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Macapá, 06 de outubro de 2020.  

 

À 

ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA. 

Via e-mail 

 

ASSUNTO: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 

06/2020 – SEGOV/PMM 

 

Prezado Senhor, 

 

Tendo recebido impugnação formulada pelo Senhor com relação ao Edital da 

Concorrência Pública n. 06/2020, cujo objeto é a “concessão administrativa para prestação 

dos serviços de iluminação pública no Município de Macapá, incluindo a implantação, a 

instalação, a recuperação, a modernização, a instalação, a recuperação, a modernização, o 

melhoramento, a eficientização, a expansão, a operação e a manutenção da rede municipal 

de iluminação pública” apresentamos a V. Sas., no prazo legal prescrito no art. 41, § 2o. da 

Lei n. 8.666/931 e do item 4.4.2 do Edital2 , a respectiva RESPOSTA, nos termos das razões 

anexas ao presente Ofício, onde os temas impugnados são analisados pontualmente. 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

ENAILE DOS SANTOS LOPES VIEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

 
1 § 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”. 
2 “4.4 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da 

impugnação diretamente ao impugnante, sem prejuízo de publicação no DOM: 

4.4.2. Em até um dia útil antes da SESSÃO PÚBLICA se apresentada na forma do item 4.1.2.” 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N. 006/2020 

 

IMPUGNANTE: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA. 

 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. A presente resposta é tempestiva, nos termos do art. 41, § 2º. da Lei n. 8.666/933 e do 

item 4.1.2 do Edital4 , já que, conforme consta no documento, a Impugnação foi protocolada 

em 05/10/2020, atendendo o Município o prazo estabelecido no item 4.4.2 do Edital, 

respondendo a presente impugnação na presente data.  

 

II. BREVE SÍNTESE 

 

2. Por meio da Impugnação ora respondida, o Impugnante alega, em síntese, que não 

haveria justificativa técnica para a vedação ao somatório de capacidade técnico-operacional. 

Além disso, tal disposição feriria dispositivos da Lei n. 8.666/93, bem como seria contrário ao 

entendimento do Tribunal de Contas da União (“TCU”), a precedentes judicias e ao 

posicionamento da doutrina. No mais, a regra em questão restringiria a competitividade do 

certame. 

 

 
3 § 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 
4 “4.4 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da 

impugnação diretamente ao impugnante, sem prejuízo de publicação no DOM: 

4.4.2. Em até um dia útil antes da SESSÃO PÚBLICA se apresentada na forma do item 4.1.2.” 
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3. O Impugnante também sustenta que a opção pela realização de uma parceira público-

privada para a prestação dos serviços de iluminação pública no município de Macapá não 

seria adequada, além de se mostrar contrária ao interesse público. Não haveria, ademais, 

demonstração de que a opção pelo modelo de PPP seria vantajosa em face dos demais 

modelos disponíveis.  

 

4. Em face disso, o Impugnante requer o cancelamento do certame, ou, subsidiariamente, 

que seja suprimido ou alterado o a regra que veda o somatório de atestados.     

 

5. No entanto, como será demonstrado a seguir, as exigências impugnadas estão 

condizentes com as atuais boas práticas em licitações de Parceria Público Privadas (PPP) e 

Concessões, chanceladas pelas cortes de contas em âmbito federal e subnacional, na medida 

em que:  

 

(i)  a vedação ao somatório de atestados é perfeitamente cabível, quando o objeto 

licitado permitir e tal regra restar devidamente justificada, o que é justamente o 

caso em questão, conforme precedentes do TCU e de Cortes de Contas locais, 

sem mencionar outros certames de licitação pública similares que atualmente estão 

sendo conduzidos e que obtiveram êxito; e 

 

(ii) a opção pela adoção do modelo de parceria público-privada para a prestação 

dos serviços de iluminação pública no município de Macapá, para além de 

constituir em decisão com alta carga de discricionariedade do poder público, 

encontra-se fartamente justificada no âmbito dos estudos que precederam e 

embasaram a realização do certame licitatório em questão.   

 

6. É o que se passa a demonstrar.   

 

III. DA REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA PREVISTA NOS ITENS 12.3.4 (i) E 

12.3.4.2.2. DO EDITAL.  

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES/SEGOV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

  

7. Inicialmente, o Impugnante alega que a vedação de somatório de atestados de 

capacidade técnica seria irregular e contrariaria o disposto no art. 30, §5º da Lei 8.666/93, na 

medida em que este veda “a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos”. Além disso, a vedação em 

questão seria contrária a precedentes judicias, de órgão de controle e ao entendimento da 

doutrina. No mais, a regra em questão restringiria a competitividade do certame. 

