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PREGÃO PRESENCIAL N.28/2012 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E 
INVENTÁRIO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. 

 

DA IMPUGNAÇÃO 

A empresa AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ N.02.250.369/0001-88, 

apresenta IMPUGNAÇÃO ao edital aduzindo, em síntese, que: 

i. A exigência contida no item 12.5.16 do edital, a seu ver é ilegal, pois 

afronta o princípio da isonomia consagrado no artigo 5º inciso I da 

CF/88. Argumenta ainda, que é vedado ao agente público, nos termos 

do §1º do artigo 3º da Lei n.8.666/93, admitir cláusulas ou condições 

restritivas que frustrem o caráter competitivo da licitação. 

ii. Não conseguiu agendar a visita técnica, ante à ausência do servidor 

designado no edital na Secretaria de Infraestrutura, como também por 

não ter conseguido falar no celular do servidor. 

Requer ao final, o conhecimento da impugnação para que seja julgada 

procedente, declarando-se nulo o item 12.5.16 do edital, como também seja devolvido 

o prazo da licitação em virtude da readequação do edital. 

De outro lado, a Secretaria de Infraestrutura pugna pela improcedência da 

impugnação, tendo em vista que a exigência contida no item 12.5.16 do edital 

encontra amparo na Lei de Licitações, consubstanciado no artigo 30 inciso II. 

Ainda, nas razões expendidas pela Secretaria de Infraestrutura, não há se falar 

em ilegalidade, pois a exigência de qualificação técnica operacional, tão somente, 

limitou-se à parcela de maior relevância e de valor significativo do objeto da licitação. 

Isso porque, a parcela de maior relevância desta contratação é a manutenção de rede 

de iluminação pública de baixa tensão que totaliza, aproximadamente, em 26 mil 

pontos de IP. 
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Portanto, segundo a Secretaria solicitante, ao exigir das licitantes a 

comprovação de experiência anterior por meio de atestados, assim o fez com o 

objetivo de buscar no mercado, as empresas capacitadas para tal serviço, pois 

eventual contratação de empresa inexperiente, causará danos irreparáveis à 

Administração. 

E, no que se refere à dificuldade de contato com o servidor designado para 

acompanhamento das visitas técnicas, a Secretaria de Infraestrutura informa que o 

mencionado servidor tem realizado os agendamentos e efetivadas as visitas.  

Argumenta ao final, que se trata de mera alegação e que a Secretaria de 

Infraestrutura tem endereço fixo e horário de funcionamento estabelecido, à disposição 

dos cidadãos. 

É o resumo necessário. Decido. 

Recebo a impugnação porque tempestiva e a desprovejo pelos seguintes 

argumentos: 

Alega a impugnante que a exigência contida no item 12.5.16 do edital contraria 

o princípio da isonomia. 

Pois bem. Segundo o senso demográfico do IBGE 2011, o município de Várzea 

Grande é o segundo maior do Estado de Mato Grosso, com extensão territorial de 

949,53 Km2 e conta com uma população urbana de 255.449 mil habitantes, contendo 

142 bairros providos de rede de iluminação pública. 

Ainda, de acordo com os dados fornecidos pela REDE CEMAT e disponibilizados 

na íntegra aos licitantes, a rede de iluminação pública de Várzea Grande totaliza 

26.864 pontos de iluminação – IP, cadastrados pela concessionária de energia. 

Tal serviço (manutenção da rede iluminação pública) é considerado essencial e 

atinge ao interesse público primário do cidadão. 
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Nesse contexto, a Secretaria de Infraestrutura encaminhou o Termo de 

Referência n.68/2012, atualizado, que consta a exigência de qualificação técnica 

operacional, objetivando a contratação de empresa com experiência de execução 

anterior dos serviços de manutenção de rede de iluminação, com vistas a resguardar o 

interesse público da população várzea-grandense. 

Vê-se ainda, que o item 12.5.16 do edital assim dispõe: 

“12.5.16. Para fins de comprovação da CAPACIDADE TÉCNICA 
OPERACIONAL, as empresas licitantes deverão apresentar os 
ATESTADOS e/ou CERTIDÕES atendendo aos seguintes 
quantitativos mínimos: 
 

SERVIÇOS REQUERIDOS – Qualificação Técnica 
Operacional 

Manutenção ou Implantação da rede iluminação pública de baixa 
tensão: 10.000 (dez mil) pontos de iluminação 
Obs. Os valores de referência da rede tem por base a planilha de 
consumo e os cadernos digitais fornecidos pela rede Cemat , 
anexo ao edital  
 
12.5.17. Será admitido o SOMATÓRIO de quantidades de 
atestados para comprovação dos itens acima mencionados.” 

A exigência contida no instrumento convocatório é devida e razoável, senão 

vejamos.  

