
Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS 

SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO E 

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DE ALBERTINA, 

ANDRADAS, BANDEIRA DO SUL, CALDAS, DIVISA NOVA, IBITIÚRA DE MINAS, IPUIUNA E SANTA 

RITA DE CALDAS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA – CPGI. 

 

Encaminha Betria Engenharia Ltda impugnação ao Edital de Licitação aos termos do Edital da 

Concorrência Pública número 04/2021 que tem por objeto a contratação dos serviços de gestão, 

operação, modernização, otimização, expansão e manutenção da infraestrutura da REDEDE 

ILUMINAÇÃOPÚBLICA dos Municípios de Albertina, Andradas, Bandeira do Sul, Caldas, Divisa 

Nova, Ibitiúra de Minas, Ipuiuna e Santa Rita de Caldas por CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

incluindo todas as atividades direta e indiretamente relacionadas com a iluminação pública, bem 

como a exploração de seu potencial econômico por meio de RECEITAS ACESSÓRIAS. 

 

A impugnação foi recebida dentro do prazo indicado no Edital e na Legislação vigente, de sorte 

que é tempestiva. 

 

A. Da análise da Impugnação. 

Em síntese, a impugnante argumenta que o Edital proposto conteria (i) Ilegalidade dos requisitos 

de qualificação técnica; (ii) incompatibilidade das regras de participação de empresas em 

recuperação judicial com a jurisprudência; (iii) ilegalidade quanto ao alcance das certidões de 

regularidade  fiscal; (iv) ilegalidade quanto à vedação de soma de atestados quando os serviços 

tiverem sido prestados de forma simultânea; (v) ilegalidade quanto à garantia de proposta, que 

se demonstraria excessiva; (vi) erro material na minuta contratual, que impede o pleno 

conhecimento, pelos licitantes, de suas futuras obrigações. 

 

Os itens serão analisados na sequência em que apresentados. 

 

(i) Ilegalidade dos requisitos de qualificação técnica  

 

A impugnante reclama que o Edital proposto não apresenta exigências técnicas adequadas para 

a escorreita habilitação dos licitantes, em particular, por considerá-las muito abertas. 

 

De fato, indica a impugnante que: 

 



“Cabe ao administrador público buscar um meio-termo. Não pode estabelecer no 

instrumento convocatório exigências muito restritivas, sob pena de eliminar a 

competitividade. Mas também estará equivocado se deixar de resguardar o interesse 

público, permitindo a habilitação de empresas sem qualquer experiência no setor, 

colocando em risco a estabilidade do futuro contrato. (grifo do original). 

 

Prossegue para afirmar que o Edital tem uma “(...) quase ausência de requisitos de qualificação 

técnica (...)” ampliando de forma demasiada o universo de potenciais licitantes. 

 

Destaca que, no seu entendimento, por se tratar de um edital de seleção por menor preço, seria 

dever da administração “(...) reforçar os requisitos de habilitação técnica, buscando evitar 

propostas que se mostrarão, ao longo da vigência do contrato, impraticáveis”. 

 

Reclama que o convocatório não fez nenhuma exigência com relação à habilitação técnica-

profissional, indicando que “nada é exigido quanto aos profissionais que irão participar da 

execução dos serviços representando a empresa contratada.” 

 

Com relação às exigências de habilitação técnica, propõe que estas deveriam ser relacionadas 

“(...) às parcelas do objeto licitado de maior relevância técnica e de valor mais significativo”, e 

que “no caso dos autos, é possível notar que simplesmente não constam quais são as parcelas 

de maior relevância e valor. Em momento algum este dado é externado pela administração.”  

Prossegue para, agora em sentido diametralmente oposto, sugerir que o Edital está a exigir 

quantitativos aquém do ideal, como vemos: 

 

“Contraditoriamente, conforme visto, apesar de exigências desnecessárias e 

relacionadas a serviços de pouca relevância, o Edital, simultaneamente, negligencia os 

quantitativos mínimos quanto aos serviços que, efetivamente, compõem o núcleo 

central do futuro contrato. 

(...) 

