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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 
 
CONCORRENCIA Nº 001/2017 - COSEL/OBRAS  
 
  
OBJETO:Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços contínuos 
de Gestão plena do Sistema de Iluminação Pública do Município com fornecimento de 
mão de obra e materiais, compreendendo: 1. Gestão de Energia Elétrica do Sistema de 
Iluminação Pública; 2. Implantação e Manutenção do Sistema de Atendimento de 
Demandas da Iluminação Pública SADIP; 3. Manutenção Preventiva, Corretiva e 
Emergencial do Sistema de Iluminação Pública;4. Cadastro Geo-referenciado da 
Iluminação Pública; 5. Implantação do Sistema Informatizado de Gerenciamento da 
Iluminação Pública; 6. Ampliação, Melhoramento, Extra, Eventos e Decorativa do Sistema 
de Iluminação Pública; 7. Outros Serviços Técnicos Especializados; 8. Descarte dos 
Materiais e Resíduos. 
 
 
IMPUGNANTE: P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE  
 
 
No dia 10/04/2017, às 09h10min, deu entrada na recepção da Coordenadoria de Materiais e 
Patrimônio a impugnação ao edital da CONCORRÊNCIA em epígrafe, portanto no prazo 
legal, tempestivamente. 
 
 
PRELIMINARMENTE 
 

(...) 
 

 10.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo 
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis da data fixada 
paraabertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 
1º do art. 41 da Lei 8.666/93. 

 
 10.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá 

ser protocolada até o segundo dia útil que anteceder a data fixada 
para a abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2º do art. 41 
da Lei 8.666/93. 
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(...) 

 
 10.5 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para responder pelo proponente. 

 
 10.6 Não serão conhecidos impugnações e recursos que forem enviados 

por fax ou e-mail. 
 
 10.7 Apresentação de impugnação ou recurso intempestivo e/ou sem a 

devida comprovação da representação legal de quem assina, será 
considerada como solicitação de esclarecimento. 

 
(...) 

 
 
DOS FATOS 
 
 
Insurge-se a impugnante P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, acerca do 
item9.2.2. do presente edital bem como dos itens 1.1. e 74.1 da planilha de preços que estão 
desconexos com a legislação vigente, ilegalidades essas já sacramentadas pelos nossos 
Tribunais onde restringem a livre concorrência, bem como a coíbe a participação de 
empresas. Referidas condições impossibilita a participação da empresa impugnante na 
presente licitação, senão vejamos.  
 
(...) 
 
(...)“tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às normas que regem o procedimento 
licitatório, como à frente será demonstrado.“ 
 
(...) 
 
A Recorrente alega que: “na medida que a indigitada alínea "c" item 9.2.2. do Edital está a 
exigirque as interessadas apresentem além de CND municipal de débitos mobiliários, a CND 
municipal referentes a tributos IMOBILIARIOS, não resta dúvida que o ato de convocação de 
que se cogita consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter 
competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação.” 
 
“Como se não bastasse, o item objurgado, fere igualmente o princípio da isonomia 
consagrado no inc. l, do art. 50 da Constituição Federal.” 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO COSEL/OBRAS 
 
 

3 

“Dada a meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado, pelo mero 
cotejo com a letra fria da lei, despiciendo é arrostar cometimentos doutrinários ou o 
posicionamento de nossos Pretórios.” 
 
“Ora, a participação em certames públicos encontra guarida no princípio Republicano, que 
garante a todos a igualdade de oportunidades para atuar, de forma plena e efetiva, dos atos 
da vida pública. Assim, para não lesar o princípio epigrafado, os requisitos de habilitação 
devem ser proporcionais à garantia do cumprimento da obrigação assumida.  
 
Alega ainda que “A habilitação ou qualificação é a etapa do processo licitatório em que é 
analisada a idoneidade do licitante e sua capacidade de cumprimento do objeto a ser 
contratado.” 
 
(...)  
 
E prossegue a impugnante alegando que as os requisitos de participação consistem em: 
 

Desse modo, como requisito à participação das licitações públicas, o 
interessado deve demonstrar a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a 
qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista, bem 
como o cumprimento do artigo 70 XXXIII, da Constituição Federal, sendo que 
referidos requisitos devem ser essenciais e exigidos de forma proporcional ao 
cumprimento da obrigação a ser pactuada.  

(...) 

