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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 18, DE 04 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre Cessão da Servidora Pública Municipal
OSMINDA BOMFIM NEVES e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o que determina o artigo 57, Inciso I, da Lei Orgânica do Município, e
fundamentada na Lei Municipal nº 1.179/19;
CONSIDERANDO o Ofício Nº151/2021, do Tribunal Regional Trabalho da 5ª Região, que
trata de solicitar a cessão da servidora OSMINDA BOMFIM NEVES, com a anuência da Gestora
Municipal, conforme Termo de Cessão devidamente assinado em 08.03.2022;
R E S O L V E:
Art. 1.º - CEDER a Servidora Pública Municipal OSMINDA BOMFIM NEVES, no cargo
de Auxiliar Administrativo, matrícula nº 22578, com carga horária de 200 horas, lotada na
Secretaria Municipal da Fazenda, para exercer função comissionada na Justiça do Trabalho,
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos termos da Lei N° 341/99, de 16/12/1999 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Eunápolis, das Autarquias e Fundações
Públicas Municipais.
§ 1º – A cessão que trata esta Portaria ocorrerá na modalidade sem ônus para o
Município de Eunápolis, nos termos da clausula quarta do Termo de Cessão de Pessoal
celebrado entre o Município de Eunápolis e o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
Art. 2.° - A cessão da Servidora poderá ser extinta a qualquer tempo, caso o Município
de Eunápolis venha a precisar da mesma ou se o interesse público municipal o exigir.
Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eunápolis,Bahia, 04 de abril de 2022.
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal
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Eunápolis

Licitações

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ 16.233.439/0001-02
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
O Município de Eunápolis, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público a todos os interessados que a empresa ILUMITERRA
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME, apresentou IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL, Pregão Eletrônico nº 015/2022. Os documentos encontram-se a
disposição no Núcleo de Licitação e Contratos na Rua Arquimedes Martins, nº
525, Centauro, Eunápolis – BA. Podendo ainda ser solicitado pelo e-mails:
licitacao@eunapolis.ba.gov.br e ou licitacaoeunapolis@gmail.com Eunápolis,
04 de março de 2022. Josenei Barbosa Silva Santos - Pregoeiro.
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AO

PRESIDENTE

DA

COMISSÃO

DE

PREGÃO

–

MUNICÍPIO

DE

EUNÁPOLIS/BA

Edital nº 015/2022 (PE015/2022) - Processo nº PA070/2022

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME,
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 05.035.581/0001-10, com sede na Av.
Desembargador Mario da Silva Nunes, 717, bloco VII, Torre C2, Cond. Villagio Limoeiro,
sala 215, Jardim Limoeiro, Serra, ES, CEP 29164-044, vem, por seu representante legal, à
presença desta Comissão Permanente de Licitação apresentar
IMPUGNAÇÃO

ao Edital nº 015/2022 (PE015/2022) - Processo nº PA070/2022, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção e melhoria da
iluminação pública no município de Eunápolis-BA.
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1. DA TEMPESTIVIDADE:

Quanto ao prazo para realizar a impugnação, dispõe a Lei:

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em
convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

Consoante se infere do Preâmbulo do instrumento convocatório em comento, a
abertura dos envelopes ocorrerá na sessão pública designada para o dia 05/04/2022.
Dessa forma, a presente impugnação é tempestiva.

2. DO RESUMO FÁTICO:

O edital ora impugnado trata-se do procedimento licitatório de Pregão
Eletrônico vinculado ao Edital nº 015/2022 (PE015/2022) - Processo nº PA070/2022, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção
e melhoria da iluminação pública no município de Eunápolis-BA.
Antecipadamente, ressalta-se que a deflagração do mencionado procedimento
licitatório decorre da Decisão administrativa proferida no Processo Administrativo nº
073/2021, datada em 28/11/2021, cuja publicação no Diário Oficial se deu em
09/12/2021). Destaca-se, ainda, que aludida decisão administrativa foi exarada
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“considerando a Decisão Liminar proferida nos autos da Ação nº. 800259455.2021.8.05.0079, pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis, pela qual se
determinou, em sede de cognição sumária, a suspensão da execução do Contrato
Administrativo 163/2021”, vinculado ao Edital de Concorrência Pública nº 02/2021.
Convém salientar que a decisão judicial supracitada assim consignou:

Ocorre que ao cotejar o Edital de Concorrência Pública nº 02/2021 (Processo
administrativo nº 073/2021) e o Edital nº 015/2022 (Processo nº PA070/2022), observa-se
que este último mantém as inadequações e incongruências referenciadas na Decisão
judicial acima mencionada, mantendo os elementos caracterizadores da restrição de
competitividade identificada pelo Juízo.
A partir do exame do teor do instrumento convocatório, constata-se os vícios
apontados comprometem a regularidade da licitação em apreço, conforme restará
fundamentado nas razões a seguir expostas.

3. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO:

3.1.

DA DIVERGÊNCIA DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO O MESMO OBJETO:
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Ao comparar os procedimentos deflagrados pelo ente licitante, verifica-se a total
divergência entre as modalidades de licitação: no Edital de Concorrência Pública nº 02/2021
(Processo administrativo nº 073/2021) foi adotada a modalidade de Concorrência, enquanto
no Edital nº 015/2022 (Processo nº PA070/2022) foi adotada a modalidade Pregão
Eletrônico.
Nos termos do Artigo 1º da Lei nº 10.520/2002, a modalidade Pregão somente
pode ser utilizada para aquisição de bens e serviços comuns.
Ocorre que o instrumento convocatório não traz qualquer declaração no sentido
de que o objeto licitado se enquadra como serviço comum.
Importante salientar que o objeto licitado envolve inclusive a realização de
projetos, o que, obviamente, afasta a possibilidade que enquadramento no conceito de
natureza comum.
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Tecidas tais considerações, inadequada a utilização da modalidade Pregão no
caso em apreço.

3.2.

DA INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO DO CERTAME COM
O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:

No caso em apreço, o instrumento convocatório adotou o sistema de registro de
preços:
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Consta no edital ora impugnado a previsão de possibilidade de prorrogação do
prazo de execução contratual, com fundamento no Artigo 57, II da Lei nº 8.666/1993, o que
indica a natureza continuada do objeto licitado:

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro-TCE/RJ já reconheceu a
incompatibilidade da utilização do sistema de registro de preços em relação ao objeto da
presente licitação:

Processo nº 223.263-2/17 - TCE-RJ

No mesmo sentido:
Acolho a instrução dos autos, realçando, preliminarmente, o caráter
prejudicial que a questão da utilização do sistema de registro de preços
aqui impõe.
Consoante dispõe o objeto da Concorrência Pública nº 05/2020, pretende a
Prefeitura de Poá contratar serviços de melhoramento e eficientização do
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sistema de Iluminação Pública, nisso compreendido o fornecimento e
implantação de equipamentos, como ainda a elaboração de projetos,
implantação do sistema de telegestão e cadastro dos pontos de iluminação
por sistema de georreferenciamento.
Tal descrição evidencia que a Administração não busca com o certame em
questão meramente adquirir materiais e serviços destinados à manutenção
de seu atual parque de Iluminação Pública.
Mais do que isso, trata-se de pretensão que vai da elaboração de projetos à
implantação de pontos de iluminação, escopo que seguramente pressupõe
planejamento e dimensionamento adequado das efetivas necessidades do
Município em face das demandas dos usuários, como da própria perspectiva
de expansão do perímetro urbano.
Assim, na conformidade dos enunciados das Súmulas nºs 31 e 32 deste E.
Tribunal, o registro de preços apresenta-se inaplicável ao presente caso.
Tratando-se, portanto, de vício insuperável, não cabe subsistir o processo de
licitação nos termos primitivamente lançados pela Prefeitura
(Processo nº 0014353.989.20-5- TCE-SP)
(grifo nosso)

Inclusive o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCE/SP, consolidou o
seguinte entendimento:
SÚMULA Nº 31 (TCE/SP): Em procedimento licitatório, é vedada a
utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de
natureza continuada.
SÚMULA Nº 32 (TCE/SP): Em procedimento licitatório, é vedada a
utilização do sistema de registro de preços para contratação de obras e de
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serviços de engenharia, exceto aqueles considerados como de pequenos
reparos.