Ainda assim, o Edital somente exige que as empresas comprovem o gerenciamento de 

parque de iluminação pública, serviços de reforma, ampliação, modernização e 

cadastro georreferenciado de 3.00 pontos, ou seja, apenas 21% (aproximadamente) do 

quantitativo total máximo estimado para o contrato ao longo da vigência, colocando 

em risco o sucesso do empreendimento, já que permite a participação de empresas 

aventureiras sem expertise em projetos da envergadura do ora licitado.” 



 

Por fim, ressente-se do fato de que os critérios de habilitação não exigem demonstração de 

operação em telegestão. 

 

Encerra o item requerendo: 

 

“Por todo o exposto, diante das diversas irregularidades relativas aos inexistentes e/ou  

parcos requisitos de qualificação técnica do Edital, requer-se a esta ilustre Comissão 

que o Edital seja revisto e corrigido, de forma que a potencial contratação objeto da 

Licitação se dê com empresa que efetivamente possua a qualificação e expertise 

necessários para a adequada execução do contrato.” 

 

Pois bem. 

 

O legislador estabelece no artigo 30, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 que os critérios de 

habilitação técnica devem se limitar à “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”. 

 

Afirma ainda, em seu parágrafo segundo que “As parcelas de maior relevância técnica e de valor 

significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório”.   

 

O Edital proposto traz, em seu item 9, destaque para os requisitos de habilitação técnica, assim 

descritos. 

 

“9.3. Qualificação técnica:  

9.3.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente. 

 9.3.2. Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT(s), emitida(s) pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, em nome da LICITANTE, devidamente 

acompanhado(s) do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, de forma a comprovar 

os serviços abaixo indicados:  

 



a) Gerenciamento de parque de ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou equivalente com no mínimo 

3.000 pontos de iluminação pública;  

b) Serviços de reforma, ampliação, modernização e manutenção de 

ILUMINAÇÃOPÚBLICA ou equivalente com no mínimo 3.000 pontos; 

c) Cadastro e/ou recadastramento georreferenciado de ao menos 3.000 pontos de 

Iluminação;  

d) Serviços de projeto e implantação (execução) de Iluminação Cênica;  

e) Elaboração de Projeto Executivo Luminotécnico de ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou 

equivalente com o uso de equipamentos de LED.” 

 

Desta feita, não procede a afirmação da impugnante no sentido de que o Edital não indica as 

parcelas de maior relevância para fins de habilitação.  

 

Bem ao contrário, as indica e destaca de forma bastante clara no subitem 9.3. 

 

E os critérios guardam coerência com o escopo proposto. Note-se que o objeto licitado é o de 

gestão de um parque de iluminação pública, com a obrigação de investimento e equipamentos 

novos com a tecnologia LED. 

 

Para tanto, é necessário que o licitante saiba (i) gerenciar um parque de iluminação pública, (ii) 

tenha já realizado serviços de reforma, modernização e manutenção de um parque, (iii) saiba 

cadastrar, com tecnologia de georreferenciamento, os equipamentos de iluminação pública, (iv) 

tenha intimidade com a atividade de projetar e implantar equipamentos de iluminação cênica 

e, finalmente, (v) tenha capacidade de elaborar projetos executivos luminotécnicos de 

iluminação pública com o que há de mais moderno no mercado. 

 

Todas estas atividades inerentes e fundamentais para se ter certeza de que o futuro contratado 

sabe, de fato, executar o objeto proposto. 

 

Tratamento especificamente da exigência de experiência prévia em projetos cênicos (reclamado 

pontualmente pelo impugnante) é de se dizer que temos no contrato previstas 170 (cento e 

setenta) intervenções em locais que exigem a elaboração de projeto e implantação de 

iluminação cênica, o que não se confunde com 170 (cento e setenta) equipamentos de 

iluminação cênica. 



Um único local de iluminação cênica pode conter de 10 a 100 equipamentos de iluminação (a 

depender do local, suas características de iluminação, etc), de sorte que a expertise em planejar 

tais intervenções é sim relevante. 