O artigo 37 da Constituição Federativa do Brasil de 1988 e a Lei 8.666/93, 

estabelece que a licitação destina-se a garantir a isonomia, com vistas à contratação 

mais vantajosa. 

Nesse sentido, é razoável que a Administração Pública estabeleça critérios de 

avaliação da capacidade técnica dos interessados em com ela contratar, conforme 

prescrito no inciso II do artigo 30 da Lei n.8.666/93: “... comprovação de aptidão para 

o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação...” omissis. 

Portanto, a própria norma consigna que há situações em que as exigências de 

experiência anterior com a fixação de quantitativos mínimos, são razoáveis e 

justificáveis, como é o caso destes autos.  
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Veja-se, que tal medida, é a forma pela qual a Administração aferirá se as 

empresas licitantes preenchem, além dos pressupostos operacionais, os requisitos 

relacionados à organização e à logística empresarial. 

Ora, será ineficiente e antieconômico a contratação de empresa que sequer 

tenha experiência de mercado e a logística consolidada para prestar serviços essenciais 

à população, como é o caso da iluminação pública. 

Assim, não pode a ampliação do universo de participantes ser implementada 

indiscriminadamente, sob pena de comprometimento da segurança dos contratos 

administrativos e a perfeita execução dos serviços, o que pode gerar graves prejuízos 

à Administração Pública.  

Por oportuno, o TCU tem admitido a comprovação de capacidade técnica, seja 

sob o aspecto técnico-profissional ou técnico-operacional, desde que, devidamente 

justificado, como é o caso deste Pregão, pois se encontram presentes nos autos a 

justificativa da área solicitante e também consta tal exigência no termo de referência. 

Pois bem. Uma vez demonstrada a legalidade da exigência, resta-nos, tão 

somente, a verificação se houve a observância dos limites considerados razoáveis pela 

Corte de Contas. 

Como visto e de acordo com a manifestação da Secretaria de Infraestrurura, foi 

informado no edital que a rede de iluminação conta com 26.864 pontos de iluminação 

– IP, cadastrados pela concessionária de energia elétrica – REDE CEMAT. 

É pacífico o entendimento dos Tribunais no sentido de que é possível a 

exigência de comprovação de capacidade operacional, desde que se refira a itens de 

maior relevância e de valor significativo, nos termos do inciso I do §1º do artigo 30 da 

Lei n.8.666/93. 

Então, cabe verificar no objeto da contratação quais os itens que representam 

maior relevância e que possuem valor significativo, vejamos. 
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A presente licitação tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE GESTÃO E INVENTÁRIO DO 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. 

Da análise da planilha de detalhamento dos serviços e custos estimados, o 

serviço de manutenção de rede de iluminação é o de maior relevância e de maior custo 

desta contratação. Os demais serviços não apresentam essa característica e nem essa 

dimensão. 

Nesse entendimento, pergunta-se: qual é o percentual admitido como razoável, 

para fins de comprovação de experiência anterior, dos quantitativos dos serviços de 

manutenção de rede de IP, assim considerados de maior relevância e de valor 

significativo? 

O Tribunal de Contas da União entende que é razoável e proporcional, a 

exigência de comprovação dos itens de maior relevância e de valor significativo, no 

percentual de até 50% (cinqüenta) por cento dos quantitativos dos referidos itens. 

E, de acordo com a manifestação da Secretaria de Infraestrutura, o quantitativo 

exigido diz respeito à manutenção de rede de baixa tensão, e, ainda, tomando-se por 

base o total de pontos de IPs registrados (26.864), a exigência de 10 000 mil pontos 

corresponde, aproximadamente, em menos que 40% por cento do total. 

Assim, não há se falar em inobservância ao princípio da isonomia ou ao 

estabelecido no artigo 3º §1º inciso I da Lei n.8.666/93. 

Desse modo, conheço da impugnação mas a desprovejo. 

No que se refere à dificuldade de agendamento com o funcionário indicado no 

edital para fins de realização de visita técnica, meras alegações da impugnante não 

dão azo a justificar o acolhimento do pleito. 

A uma, porque a impugnante não demonstrou, efetivamente, que houve a 

recusa pela Secretaria no agendamento ou a empresa tenha sido impedida de marcar 

a visita técnica. 
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A duas, porque a ora impugnante não se encontra impedida de seu direito de 

participar do certame na data designada, inclusive, o Secretário de Infraestrutura 

informou que as empresas estão agendando e realizando a visita técnica normalmente. 

Do exposto, conheço da impugnação e a desprovejo. 

Dê-se ciência aos interessados por meio do sítio institucional. 

Várzea Grande, 17 de agosto de 2012, às 14 horas e 20minutos. 

 

 

 
Otávio Guimarães Rezende 
       Pregoeiro 