Desse modo, a questão ora delineada configura vício insuperável e, portanto,
suficiente para obstaculizar o prosseguimento do certame em foco.

3.3.

DO

EQUÍVOCO

NA

INDICAÇÃO

DAS

PARCELAS

CONSIDERADAS COMO DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA
FINS DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DO
LICITANTE:

Conforme consignado anteriormente, um dos aspectos que comprometeram o
prosseguimento do certame atrelado ao Edital de Concorrência Pública nº 02/2021
(Processo administrativo nº 073/2021) foi exatamente as exigências de comprovação de
experiência em serviços equivocadamente elencados como sendo de maior relevância.
No instrumento convocatório em comento constava a seguinte passagem:

Ocorre que no instrumento convocatório ora impugnado - Edital nº 015/2022
(Processo nº PA070/2022), houve inclusive a ampliação de exigências:
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Diante de tal constatação, o certame regido pelo Edital nº 015/2022 (Processo
nº PA070/2022) se revela ainda mais restritivo em relação ao Edital de Concorrência
Pública nº 02/2021 (Processo administrativo nº 073/2021).
É cediço que, segundo o Princípio da Competitividade, a Administração deve
permitir a ampla concorrência, vedado qualquer ato em sentido contrário, que comprometa
o caráter competitivo do certame, premissa que decorre do postulado da igualdade.

Nesse contexto, as exigências em comento determinam a essência da
competitividade no procedimento licitatório.

Quanto à a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes,
dispõe a Súmula 263 do Tribunal de Contas da União-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.

Ocorre que, ao examinar os termos do instrumento convocatório,
principalmente a partir do cotejo do objeto licitado e os itens ali considerando como parcela
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de maior relevância para fins de estabelecer parâmetros demonstrativos da capacidade
técnica operacional do licitante, conclui-se que a Administração incorreu em erro.

No tocante ao serviço de fornecimento e implantação de postes, é flagrante que
tal elemento não traduz qualquer complexidade técnica capaz de configurar parcela de maior
relevância em relação ao objeto licitado.

Quanto ao serviço de fornecimento e instalação de luminárias tipo Led para
iluminação pública, a jurisprudência tem se manifestado:

O objeto pretendido mostra-se incompatível com a Sistemática do
Registro de Preços, haja vista a previsão de expansão dos pontos de
iluminação e modernização daqueles localizados no centro e em
bairros da cidade, com melhoramentos e utilização de mão de obra,
sendo, portanto, serviços que refogem ao simples fornecimento de
luminárias. (...)
À luz da manifestação da SDG e de precedentes desta Casa, a
exigência de demonstração de experiência anterior em serviços de
iluminação com LED mostra-se específica, inadequada e
excessiva, extrapolando o entendimento consignado na Súmula
nº 30 desta Casa, devendo, portanto, haver a retificação de
condição da espécie, em caso de relançamento do presente
certame. (TCE/SP - TC-022080.989.18-9 Relatora: CRISTIANA
DE CASTRO MORAES, Data de Publicação: Diário Oficial do
Estado de São Paulo n. 4, de 08/01/2019) -

Na mesma linha é o entendimento exarado nas decisões dos seguintes processos
vinculados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCE/ES: TC-001845.989.14-4,
TC-007021.989.16-5, TC-013492.989.17-3, TC-013595.989.17-9 e TC-007954.989.18-2.

O serviço de cadastramento georreferenciado e etiquetamento dos pontos de
iluminação pública não deve ser considerado como item de maior relevância, pois refere-se
a uma atividade que não envolve complexidade técnica.