 

E ainda mais. No caso de iluminação cênica, diversos fatores distintos da iluminação pública 

tradicional entram em questão, tais como destaque de obras públicas, eventuais interferências 

com monumentos, praças, adequação de pontos escuros, destaques de edificações, dentre 

outros, que muito se distanciam da expertise de planejar e implantar os pontos de iluminação 

pública tradicionais em postes da rede de distribuição de energia. 

 

A exigência do subitem “d”, portanto, não é sem causa, e justifica-se pela sua complexidade 

peculiar frente ao todo do contrato. 

 

Por fim, é da própria impugnante o reconhecimento de que não houve exagero na seleção dos 

critérios, tendo este se limitado ao que se considera necessário para assegurar uma boa 

contratação. 

 

Aqui há que se fazer uma ressalva ao entendimento da impugnante no sentido de que licitações 

pelo critério de menor preço devam adotar não se pode dizer que as exigências devem ser 

“reforçadas”.  

 

À Administração compete definir os critérios adequados para a habilitação, sendo estes 

traduzidos como aqueles que permitem a certeza de que o objeto será bem desempenhado, 

nem mais, nem menos. 

 

A modalidade de seleção, se por menor preço, técnica ou técnico e preço, que irão flexibilizar 

tal necessidade. A certeza do escrutínio técnico é única. Ou ela existe, ou não, sendo incabível 

cogitar solução onde a prova da capacidade seja “flexibilizada ou estremada” com base no 

critério de seleção. 

 

Menos ainda para torna-lo mais “rígido”.  

 

Sobre a habilitação em licitações públicas, vale a lembrança de Adilson Dallari, que ensina: 

 



“Existem claras manifestações doutrinarias e já há jurisprudência no sentido de que na 

fase de habilitação não deve haver rigidez excessiva, deve-se procurar a finalidade da 

fase de habilitação, deve-se verificar se o proponente tem concretamente idoneidade.” 

(in Adilson Abreu Dallari, Aspectos Jurídicos da Licitação, 4ª Ed. São Paulo, Saraiva 1997. 

p.116 -117). 

 

Vai daí que o pressuposto edificado pelo impugnante, não se sustenta. Não há motivo, razão e 

muito menos fundamento jurídico para justificar a proposta de que o edital adote critérios mais 

rígidos por ser uma licitação de seleção pelo critério de menor preço, motivo pelo qual deve ser 

o conteúdo do item 9.3. mantido. 

 

Com relação à exigência de atestados em nome das empresas, é necessário destacar que ela 

deriva da expressa disposição da lei, conforme temos do parágrafo primeiro do artigo 30 da Lei 

Federal nº 8.666/93: 

 

“§ 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:” 

 

Sobre a exigência de atestados técnicos em nome das empresas, já pode o E. TCU sumular o 

tema, registrando: 

 

“SÚMULA TCU 263: 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.” (destaque nosso) 

 

Surge daí que é do próprio TCU o reconhecimento de que é admissível o escrutínio da 

capacidade técnica da licitante, inclusive com a exigência de demonstração de quantitativos 

mínimos. 



A construção do presente Edital preocupou-se com o fato de que somente sejam cotados preços 

de empresas que efetivamente já tenham atuado no setor de Iluminação Pública e, também, 

tenham já executado as atividades consideradas essenciais para o objeto proposto. 

 

Desta feita, exigir acervo técnico de profissionais de engenharia, para além de tornar impossível 

a exigência de quantidades (posto que neste caso, passa-se a habilitar a qualidade do 

profissional, não sendo possível a exigência de quantitativo), também não asseguraria a 

contratação de licitante efetivamente habilitado a executar o objeto proposto, dado que uma 

coisa é ter um engenheiro que já tenha executado a instalação de um equipamento de 

Iluminação Pública, e outra é ter a organização empresarial que mobilizou profissionais, recursos 

e equipamentos para implantar 3.000 equipamentos. 

 

Para a presente contratação, é fundamental a demonstração da segunda capacidade, dado que 

ela – naturalmente – exigiu que a licitante tenha contratado e contado com os serviços de um 

profissional de engenharia devidamente habilitado a tanto. 