 

Afirma a Recorrente que “O Sistema Jurídico vigente garante a todos, desde que 
devidamente habilitados, o direito de participação em licitações públicas. Por isso, a 
qualificação é um limite legal ao amplo direito de concorrer em certames, o que faz com que 
seus dispositivos não devam sofrer interpretação ampliativa, porque é regra geral de 
hermenêutica que as limitações de direitos devem ser interpretadas restritivamente.” 
 
“Da hermenêutica conjunta, constata-se que a comprovação da regularidade fiscal deve ser 
exigida tão somente com relação ao ramo de atividade do fornecedor interessado. Portanto, é 
desprovida de sustentáculo jurídico a exigência de demonstração de regularidade fiscal sobre 
todos os tributos, notadamente acerca daqueles que não são inerentes à atividade do 
licitante.” 
 
“Com base nessa premissa, deflui-se que na fase de habilitação em licitação destinada à 
contratação de prestador de serviço é ilegal a determinação de comprovação de regularidade 
fiscal de tributos que não se relacionam com as atividades de circulação de mercadorias elou 
prestação de serviços. Com efeito sobressai incompatível com o sistema jurídico a 
exigência de comprovação de regularidade fiscal de tributos imobiliários (IPTU, ITBI, 
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IPVA, ITR, etc.),porquanto ditas exações não se relacionam com a atividade dos 
fornecedores ou prestadores de serviços.  
 
“Extrai-se desse dispositivo que a prova de inscrição no cadastro de contribuintes deve ser 
pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Por consequência, 
como o inciso III é silente e não faz prescrição em sentido contrário, não é adequado exigir a 
comprovação da regularidade tributária de forma generalizada.” 
 
A impugnante continua alegando que “A comissão de licitação não é órgão detentor do poder 
de polícia tributário e não se destina a, por via indireta, arrecadar tributos para os diversos 
Entes Federados, sob pena de usurpação de atribuições e caracterização de abuso de poder 
pela prática de desvio de finalidade. A Fazenda Pública já dispõe de uma série de 
prerrogativas para cobrança de seus créditos, não devendo a comissão de licitação, ante a 
inexistência de prescrição normativa, arvorar-se das atividades dos fiscais tributários.” 
 
(...) 
 
“Nesse diapasão, é imperioso destacar o disposto no artigo 37, inciso XXI, da CF/88, segundo 
o qual, em sede de licitação, apenas serão formuladas exigências razoáveis, ou seja, aquelas 
"indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" cominadas pelo contrato 
administrativo que se pretende firmar.” 
 
“Daí a necessidade de se analisar a exigência formulada, com o objeto do certame licitatório.” 
 
“No caso em tela, como móvel da licitação promovida pela ré afigurava-se a serviços de 
manutenção e gestão de iluminação publica.” 
 
“Indaga-se, por conseguinte, qual a pertinência do objeto da licitação e a regularidade fiscal 
referente a tributos IMOBILIARIOS?” 
 
“Ora, a exigência em apreço, não guarda qualquer liame lógico, causal ou pertinência com o 
objeto da licitação, qual seja, eis que se não atendida, em nada comprometeria o 
desenvolvimento do serviço contratado.” 
 
“A despeito da existência de opiniões em sentido contrário, com fundamento nos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, bem assim, na teoria do Diálogo das Fontes, o melhor 
entendimento é no sentido de que a comprovação da regularidade fiscal com a Fazenda 
Pública somente deve recair sobre as atividades desenvolvidas pelo interessado, sendo ilegal 
a exigência de regularidade com os tributos imobiliários.” 
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“Além da plausibilidade jurídica da tese exposta, o presente entendimento facilitará a 
comprovação da regularidade fiscal e somente com a CND municipal referente a tributos 
mobiliários, por consequência, ampliará a participação e a competitividade em licitações.” 
 
“Ora, na medida em que é facilitada a participação de interessados, maiores são as chances 
do Poder Público melhorar a qualidade das contratações e pagar menor preço, o que realça 
os princípios da economia e da eficiência.” 
 
Insurge ainda a Recorrente, alegando sobre os itens da planilha de preços: 
 

Como se pode observar na planilha de preços unitários no item 8 do Edital e 
epigrafe, traz em seus itens 1.1 e 74.1 da planilha discrepâncias entre as 
formações de preços não só da ora impugnante como de todas as 
interessadas posto que para os serviços respectivamente de: "Gestão plena 
do Sistema de Iluminação Pública do Município com fornecimento de 
mão de obra e materiais", e “Cadastramento Georeferenciado dos 
pontos de iluminação pública, Etiquetamento através de placas de 
identificação e Inventário 

 
“Portanto, necessário também se faz a correção da composição dos preços da planilha nos 
itens aqui elencados para que se evite equívocos posteriores.” 
 