Ademais, ao observar a planilha orçamentária vinculada ao procedimento
anterior - Edital de Concorrência Pública nº 02/2021 (Processo administrativo nº 073/2021)
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-, tal serviço não possuía relevância financeira no caso em apreço, pois representava
somente 3,86% do valor estimado da contratação:

No Edital de Concorrência Pública nº 02/2021 (Processo administrativo nº
073/2021) tal condição ainda subsiste, pois tal serviço não possuía relevância financeira no
caso em apreço, pois representava somente 3,81% do valor estimado da contratação:

A propósito, como parametrização, convém referenciar que o Artigo 67, §1º da
Lei nº 14.133/2021 assim assevera:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional
e técnico-operacional será restrita a:
(...)
§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior
relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

4. DOS PEDIDOS:

Isso posto, requer o acolhimento da presente impugnação e,
consequentemente, a adequação do instrumento convocatório nos termos da fundamentação
supra, bem como seja promovida nova publicação do edital e reabertura do prazo para a
apresentação de propostas.

Termos em que pede deferimento.

Serra/ES, 01 de abril de 2022.

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
Representada por Alex Correa Loureiro
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 015/2022
Trata-se de decisão a Impugnação relativa ao Pregão Eletrônico n.
015/2022 interposta pela empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 05.035.581/0001-10, com
sede na Av. Desembargador Mario da Silva Nunes, 717, bloco VII, Torre C2,
Cond. Villagio Limoeiro, sala 215, Jardim Limoeiro, Serra, ES, CEP 29164-044,
ora Impetrante, com a finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE

O procedimento licitatório se inicia publicamente com a
elaboração de um instrumento convocatório que contenha as regras
que serão aplicadas no processo de licitação, o objeto de interesse da
Administração e também todas as condições que se realizará o
contrato posteriormente e à qual estão submetidos tanto os licitantes
quanto a Administração.
Quando publicado, o edital pode ser alvo de impugnações, que é
a forma do interessado de se insurgir quanto a eventuais ilegalidades
nas cláusulas do certame e requerer a correção desses vícios. A
impugnação serve para alterar o texto do edital e fazer com que este
respeite os limites da lei.
A Lei de Licitações prevê a possibilidade de qualquer cidadão, e
não apenas os licitantes, de impugnarem editais quando constatada
uma irregularidade, contudo eventuais impugnações a serem interpostas
precisam observar os dispositivos legais pertinentes.
Mormente, em relação à impugnação apresentada, entendo que
está se encontra INTEMPESTIVA e, portanto, não merece conhecimento,
senão vejamos.
A Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 41, § 2º, dispõe que:
Art. 41. [...]. § 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do
edital de licitação perante a administração o licitante que não o
Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou
concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.

Conforme o ensinamento do mestre JORGE ULISSES JACOBY
FERNANDES, “A contagem do prazo para impugnação se faz com a
observância da regra geral do art. 110 da Lei nº 8.666/93, tendo por
termo inicial a data estabelecida para o da apresentação da proposta”.
Para facilitar o entendimento, exemplifica a seguinte situação:
“O dia 19 foi fixado para a realização da sessão e, na forma da
contagem geral de prazos, não se computa o dia do início. O
primeiro dia na contagem regressiva é o dia 18; o segundo, o dia
17. Portanto, até o dia 16, último minuto do encerramento do
expediente no órgão, poderá o licitante e qualquer cidadão
impugnar o edital ou requerer esclarecimentos (...). Caso a
impugnação seja oferecida fora do prazo, não deve ser conhecida
com essa natureza, mas merece ser respondida, como qualquer
documento que é dirigido à Administração”.

Nada obstante, do Edital Pregão Presencial nº 015/2022, item 22.1
que trata sobre a apresentação de impugnações destaca-se:
“22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.”