 

Assim, com a devida vênia, também não precede o reclamo no sentido de se fazer necessária a 

habilitação também de profissionais da área de engenharia, bastando ao Edital assegurar que a 

proponente tenha já realizado os serviços constantes do contrato. 

 

Tratando agora dos quantitativos apontados pelo Edital, reportados pelo Impugnante como 

aquém do limite legal e jurisprudencial, novamente sem razão é seu apelo. 

 

As decisões judiciais e administrativas, de fato, relatam ser necessária uma proporção entre o 

que se exige na habilitação e o que será objeto do contrato, sendo esta usualmente limitada a 

50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contratado. 

 

Contudo, a definição exata do valor está dentro da discricionariedade da Administração Pública. 

No caso, procurou o Edital cercar-se de um volume tal no acervo técnico exigido que permita 

aferir que o licitante tem condições de assumir um parque de porte relevante, de pouco mais 

de 11.000 (onze mil) pontos. 

 

Ocorre que exigir-se como critério de habilitação um atestado com 5.500 (cinco mil e quinhentos 

pontos), o que seria o limite da jurisprudência dominante sobre o tema, não traria nenhuma 

diferença substancial do número reportado pelo Edital, ou seja, de 3.000 (três mil) pontos. 



Com rigor, uma empresa que administre 3.000 pontos terá a necessidade de manter e operar 

equipes e equipamentos muito próximos de uma que administre 5.500 pontos (equipe técnica 

básica, centro de controle operacional, caminhão com cesto, tele atendimento etc), inexistindo 

diferença relevante entre uma e outra. 

 

Assim, o que se procurou fazer foi definir um número de pontos, dentro do limite histórico da 

jurisprudência, que se apresentasse razoável, sem criar risco de contratação, nem cercear de 

forma desnecessária o potencial mercado. 

 

Veja-se que a impugnante não traz nenhum motivo técnico ou jurídico para explicar sua 

irresignação com o número de pontos eleito pelo edital, limitando-se a afirmar que, no seu 

entender, este seria inferior ao limite possível. 

 

Todavia, não há nesta solução nenhuma ilegalidade, de forma que o pedido não pode ser 

acolhido. 

 

Com relação à telegestão, reclama o impugnante que esta deveria ser exigida como critério de 

qualificação. 

 

Ocorre que se sabe que os serviços de telegestão são usualmente prestados por empresas 

especializadas contratadas pelos operadores do parque de iluminação pública, que fornecem 

tanto o hardware quanto o software para tanto. 

 

Desta feita, ao se inserir exigência de expertise prévia neste sentido no edital, para além de não 

se ter nenhuma vantagem objetiva com relação a qualidade dos potenciais licitantes, se traria 

uma limitação substancial aos operadores já atuantes neste mercado que podem 

tranquilamente contratar tais atividades com terceiros, sem nenhum prejuízo ou risco para a 

Administração Pública. 

 

Exigir-se tal experiência anterior seria o mesmo que exigir expertise na oferta de computadores 

e sistemas operacionais, ou seja, serviços meio para a atividade fim que é operar o sistema de 

Iluminação Pública. 

 

Por tal motivo, também aqui merece a impugnação indeferimento. 



Restam, portanto, afastados todos os pedidos com relação aos aspectos da habilitação técnica 

do edital, de sorte que passamos ao seguinte argumento da impugnação. 

 

(ii) incompatibilidade das regras de participação de empresas em recuperação judicial 

com a jurisprudência 

 

Neste momento, a impugnante relata sua preocupação com relação a forma do escrutínio da 

qualidade da situação econômica das eventuais licitantes em situação de recuperação judicial. 

Conforme vemos, o Edital a participação de empresas em situação de recuperação judicial é 

permita, desde que apresentado o “plano de recuperação judicial homologado”. 

 

A impugnante afirma que, para além da exigência da apresentação do plano, ainda seria 

necessária a apresentação de uma certidão específica “(...) emitida pelo juízo da recuperação, 

indicando que a interessada possui aptidão econômica e financeira para executar o objeto 

contratual”. 

 

Tal documento, contudo, não é necessário. 