 

8. No entanto, é importante notar que, em momento algum, as exigências de atestação 

aludidas pelo Impugnante fazem qualquer limitação temporal, de época ou em locais 

específicos. A vedação ao somatório de atestados para fins de atingimento dos quantitativos 

mínimos requeridos não se enquadra, portanto, à toda evidência, em nenhuma daquelas 

categorias temporais ou espaciais mencionadas pela Lei de Licitações.  

 

9. É certo que os atestados revelam a experiência anterior do licitante na execução de 

objeto similares ao licitado, em características, quantidades e prazos semelhantes. A lógica 

que se baseia a qualificação técnica envolve uma presunção de capacidade, ou seja, o licitante 

deve comprovar já ter realizado um objeto equivalente ao licitado, de modo a comprovar sua 

aptidão para execução do objeto da licitação, o que ensejará a habilitação no presente certame.  

 

10. De acordo com o entendimento majoritário no TCU, a vedação ao somatório se 

mostra cabível caso seja justificada por meio da natureza e complexidade técnica do 

objeto do contrato a ser licitado. Veja abaixo entendimento do Min. José Múcio Monteiro, o 

Tribunal de Contas, no Acórdão nº 1.983/2014 – Plenário: 

“6. Na mesma linha temos o Acórdão 849/2014-2ª Câmara, mencionado pela 

unidade técnica, cujo voto condutor traz consignado que é vedada a 

imposição de limites ou de quantia certa de atestados ou certidões para fins 

de comprovação da qualificação técnica, a menos que a natureza e a 

complexidade técnica da obra ou do serviço mostrem ser indispensáveis tais 

restrições, devendo a Administração, nesses casos, comprovar a 

pertinência e a necessidade da fixação de limites ou de não permitir o 

somatório de atestados no exame da qualificação técnica do licitante.” 
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11. Embora as justificativas técnicas variem de caso para caso, o TCU procurou traçar 

parâmetros mais ou menos uniformes para orientar a possibilidade da vedação à somatória de 

atestados. No Acórdão 7105/2014-Plenário, a Corte de Contas assentou que: 

“A vedação ao somatório de atestados, para o fim de comprovação da 

capacidade técnico-operacional, deve estar restrita aos casos em que o 

aumento de quantitativos acarretarem, incontestavelmente, o aumento da 

complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre quantidades e 

prazos de execução, capazes de exigir maior capacidade operativa e 

gerencial da licitante e ensejar potencial comprometimento da qualidade 

ou da finalidade almejadas na contratação, devendo a restrição ser 

justificada técnica e detalhadamente no respectivo processo administrativo. 

(TCU – Acórdão 7105/2014- Plenário. Relator: Min. Marcos Bemquerer).” 

 

12. Em outras palavras, decidiu-se que a vedação ao somatório de atestados deve limitar-

se aos casos em que o aumento de quantitativos esteja relacionado ao aumento da 

complexidade técnica na execução do objeto contratual ou aos prazos de execução, 

mostrando-se susceptível de demandar maior capacidade de operação e de gerenciamento por 

parte da licitante, sob pena de potencial comprometimento da qualidade do serviço 

prestado ou mesmo da própria finalidade da contratação5. No mesmo sentido, e também 

de forma exemplificativa, também é o pensamento de Marçal Justen Filho6: 

“A qualificação técnico operacional consiste na execução anterior do objeto 

similar àquele licitado. Ora, isso significa que a identidade do objeto 

licitado é que determina a possibilidade ou não do somatório. Dá-se um 

exemplo: uma ponte de mil metros de extensão não é igual a duas pontes 

de quinhentos metros. Muitas vezes a complexidade do objeto licitado 

deriva de certa dimensão quantitativa. Nesses casos, não terá cabimento o 

somatório de contratações anteriores”(g.n) 

 
5 Nesse sentido, o Acórdão 2.150/2008 – Plenário, do TCU. 
6 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos,18. ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2019, p. 786. 
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13. No caso em tela, tendo em vista a complexidade do objeto a ser licitado, temos que é 

plenamente justificável a escolha pela atestação única, não restringindo o caráter competitivo 

do certame, conforme já justificado por essa Comissão Permanente de Licitação com base no 

referendo de Nota Técnica acostada ao processo administrativo (fls. 1469/1482 do 

Processo Administrativo n. 02.58.01.072/2019) em questão, cujo teor será sintetizado nos 

tópicos seguintes, demonstrando a justificativa técnica de não permitir o somatório de 

atestados.  