Em que pese a previsão editalícia do prazo de 03 (três) dias, para efeito
de cálculos de tempestividade, consideraremos o prazo que melhor
beneficie o licitante, neste caso, o prazo previsto em lei de 02 (dois) dias úteis.
No caso em apreço, a realização da sessão do referido Pregão
Eletrônico está prevista para o dia 05 de março de 2022, tendo,
portanto, o prazo para os interessados impugnarem o respectivo edital
expirado em 31 de março de 2022 – quinta-feira - até o término do
expediente do órgão – qual seja, 17:00 horas - eis que conforme os
dispositivos legais que regem a matéria em debate o prazo para
impugnações é até dois dias úteis antes da data fixada para abertura
de envelopes e lances.
Desta forma, tendo a impugnação apresentada pela empresa
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME sido protocolada via
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endereço eletrônico do Município de Eunápolis em data de 01 de abril
de 2022 ás 14:57, fica clarividente a intempestividade da impugnação,
fato este que impossibilita seu conhecimento.
Em que pese a evidente intempestividade da impugnação
apresentada, em atenção o dever da administração de responder a
qualquer requerimento dirigido, bem como do ensinamento do professor
JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES também diz que “Caso a
impugnação seja oferecida fora do prazo, não deve ser conhecida
com essa natureza, mas merece ser respondida, como qualquer
documento que é dirigido à Administração”, teceremos comentários ao
requerimento da impugnação afim de dirimir quaisquer dúvidas sobre o
processo em questão.
Assim, a empresa alegou, em síntese, que:
...
“Ao comparar os procedimentos deflagrados pelo ente licitante, verifica-se a total
divergência entre as modalidades de licitação: no Edital de Concorrência Pública nº
02/2021 (Processo administrativo nº 073/2021) foi adotada a modalidade de
Concorrência, enquanto no Edital nº 015/2022 (Processo nº PA070/2022) foi adotada a
modalidade Pregão Eletrônico. Nos termos do Artigo 1º da Lei nº 10.520/2002, a
modalidade Pregão somente pode ser utilizada para aquisição de bens e serviços
comuns. Ocorre que o instrumento convocatório não traz qualquer declaração no
sentido de que o objeto licitado se enquadra como serviço comum”.

Outro ponto alegado: “No caso em apreço, o instrumento convocatório adotou o
sistema de registro de preços Consta no edital ora impugnado a previsão de
possibilidade de prorrogação do prazo de execução contratual, com fundamento no
Artigo 57, II da Lei nº 8.666/1993, o que indica a natureza continuada do objeto
licitado”.

Mais

ainda:

“Conforme

consignado

anteriormente,

um

dos

aspectos

que

comprometeram o prosseguimento do certame atrelado ao Edital de Concorrência
Pública nº 02/2021 (Processo administrativo nº 073/2021) foi exatamente as exigências
de comprovação de experiência em serviços equivocadamente elencados como
sendo de maior relevância. Diante de tal constatação, o certame regido pelo Edital
nº 015/2022 (Processo nº PA070/2022) se revela ainda mais restritivo em relação ao
Edital de Concorrência Pública nº 02/2021 (Processo administrativo nº 073/2021). É
cediço que, segundo o Princípio da Competitividade, a Administração deve permitir
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a ampla concorrência, vedado qualquer ato em sentido contrário, que comprometa
o caráter competitivo do certame, premissa que decorre do postulado da
igualdade.”