 

Note-se que a permissão de participação de empresas em situação de recuperação judicial não 

altera a necessidade de que esta atenda a todos os demais critérios do edital, incluindo-se a 

higidez financeira, apresentação de garantias de proposta e de contrato, bem como de aporte 

de capital social precedente à assinatura do contrato de concessão. 

 

Ora, uma certidão eventualmente emitida pelo Juízo encarregado da recuperação da empresa 

não altera a necessidade de que a mesma demonstre atender à todas estas exigências do Edital, 

tornando-se assim mero momento burocrático que pode impedir uma empresa apta de 

participar do certame. 

 

A previsão do Edital de apresentação do plano de recuperação judicial homologado não é, 

portanto, suficiente para que o licitante em recuperação judicial se habilite. É, em realidade, 

documento que permite que suas demais credenciais sejam avaliadas, e tal avaliação deve ser 

dar em igualdade de condições com todos os demais licitantes, em atenção ao princípio da 

isonomia. 

 

A formalidade perseguida pela impugnante é, portanto, sem razão, e deve ser afastada. 



 

(iii) ilegalidade quanto ao alcance das certidões de regularidade fiscal. 

 

Aqui a impugnante relata sua preocupação com relação ao item 9.2., em particular, aos subitens 

9.2.2., 9.2.3., porque voltados a demonstrar a regularidade com relação à fazenda da sede do 

licitante. 

 

No entender da impugnante, somente poderiam ser exigidas certidões de regularidade com 

relação à sede da licitante, e não dos locais onde as empresas tem sua sede. 

 

Traz, inclusive, jurisprudência sobre o tema. 

 

Por primeiro, é de se dizer que as exigências de regularidade não são do edital, mas em verdade, 

da lei, como vemos: 

 

“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, 

consistirá em: 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 

de 1943.” (grifo nosso). 

 

Assim, o que a impugnante está a propor é a revisão do texto da lei federal, o que não é admitido 

pela via eleita.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia


Ademais, a jurisprudência do E. STJ trazida pela impugnante confirma a correção do Edital, como 

vemos do Acórdão proferido pela Ministra Denise Arruda nos autos do REsp nº 809262/RJ: 

 

“Questiona-se, portanto, se a filial da empresa tem obrigação legal de comprovar sua 

regularidade fiscal imobiliária perante o ente municipal que promove a licitação (tese 

do acórdão impugnado) ou se basta, para sua habilitação, a certidão de regularidade 

fiscal do domicílio ou sede (tese da recorrente).  

(...) 

Conclui-se, portanto, que a exigência editalícia relativa à comprovação de regularidade 

fiscal da filial perante a Fazenda Pública Municipal responsável pela licitação, 

independentemente da situação fiscal da matriz situada em município diverso, é 

razoável e encontra respaldo na interpretação teleológica do art. 29, III, da Lei 

8.666/93." (fls. 222/225, grifou-se) 

 

Note-se que o que a decisão judicial afirma é que o edital ali debatido está correto em exigir a 

certidão relativa à sede da empresa e, também, de sua filial que irá executar o contrato 

proposto. 

 

Daí surge que o Edital aqui combatido está absolutamente correto ao abraçar de forma integral 

o que exige a lei, ficando também este pedido da impugnação, indeferido. 

 

(iv) ilegalidade quanto à vedação de soma de atestados quando os serviços tiverem sido 

prestados de forma simultânea. 

 

Neste momento, a impugnante reclama da redação do item 9.3.4. assim lançado no Edital: 

 

“9.3.4. Para a comprovação exigida no item 9.3.2, alínea “a”, a comprovação deverá se 

dar em um único atestado, não sendo permitida a somatória somente para esse item.  

