empresa apresenta índice de Liquidez Geral 

(LG) maior ou igual a 1,0 (um). 
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Afinal, o que a licitante deverá apresentar para COMPROVAR SUA BOA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA? 

 

Ora, o Edital deve ser claro sobre todos os aspectos, sem informações divergentes 

que possam induzir as licitantes ao erro. Tais informações divergentes afetam 

consideravelmente a documentação que será apresentada, por isso é de extrema 

importância a correção destas informações no Edital. 

 

Neste caso, não há qualquer dúvida de que as divergências constantes do Edital 

afetam SOBREMANEIRA a participação das Licitantes no certame, pois não sabem que 

documento deverá ou não ser apresentado.  

 

O edital deve ser cristalino sob todos os aspectos e não deve ser motivo para 

indução ao erro pelas proponentes interessadas, portando tais itens devem ser revistos 

para não haver dúvidas quando da apresentação dos envelopes. 

 

Diante do exposto, resta impugnado o Edital, devendo ser retificado e republicado 

o mesmo quanto ao acima mencionado, posto que as informações constantes 

encontram-se completamente contraditórias. 

 

4. DO REQUERIMENTO 

 

Diante de todo o exposto, requer desta Ilustre Comissão de Licitação que se digne 

a conhecer e julgar integralmente procedente a presente Impugnação, com a 

SUSPENSÃO/RETIFICAÇÃO/REPUBLICAÇÃO do Edital de CONCORRÊNCIA SEMGE Nº 

001/2022, que deverá ter suprimido/revisto os itens aqui expostos sob pena de ofensa 

a Lei no 8.666/93, e observância dos órgãos julgadores da Administração Pública bem 

como a Corte de Contas Estaduais e da União.  
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Ademais, em caso de ser acatada a presente impugnação, mesmo que em parcela 

mínima do que restou aqui impugnado, e ocorrendo a retificação do referido Edital, 

requer seja o mesmo republicado conforme previsto em Lei, prorrogando o prazo de 

abertura, de forma que as empresas interessadas possuam tempo hábil para participar 

do certame. 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

 

Pinhais, 11 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

TRAJETO ENERGIA E COMÉRCIO LTDA. 

ISABELLA ILKIU CARNEIRO SCHIAVON 

OAB/PR 39.593 

ISABELLA ILKIU 
CARNEIRO 
SCHIAVON

Assinado de forma digital 
por ISABELLA ILKIU 
CARNEIRO SCHIAVON 
Dados: 2022.08.11 
19:04:04 -03'00'
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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 110/2022 

 

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: TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO. 

 

DA DECISÃO 

  

               Trata-se de impugnação interposta pela empresa TRAFEGO ENGENHARIA E 

COMERCIO que alega, em síntese, que os itens 10.1.14.1, 10.1.14.4, 10.1.14.6, 10.1.14.7 do 

instrumento convocatório restringem à competitividade. 

Por tais fundamentos, requer a impugnante que seja designada nova data para a 

realização do certame. 

 

 

Considerando que todos os itens supracitados foram revistos pelo setor competente 

e a concorrência teve sua sessão pública suspensa. 

 

Informamos que quando darmos publicidade ao edital revisado, o prazo para 

impugnação será reaberto, e se a empresa supracitada achar pertinente terá a oportunidade 

de apresentar suas contraposições ao NOVO instrumento convocatório. 

 
 

 

 

Salvador, 02 de setembro de 2022. 
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NAILTON NUNES FRANÇA 

Presidente 

 

 

 
 

AMAURI GUIMARÃES PIRES 

Membro 

 

 

 
 

LUCIANO DE ARAUJO LIMA SOUZA 

Membro 

 

 
 

MARLY PINTO DE ABREU 

Membro 

 

 

 
 

NADIA DIAS ASSUNÇÃO 

Membro 

 

 
 

 

PATRICIA ALVES ARGOLO 

Membro 
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