O primeiro ponto alegado demonstra-se totalmente equivocado. A
escolha de aquisição de produtos e serviços por meio de PREGÃO
ELETRÔNICO, em nada frustra a competitividade, pelo contrário, faz com que
vários concorrentes possam participar, de diversas partes do Brasil.
Além do mais, a discricionariedade da Administração é inerente a sua
função administrativa, não cabendo a qualquer licitante querer conduzir a
forma de realização de licitação.
Basta ler o edital e haverá perfeito entendimento de que a
modalidade de licitação adotada em nada contraria os dispositivos legais.
Não por outro motivo o TCU entendeu que apenas seria possível o
emprego do registro de preços para “obra padronizável, de baixa
complexidade construtiva e passível de ser replicada de maneira rápida e
simplificada”:
Representação. Concorrência. Banco do Brasil. Registro de preços
para serviços de reforma sem ampliação, adequação e alteração
de leiaute de agências. Indícios de conluio entre os licitantes.
Exame da adequação do objeto ao regime de contratação.
Conhecimento. Inexistência, no caso concreto, de prejuízo à
competitividade do certame. Serviços padronizados. Possibilidade
de utilização de registro de preços. Improcedência. Indeferimento
de medida cautelar. Arquivamento. (TCU, Acórdão nº 3419/2013,
Plenário, grifamos.)

Também o Acórdão nº 2.600/2013 do Plenário do TCU apreciou a
utilização do Sistema de Registro de Preços para licitar a construção de
creches padronizadas, tendo entendido, no caso concreto, que a
demonstração da viabilidade de se estabelecer uma padronização da
contratação, bem como as cautelas adotadas diante dos subsistemas
construtivos que poderiam ensejar alta variabilidade quantitativa, serviriam
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de base para afastar a anulação da licitação por ausência de previsão
legal. O Ministro Relator Valmir Campelo, em seu voto, assim se manifestou:

13. […] Também no intuito de padronizar as contratações, os subsistemas
construtivos

que

envolvessem

alta

variabilidade

quantitativa,

a

depender do local de execução, foram incluídos à parte na planilha;
constam como itens individuais da ata. […] 36. A novidade no caso
concreto é que a modelagem da licitação foi engenhosamente
concebida, de maneira a possibilitar, sim, uma padronização de
propostas para as creches. Todos os componentes do objeto que
pudessem variar relevantemente de um terreno para outro foram
expurgados da obra em si, transmutando-se em itens individuais na ata
licitada.

[…] 40. Se foi demonstrado, nesta situação específica, a

viabilidade de se padronizar uma obra (em verdade, se padronizar um
anteprojeto), de modo que diversos adquirentes, em diferentes
localidades, possam se certificar que se trata de uma proposta
vantajosa, em outros casos – pelo menos em tese – esse fim igualmente
pode ser atendido. Reconheço, de novo, que a matéria ainda será
esmerilhada pela própria evolução jurisprudencial deste Tribunal. Pelo
menos com relação ao caso concreto, todavia, não identifico uma
ilegalidade direta e inequívoca a justificar a anulação das presentes
licitações por ausência de previsão legal. (TCU, Acórdão nº 2.600/2013,
Plenário, grifamos.)

Vejamos também outros precedentes:

Enunciado: É possível a contratação de serviços comuns de engenharia
com base em registro de preços quando a finalidade é a manutenção e
a conservação de instalações prediais, em que a demanda pelo objeto
é repetida e rotineira. Contudo, o sistema de registro de preços não é
aplicável à contratação de obras, uma vez que nesta situação não há
demanda de itens isolados, pois os serviços não podem ser dissociados
uns dos outros. (TCU, Acórdão nº 3.605/2014, Plenário.)
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Enunciado: É cabível o registro de preços para a contratação de
serviços de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e
rotineira, a exemplo dos serviços de manutenção e conservação de
instalações prediais, não podendo ser utilizado para a execução de
obras. […]

Sumário: 1. A contratação de serviços comuns de engenharia pode ser
realizada mediante pregão para registro de preços quando padrões de
desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, e a contratação tenha por
objetivo prover serviços de manutenção predial repetidos e rotineiros.
[…] (TCU, Acórdão nº 1.381/2018, Plenário, grifamos.)