 

O subitem “a” a que o item se refere é assim grafado: 

 

“a) Gerenciamento de parque de ILUMINAÇÃO PÚBLICA ou equivalente com no mínimo 

3.000 pontos de iluminação pública;” 

 



A tese da impugnante é a de que uma empresa que uma empresa que realize a gestão de 

diversos parques de iluminação pública menores de forma concomitante, serviria para 

demonstrar o know how de um parque maior, como vemos: 

 

“Entretanto, a Corte ressalva que este tipo de restrição não pode ser aplicado quando 

os atestados envolvem serviços prestados de maneira concomitante. Neste cenário, 10 

contratos “pequenos”, ainda que distintos, são substancialmente o mesmo que um 

contrato mais robusto, se executados simultaneamente. Nessa situação, estará sim 

atestada a capacidade da empresa de executar um contrato mais complexo. (...)” 

 

Ocorre que o Edital aqui tratado permite, para todos os requisitos de habilitação, a possibilidade 

de soma de atestados, menos para a demonstração de gestão de um parque de iluminação 

pública. 

 

Isto porque, no caso da exigência do subitem “a”, não se está a exigir a gestão de 3.000 (três 

mil) pontos de iluminação pública (solução em que a tese da impugnante poderia ao menos ser 

considerada) mas sim a gestão de um parque com 3.000 (três mil) pontos, o que é coisa 

substancialmente diferente. 

 

Melhor explicando. A exigência técnica aqui é de dimensão, e não de quantidade. A quantidade, 

para sermos francos, é unitária. A gestão de um único parque bastará para a admissão da 

concorrente. Contudo, o parque deve ter um volume de equipamentos mínimo coerente com o 

Edital (e vale dizer, aquele número de pontos que a própria impugnante reclama em momento 

anterior ser muito pequeno....). 

 

Colocando-se em forma de exemplo, é o mesmo que requerer a habilitação de um proponente 

para a execução de uma represa com capacidade para represar 3.000m3 (três mil metros 

cúbicos), e permitir-se que ele se habilite demonstrado “expertise” de ter executado 100 (cem) 

unidades de 30m3 (trinta metros cúbicos). 

 

Veja-se que a quantidade aqui é UM, uma represa de ao menos 3.000 m3. O número “3.000” 

representa a qualidade do equipamento. 

 

Ora, é simples notarmos que quem constrói 100 (cem) represas com capacidade para 30m3 não 

reúne, necessariamente, a capacidade para construir uma 100 (cem) vezes maior...  



No caso deste Edital, o que se deseja é contratar uma empresa que tenha gerenciado um parque 

com, ao menos, 3.000 (três mil) pontos de Iluminação Pública (pouco mais de 21% do tamanho 

do parque a ser assumido, lembremos). 

 

Se um licitante houver administrado 10 (dez) parques de 300 (trezentos) pontos cada, terá uma 

qualidade de operação muito aquém da necessária para um parque substancialmente maior. 

Ainda que tenha feito a gestão concomitantemente. 

 

Isto porque, um único parque de 3.000 (três mil) pontos exige o dimensionamento de equipes 

de monitoramento, de resposta, implantação, de projetos, de atendimento de call center, 

dentre outros, muito mais robusta do que 10 (dez) de 300 (trezentos). 

 

Parques de Iluminação menores podem permitir, até mesmo, monitoramento visual da situação 

das luminárias, uso de equipamentos de substituição mais simples, teleatendimento local, etc, 

ao passo que um parque maior reclamará soluções integradas, monitoramento remoto e mesmo 

sistema de teleatendimento com dimensionamento substancialmente maior. 

 

Cuidam-se, portanto, de experiências diferentes. Uma coisa é administrar um parque com 3.000 

(três mil) pontos, outra administrar 10 (dez) com 300 (trezentos) cada. 

 

O que o edital procura é um licitante que já tenha operado, ao menos, um parque com ao menos 

3.000 (três mil) pontos, demonstrando assim uma qualidade do serviço atestado, e não 

quantidade de serviços. E a exigência é, neste sentir, bastante razoável. 

 

Lembrando, uma vez mais, que todos os demais itens, por serem – aí sim – quantitativos, é a 

soma de atestados permitida. 

 

Por tais motivos, deve ser a impugnação aqui também indeferida. 

 

(v) ilegalidade quanto à garantia de proposta, que se demonstraria excessiva 

 

Neste momento, a impugnante traz preocupação com relação a exigência de garantia de 

proposta do Edital que, no seu sentir, seria excessiva. 