“Em verdade, a própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União veda, pois, nas 
modalidades previstas na Lei 8666/93, o inciso II, S 20 do artigo 40 é taxativo quanto a 
obrigatoriedade do orçamento estimado em planilha de quantitativos e preços unitários. Tal 
orçamento compõe como um dos anexos do edital, dele fazendo parte integrante: “ 
 
(...) 
 
“Desta forma não se pode aceitar que a planilha de preços, não traga de forma clara o que se 
pretende os itens atacados que se faz totalmente insuficiente e falho.” 
 
“Destarte, resta claro que os vícios encontrados no edital e seus anexos, fere dispositivos 
constitucionais (além do invocado acima, também os estabelecidos no art. 50 e no art. 19, 
inciso III, ambos da CRFB), e infraconstitucionais tendo em vista a criação de obstáculos ao 
procedimento licitatório.” 
 
“A conduta do agente público responsável mostra-se absolutamente irregular, desatendendo 
aos princípios da licitação, não podendo prevalecer de forma alguma, haja vista que acabou 
frustrando, senão restringindo a competitividade da Impugnante no certame, o que, de certa 
forma, é expressamente vedado pela Lei 8.666/93, em seu art. 30, § 1º, I , como visto.” 
 
 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO COSEL/OBRAS 
 
 

6 

DO PEDIDO 
 
Requer, para efeito de intimação pela Imprensa Oficial, seja observado o nome do 
subscritor da presente, cujas intimações e demais atos processuais serão recebidos no 
endereço do preambulo desta impugnação.  
 
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com 
efeito para:  
 
1 - declarar-se nulo os itens atacados;  
 
2 - determinar-se a republicação do Edital, devidamente corrigido, reabrindo-se o prazo 
inicialmente previsto, conforme S 40 do art. 21, da Lei no 8666/93.  
 
4 - Finalmente, requer que Vossa Senhoria determine que deixe de ser exigido CND 
municipal referente a tributos imobiliários, constando somente a exigência de CND 
municipal referente a tributos mobiliários, bem como se reforme o PLANILHA DE PRECOS 
do edital, de forma a possibilitar a seleção da melhor proposta e mais coerente das 
empresas interessadas, inclusive da empresa impugnante no referido procedimento 
licitatório. 

 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 

 
 

O Edital da Concorrência em tela tem o intuito de conferir segurança e eficácia, afinando-o 
com o interesse público. Salienta-se, que a Administração em momento algum visa frustrar ou 
restringir a competitividade nos processos licitatórios, mas tem o dever de assegurar a fiel 
execução do escopo dos serviços estabelecidos.  
 
 
Em referência as alegações quanto a Regularidade de Tributos Mobiliários e Imobiliários 
que foi sanada sendo corrigido no edital. 
 
 
Nesse contexto aprecie – se a nova redação; 
 
(...) 
 

9.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual ou municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (relativos à Dívida Ativa da União 
nos termos da Portaria RFB n.º 1.751 de 03/10/2014) relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Divida Ativa da União -  CND conjunta,  Estadual 
(referentes a Débitos inscritos e não inscritos na Divida Ativa do Estado), e 
Municipal (Referente a Regularidade de Tributos Mobiliários), do domicilio ou da 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

 

No que diz respeito aos itens 1.1 e 74.1 da planilha de preços, os preços orçados no 
que tange o item 74 da planilha já estão embutidos todos os serviços, equipamentos e 
softwares. Informamos que a planilha disponibilizada serve como base para 
elaboração dos preços, e não vinculam as propostas dos licitantes.  
 

Os serviços aos quais se referem os questionamentos encontram-se devidamente 
caracterizados e quantificados nos itens 1.1 e 74.1 possibilitando a formação dos 
preços dos serviços de forma clara e objetiva, não havendo, portanto, necessidade de 
qualquer reformulação.  

 

 

DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/OBRAS, 
fundamentada na legislação vigente, na melhor doutrina e na jurisprudência, resolve conhecer 
da impugnação apresentada pela P.J. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, para no 
mérito: 
 
Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação, alterando alínea "c" item 
9.2.2. do Edital,mantendo as demais exigências descritas no instrumento convocatório da 
Concorrência nº 001/2017, adiando o recebimento de envelopes de habilitação e proposta de 
preços para a data de 19/04/2017 ás 13h00min. 
 
Camaçari 12 de abril de 2017. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/OBRAS 
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