Conforme o entendimento jurisprudencial do TCU, é possível a
contratação de serviços comuns de engenharia por meio de pregão e
através do Registro de Preços.
Por outro lado, ressalta-se que o objeto contratado sequer trata-se de
obras de engenharia, mas sim de serviços e fornecimentos de materiais,
conforme bem detalhado na planilha orçamentária, separada por lotes.
Assim, ver-se que é plenamente legal a utilização da modalidade
Pregão e o Sistema de Registro de Preços
Outro argumento totalmente equivocado diz respeito ao registro de
preço. Aduz a empresa de que o fato de prever aditivo no contrato, que
estaria indicando a natureza continuada do objeto.
Cumpre esclarecer que os limites expostos no § 1o do art. 65, da Lei
8.666/93, conforme a melhor doutrina (Caio Tácito, Celso Antonio Bandeira
de Mello, Marçal Justen Filho, dentre outros), referem-se apenas às alterações
quantitativas, mencionadas na alínea “b” do inc. I, art. 65, Lei 8.666/93, e não
às qualitativas.

Ensina Caio Tácito:
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“As alterações qualitativas, precisamente porque são, de regra,
imprevisíveis, senão mesmo inevitáveis, não têm limite préestabelecido, sujeitando-se a critérios de razoabilidade, de modo
a não se desvirtuar a integridade do objeto do contrato”.
Imaginar que um contrato não tenha previsão de aditivo, seria por
demais amador, fato repudiado pelas alegações da Impugnante.

Por último e não menos importante, alega a Impugnante que as
exigências

de

comprovação

de

experiência

restringem

o

caráter

competitivo, chagando a mencionar que o primeiro certame havia menos
exigências.
Ocorre, que no primeiro certame, as exigências englobaram um único
lote, e que de fato, uma empresa precisava apresentar atestados para cada
item desejado.
No presente certame, existem vários lotes, aumentando assim, a
competitividade e possibilidade de participação por inúmeras empresas que
desejem participar da licitação.
Necessário se faz a licitante entender que o Certame anterior
(CP002/2021) foi revogado, deixando de fazer quaisquer efeitos jurídicos.
O processo atual e que merece discursão e o PREGÃO ELETRÔNICO
015/2022, e neste, a licitante faz uma grande confusão na tentativa de
confundir o pregoeiro e incorre-lo em erro.
Inicialmente ressalta-se que o PE 015/2022 foi dividido em lotes para
dar mais competitividade a licitações, de forma que a divisão dos lotes
possibilitará que empresas de ramos distintos possam concorrer no lote que
lhe interessar.
Ressalta-se que notadamente em relação a parcela de relevância ao
serviço de fornecimento e implantação de postes, a soma dos 03 (itens)
dispostos na planilha (item 1.7; 1.8 e 2.1) o torna o item de maior valor,
portanto, de maior relevância.
Em relação a parcela de relevância “Fornecimento de luminárias tipo
LED para iluminação pública”, a licitante mais uma vez se equivoca em incluir
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uma palavra que não existe na exigência, eis “instalação”, uma vez que não
está sendo contratada a instalação, somente o fornecimento.
Essa exigência está prevista para as empresas interessadas em
participarem do Lote 3, lote composto exclusivamente de fornecimento de
lâmpadas de LED, portanto totalmente cabível a exigência da parcela de
relevância.
Quanto a exigência de parcela de relevância relativa ao “serviço de
cadastramento georreferenciado e etiquetamento dos pontos de iluminação
pública” é o único item que compõe o lote 04, portanto, é perfeitamente
possível exigir a parcela de relevância de um item único do lote, não
havendo qualquer ato restritivo aos participantes.
Ressalta-se que no Processo licitatório em discursão, esta foi a ÚNICA
impugnação, ou seja, nenhum dos demais interessados identificaram
qualquer irregularidade no processo.
Assim, não vislumbra-se qualquer restrição nas exigências postas, bem
como qualquer ilegalidade no instrumento convocatório.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME, mesmo INTEMPESTIVA, a
qual acolho na forma do remédio constitucional do direito de petição,
haja vista se tratar de requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito

acima

desenvolvidas,

especialmente

a manifestação

da

área

técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no
Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho

o Edital

em

seus

termos

originais,

para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2022.
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Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no
Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.
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