 

Requer, então, a sua revisão, com o seguinte pedido complementar: 



 

“Ademais, requer-se a determinação de republicação do instrumento convocatório com 

a consequente devolução do prazo para apresentação de propostas, conforme previsão 

do art. 21, §4º da Lei de Licitações.” 

 

Ocorre que a garantia exigida está absolutamente dentro dos limites legais, e representa solução 

adequada para assegurar que os licitantes estejam efetivamente comprometidos com suas 

propostas, conforme inciso III do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Ademais, é consabido que o custo da garantia para empresas atuantes no setor é bastante 

acessível, não representando o valor proposto pelo Edital nenhum impedimento maior à efetiva 

participação de qualquer potencial licitante, tanto que nenhum reclamo neste sentido foi 

apresentado. 

 

Por fim, ainda que fosse o caso de se rever o valor da garantia a ser ofertada, tal modificação 

não importaria na devolução do prazo para a oferta de propostas tal como requerido pela 

impugnante, vez que o parágrafo quarto do artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93, expressamente 

estabelece que a devolução somente teria lugar quando há alteração na formulação das 

propostas, o que não é o caso de revisão do valor da garantia a ser ofertada. 

 

Assim, também deve ser o reclamo indeferido. 

 

(vi) erro material na minuta contratual, que impede o pleno conhecimento, pelos 

licitantes, de suas futuras obrigações. 

 

 

A encerrar, a licitante aponta erro material constante do Edital, em específico na sequência das 

cláusulas 14.11. e incorretamente anotada como 16.1.1.1. (folhas 102 do convocatório). 

 

Com relação a impugnante. 

 

Houve, neste caso específico, erro material facilmente compreensível, que poderia ser 

facilmente apontado em pedido de esclarecimento. 

 

Seja como for, informa-se que a leitura correta dos itens é a seguinte: 



 

 

“14.11. Das LUMINÁRIAS. 

a) as LUMINÁRIAS poderão ser objeto de aluguel, comodato, mútuo, leasing ou outra 

forma jurídica prevista na legislação apenas nos primeiros 20 (vinte) anos da 

CONCESSÃO, devendo passar a propriedade da SPE a partir do vigésimo ano, momento 

em que passarão a integrar obrigatoriamente a lista dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER 

CONCEDENTE ao final do CONTRATO.  

 

b) a infraestrutura de telecomunicação (cabos, antenas, fibra ótica, etc) integrada a um 

outro serviço público e/ou atividade econômica autônomos, eventualmente utilizada 

na CONCESSÃO para o tráfego de informações no âmbito do sistema de telegestão da 

REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, desde que conforme as eventuais normas 

técnicas editadas pela ANEEL, e/ou titular da infraestrutura (Distribuidora de energia).  

 

14.11.1.  Para fins do disposto na subcláusula 14.11. “a” e “b”, a SPE deverá prever 

mecanismos contratuais junto ao terceiro detentor/fornecedor da infraestrutura 

utilizada, que assegurem a continuidade do CONTRATO por ela celebrado e a sub-

rogação dos direitos e obrigações dele decorrentes para o PODER CONCEDENTE ou 

terceiros por esse indicados, a seu exclusivo critério e ressalvada a aplicação da 

legislação pertinente, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos da extinção da CONCESSÃO, 

sob pena de arcar com os prejuízos e custos eventualmente incorridos pelo PODER 

CONCEDENTE na (re)contratação de serviços similares, pelo prazo correspondente.  

 

14.11.2. Para fins do disposto na subcláusula 14.11. “a” e “b” a SPE deverá também 

contratar seguro suficiente para suportar a eventual indenização do terceiro 

detentor/fornecedor da infraestrutura utilizada, que assegurem a entrega de todos os 

equipamentos para o PODER CONCEDENTE no caso de extinção da CONCESSÃO.  

 

14.11.3. Em todo o caso, será sempre exigido da SPE a indicação de solução que 

assegure ao PODER CONCEDENTE que, ao final do prazo previsto do CONTRATO, sejam 

todos os bens já instalados ou outros, novos e que atendem a todas as exigências 

técnicas deste CONTRATO, transferidos para a propriedade do PODER CONCEDENTE. 