 

14. É certo que a minuta de Edital requer, para fins de atestação técnica, no item 12.3.4.2, 

a comprovação de manutenção e operação de um parque iluminotécnico de 18.500 (dezoito 

mil e quinhentos) pontos de luz. 

 

15. Inicialmente, cabe observar que a exigência desse número de pontos para fins de 

habilitação técnica das licitantes é proporcional às parcelas relevantes do objeto do Edital e 

não consiste em uma exigência desarrazoada. 

 

16. Estima-se que, no Brasil, existem atualmente 159 (cento e cinquenta e nove) 

municípios com uma população superior a 185.000 (cento e oitenta e cinco mil) habitantes, 

conforme estimativa do IBGE de 2018. Se considerarmos a proporção de 10 habitantes por 

ponto de luz, teremos 159 (cento e cinquenta e nove) parques iluminotécnicos com 18.500 ou 

mais pontos de luz cada. 

 

17. Assim, a exigência de comprovação de operação de 18.500 mil pontos de luz por parte 

da licitante acaba por não comprometer a competitividade. 

 

18. Além disso, a complexidade de uma PPP do serviço de iluminação pública requer 

licitantes aptos para operar o parque sem que isso demande esforços acima de sua capacidade 

operacional.  

 

19. A opção pela somatória de atestados, em virtude da complexidade do serviço que 

se quer contratar, acabaria por trazer riscos à qualidade da prestação do serviço, ao 
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potencialmente atrair licitantes que não tenham conhecimento técnico adequado para 

operar uma PPP do porte a ser implementada no Município de Macapá, 

comprometendo o princípio da vantajosidade da contratação pública e a própria 

qualidade do serviço público licitado. 

 

20. No que tange especificamente aos serviços de iluminação pública, não há dúvidas que, 

caso um eventual licitante que não possua capacidade operacional compatível com a 

complexidade do parque existente venha a se tornar o responsável pela gestão da PPP de 

iluminação pública do município, a qualidade do serviço público oferecido aos cidadãos será 

afetada. 

 

21. Obviamente, uma métrica claramente tangível da capacidade operacional dos 

potenciais licitantes do projeto é a quantidade de pontos de iluminação pública que compõem 

os parques por eles já geridos. 

 

22. A exigência de comprovação de operação de 18.500 pontos de luz é compatível com o 

escopo da PPP, representado em torno da metade do tamanho do parque hoje operacional no 

Município de Macapá. 

 

23. O mesmo se pode afirmar a respeito da exigência de comprovação de realização 

de, no mínimo, R$ 50 (cinquenta) milhões em investimentos em empreendimento de 

infraestrutura, dado que tal valor representa metade do investimento estimado para o 

parque do Município de Macapá (item 12.3.4.2). 

 

24. Como se sabe, o contrato de PPP que decorrerá da futura licitação possui, como 

parcela fundamental de sua execução, a engenharia econômico-financeira da gestão do 

contrato. Essa estrutura de contrato permite a antecipação e a realização dos investimentos – 

com recursos próprios ou de terceiros – para arcar com a eficientização, a modernização e o 

gerenciamento do parque de Iluminação Pública do Município de Macapá. 
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25. Esse elemento da execução contratual de uma PPP se reveste de características 

próprias e muito distintas da lógica tradicional das contratações orçamentadas regidas 

pela Lei 8.666/93.  

 

26. Tais características são de extrema importância para o sucesso da execução de um 

contrato de parceria público privada, com escopo tão complexo e duradouro. Isso porque, 

conforme consolidado pela experiência, para executar fielmente um contrato de PPP, não 

basta ao proponente conhecer os aspectos técnicos de engenharia e ter realizado obras 

no setor, mesmo que de grande vulto.  

 

27. Para que possa executar de maneira satisfatória um contrato de PPP, é necessário que, 

além do conhecimento operacional, o proponente possua alto grau de conhecimento de 

gestão financeira e de planejamento de investimentos para captar os recursos 

necessários, na medida em que a futura concessionária será integralmente responsável pela 

obtenção de tais recursos. É de se notar que não haverá aportes de recursos públicos pelo 

Município de Macapá em tal contratação, mas tão somente o pagamento de 

contraprestações públicas. 

