
 
 

DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO AO  EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 62/2019  
 
 
IMPUGNANTE: FPENGENHARIA ELÉTRICA EIRELI 
 

 
I. Dos Fatos: 

 

1. O município de Timbó lançou em 29/10/2019, licitação na modalidade DE 

CONCORRÊNCIA, edital nº 62/2019 PMT, com a finalidade de “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA, EM REGIME DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, POR MEIO DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, PARA A MODERNIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO.” Com data de recebimento dos envelopes e abertura a de 02/12/2019. 

 

2. Em 27/11/2019, aportou impugnação ao edital, pela empresa FPP ENGENHARIA 

ELETRICA EIRELI., onde, em suma, aduz vícios no edital e no seu trâmite que lhe impõe a 

retificação e/ou suspensão, notadamente no que diz respeito as exigências de acervo técnico, 

constantes do item 6.3.5 do edital, que, no entendimento do impugnante, exigem além do que o 

necessário para a execução do objeto que deveria se limitar à manutenção e não expansão. 

 

3. Os autos do processo acompanhado da impugnação, foi submetida ao corpo técnico do 

município e da Fundação Ezute, que após análise, declinaram pela improcedência das 

impugnações, ressaltando a regularidade e legalidade dos termos do edital  em especial as 

exigências técnicas, em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis a espécie.  

 

4. Éste, em síntese, é o relatório, passamos a fundamentar nossa decisão: 

 

II. Da tempestividade: 

 

5. Vistos e examinados os autos do processo, constata-se que a impugnação, protocolada 

em 27/11/2019 é tempestiva, considerando a data de abertura que é 02/12/2019, apta, 

portanto a ser analisada. 

  

III. Do Mérito: 

 



 
 

 

6. Analisando os termos da impugnação interposta constata-se que, salvo melhor juízo, não 

há razão que mereça a revisão dos itens impugnados, nos moldes pretendidos pelos 

impugnantes, senão vejamos: 

 

7. DA CORRETA EXIGÊNCIA TÉCNICA DO EDITAL:  

 

Com o devido respeito a idiossincrasia da empresa querelante, as exigências técnicas 

constantes do edital estão diretamente vinculadas aos requisitos de maiores relevância do objeto 

licitado que, como definido no preambulo do edital, vai além da manutenção, mas sim de toda a 

renovação do parque de iluminação pública do município, inclusive com telegestão. 

Nesse sentido, importante destacar o entendimento exarado pelo corpo técnico responsável pelo 

projeto, onde:  

“A impugnante alega que os itens II e III do item 6.3.5.1 B) restringem a 

competitividade. 

Alega ainda que não deve ser exigida experiência de “construção de rede de 

iluminação pública, nem tão pouco de eficiência”  

O impugnante fundamenta seu pedido alegando ser sabido que a parte de 

maior relevância refere-se à instalação e manutenção de LEDS. 

O trecho do edital referenciado pelo impugnante segue abaixo transcrito. 

Item 6.3.5.1. 

b) comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional, registrado(s)  no 
CREA ou CONFEA, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico – CAT, expedida(s) pelo(s) Conselho(s)Profissional(is) correspondente(s), o(s) 
qual(is) comprove(m) que o licitante tenha executado, para pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, obras ou serviços de características técnicas similares às 
do objeto da presente licitação, cujos itens de maior relevância técnica e de valores 
significativos são os seguintes: 
  
i) operação e manutenção preventiva e corretiva de no mínimo 3.000 (três mil) 
pontos de iluminação pública, com pelo menos 1000 (mil) pontos de iluminação 
pública concomitantes, em um período mínimo ininterrupto de 12 (doze) meses; 
 
ii) execução de obras e serviços de ampliação, ou reforma ou eficientização 
energética de sistema(s) de iluminação pública, com instalação de luminárias, 
contemplando no mínimo  3000(três mil) pontos de iluminação pública, com pelo 



 
 

menos 1000(mil) pontos de iluminação pública concomitantes, em um período 
mínimo ininterrupto de 12 (doze) meses ; e 
 
iii) instalação, implantação e manutenção de centro de controle operacional ou 
equivalente, constituído por equipamentos e softwares de tecnologia da informação 
que permitam a gestão centralizada da rede municipal de iluminação pública, a partir 
do controle do patrimônio, da detecção de falhas, da medição remota do consumo 
de energia nos pontos de iluminação pública e da priorização de atendimentos e 
intervenções, despacho e acompanhamento de ocorrências,, envolvendo no mínimo 
a gestão de 3.000 (três  mil) pontos de iluminação pública, com pelo menos 1000 ( 
mil) pontos de iluminação pública concomitantes, em um período mínimo 
ininterrupto de 12 (doze) meses.  

 Em resposta ao impugnante cabe demonstrar que: 

Quanto item 6.3.5.1 b) II  

Os Anexos VI e VII – Referências do Projeto e Caderno de Encargos, versam 

sobre premissas do objeto. Lá estão dispostas e contempladas obrigações de 

redução de consumo de energia na ordem de no mínimo 56% do montante 

consumido atualmente, ou seja, o montante de redução esperado no 

contrato, faz com se tornem de extrema relevância, a eficientização da rede 

de iluminação pública.  

Por esse motivo não deve prosperar a alegação de que se tornariam 

restritivos a competitividade, a exigência de tal comprovação de experiência. 

Outrossim, é permitida a junção de atestados, para compor o acervo mínimo 

exigido. 

Também há que ser observada a descrição da exigência, que permite o 

cumprimento de uma comprovação ou outra, ou seja, “obras e serviços de 

ampliação, OU, reforma, OU, eficientização energética.  

Quanto item 6.3.5.1 b) III,  

Os serviços de Centro de Operações, deverão atuar sobre toda a rede de 

Iluminação Pública, e é partir desse centro de comando, que serão operados 

e controlados todos os serviços.  

Dessa forma, entendemos que não seja possível realizar a operação da 

solução de IP, conforme os níveis de serviço dispostos em edital, sem o uso de 

um centro de controle preparado para tanto. Dessa forma, pela importância 

que o Centro de Controle exerce na garantia dos níveis de serviço, 

independentemente de seu valor econômico, entendemos que o mesmo não 



 
 

se configura como objeto de menor relevância, motivo pelo qual a exigência 

de experiência deve ser mantida.” 

 

IV. Da Conclusão:  

 

8. Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da eficiência, legalidade, impessoalidade, 

interesse público, economicidade, adotando como fundamento além do que consta desta decisão 

as razões expostas pelo corpo técnico e empresa responsável pelo auxilio na elaboração do 

projeto, decide-se pelo conhecimento da impugnação, eis que tempestiva, e no mérito, 

INDEFERIR OS PEDIDOS FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, mantendo-se 

o edital em seus exatos termos. 

 

9. Dê ciência à Impugnante e publicidade a presente decisão, bem como se procedam às 

demais formalidades de publicidade determinadas em lei. 

   
Timbó, 29 de novembro de 2019. 
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