 



Para não gerar maior tumulto na leitura do Edital, mantém-se a numeração a partir do subitem 

16.2. na forma como está, reconhecendo-se que não existe redação para o subitem 15. 

 

B. Da conclusão. 

 

A presente licitação foi objeto de longa consulta pública, bem como apresentação de nada 

menos do que 7 (sete) audiências públicas híbridas, com apresentações presenciais e também 

virtuais por meio da internet, tendo ampla exposição. 

 

Durante toda esta exposição, nenhum dos elementos aqui trazidos foi abordado, nem tampouco 

suscitados por quaisquer outros potenciais licitantes. 

 

A busca pelo resultado de certames recentes do mercado de Iluminação Pública do Brasil indica 

que o mercado está bem aquecido, havendo inúmeros potenciais licitantes aptos a participar da 

licitação que logram atender a todos os requisitos de habilitação. 

 

De outra parte, não apresentou a impugnante nenhum pedido objetivo de mudança no Edital, 

limitando-se a um pedido genérico de suspensão do certame, como vemos: 

 

“Diante de todo o exposto, requer-se seja a presente Impugnação recebida e 

processada e, ato contínuo, considerando não restar qualquer dúvida quanto às 

ilegalidades do Edital apontadas pela Impugnante, seja no mérito provida para que seja 

corrigido o Edital, alterando-se os itens acima elencados.  

 

Como os questionamentos envolvem temas essenciais para a formulação das propostas 

comerciais, mandatória a imediata suspensão do certame, inclusive no tocante à 

realização da sessão pública originalmente prevista para ocorrer no próximo dia 02 de 

agosto de 2021. Desta feita, requer-se a imediata suspensão dos atos licitatórios, 

inclusive da referida sessão pública, com a posterior republicação do Edital corrigido e 

oportuna reabertura do prazo inicialmente concedido, nos termos da lei.” 

 

De fato, ora a impugnante sugere que o Edital é muito aberto, ora muito fechado, e a nenhum 

momento traz demonstração clara que suporte seu argumento. 

 



E ainda mais. De todos os argumentos trazidos, nenhum teria a aptidão de alterar a data de 

entrega das propostas pois, como temos claro, mesmo na indigitada hipótese de se considerar 

qualquer um deles procedente – o que não são – é certo que nenhuma interferência os teria 

com relação à formulação das propostas comerciais, de sorte que a previsão de devolução dos 

prazos para elaboração das propostas não encontraria lugar, conforme parágrafo quarto do 

artigo 21 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

A realidade simples é que o os critérios de habilitação definidos pelo edital estão adequados 

com o objeto proposto, o critério de aceitabilidade das empresas em situação de recuperação 

judicial é alinhado com a jurisprudência e a lei e inexistem ilegalidades com relação às exigências 

de regularidade fiscal. 

 

Também é certo que o edital foi correto ao permitir a soma de atestados para a demonstração 

da capacidade técnica dos licitantes, com a exceção da experiência em gestão de um parque 

com 3.000 (três mil pontos) de Iluminação Pública, por ser esta uma questão de qualidade do 

acervo, e não de quantidade. 

 

Também não encontramos ilegalidade na exigência do seguro garantia de proposta, cujo 

parâmetro encontra amparo expresso na lei e o custo é bastante módico frente ao contrato 

proposto. 

 

Por fim, muito embora se reconheça que o Edital contém erro material nos subitens 14.11 e 

16.1.1.1., o fato é que não há qualquer dificuldade para se compreender o que o Contrato 

propõe, bastando a resposta em caráter de esclarecimento ao edital para sanar o tema, o que 

desde já se faz. 

 

Diante de todo o exposto, somos pelo conhecimento da impugnação, porque tempestiva, e 

seu indeferimento, com a ressalva da retificação da redação do subitem 14.11. e seguintes do 

Edital. 

 

Andradas, MG, 29 de julho de 2021. 

 

Rute Fernandes 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI 
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