 

28. Na presente Concorrência, são estimados investimentos na monta de R$ 100 milhões 

pelo parceiro privado, com recursos próprios (advindos de aportes dos acionistas da 

Sociedade de Propósito Específico a ser constituída) ou por meio de recursos de terceiros, 

majoritariamente sob a forma de dívida, obtida no mercado financeiro por meio de 

financiamento com instituições financeiras, agências de desenvolvimento ou no mercado de 

capitais, pela emissão de títulos. Sobre esse aspecto, as lições de Augusto Dal Pozzo7 são 

valiosas: 

“Nessa linha, existem, basicamente, capitais de duas naturezas distintas a 

financiar projetos: o primeiro é o capital próprio dos acionistas, que pode 

ser financiado a partir de empréstimos diretos a eles ou mediante 

 
7 DAL POZZO, Augusto Neves. Os Principais Atrativos das Parcerias Público Privadas para o 

Desenvolvimento de Infraestrutura Pública e a Necessidade do Planejamento Adequado para sua implantação.

 Disponível em 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4390939/mod_resource/content/1/Augusto%20Dal%20Pozzo%2 

0e%20Pedro%20Jatene%20-%20Os%20principais%20atrativos%20das%20PPPs.pdf> acesso em 19/04/2020. 
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empréstimos contraídos por uma sociedade que seja intermediária entre eles 

e a SPE, criada exclusivamente para essa finalidade, servindo em favor da 

integralização dos seus capitais na sociedade contratada; o segundo é o 

capital de terceiros, financiado mediante a emissão de títulos de crédito, 

valores mobiliários, contratos privados de mútuo e ofertas públicas ao 

mercado ou a investidores institucionais especificamente selecionados. Em 

razão da necessidade de compor a maioria do capital da SPE, o capital de 

terceiros e seu financiamento são de importância crucial para a viabilização 

do projeto, sendo a pedra de toque da sua bancabilidade, de forma tal que 

sua compreensão se faz necessária para o planejamento adequado de uma 

PPP. O financiamento do capital de terceiros faz uso da lógica importada do 

chamado sistema de project finance, ou seja, captar recursos para a 

viabilização de determinado empreendimento oferecendo como garantia aos 

financiadores tão somente, ou preponderantemente, os bens e as receitas 

provenientes do próprio empreendimento que se financia, sem a necessidade 

de exposição do patrimônio e do balanço dos acionistas que compõem a SPE 

responsável por viabilizá-lo” 

 

29. No caso, a necessidade de o ente público se assegurar quanto a esse aspecto financeiro 

da PPP foi refletida pelo Município no item 12.3.4.1 do Edital, que exigiu, como requisito de 

qualificação técnica, a comprovação da realização e da aplicação de R$ 50 milhões em 

investimentos de porte similar àquele necessário à execução do objeto do futuro contrato. 

 

30. Devido à complexidade do projeto, a admissão do somatório, com a consequente 

admissão de atestação com valor menor do que o atualmente estipulado, elevaria 

bastante o risco de o proponente não ter a experiência necessária para se alavancar, 

investir e gerir, do ponto de vista financeiro, os desafios do contrato. 

 

31. Logo, a eventual permissão de somatório de atestados que levasse à possibilidade de 

participação de empresas com experiências pregressas inferiores aos patamares aqui descritos, 

tanto em relação ao mínimo de investimentos previstos, quanto no que tange às 
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exigências relacionadas à experiência operacional específica no setor de iluminação 

pública, acarretaria como potencial consequência a seleção de um parceiro privado incapaz 

de gerenciar um parque com a complexidade do existente em Macapá. 

 

32. Neste contexto, valem as seguintes ponderações técnicas referentes ao Projeto, que 

também servem para justificar a complexidade do objeto contratado e a necessidade de vedar 

o somatório dos atestados (seja relacionado ao patamar mínimo de investimentos exigidos, 

seja referente à experiência pretérita no setor de iluminação púbica): 

(i) Os critérios objetivos definidos pela ABNT para classificação das vias de 

uma cidade, no que se refere ao padrão de performance de iluminação 

recomendável8 (vias de veículos: V1 a V5 e vias de pedestres: P1 a P4), 

consideram, entre diversos elementos, o fluxo de veículos e/ou pedestres que 

transitam por tais vias. Cidades maiores tendem, naturalmente, a ter uma 

maior quantidade de pontos de iluminação pública e também um maior fluxo 

de veículos e pedestres em suas vias e, por conseguinte, há a tendência de 

apresentarem um maior número de vias de alta classificação (V1 e V2, por 

exemplo) em seus parques de iluminação, enquanto cidades menores, em boa 

medida, sequer possuem vias de tais classificações. Sem dúvida, vias de 

maior classificação demandam soluções de engenharia mais complexas, visto 

que os padrões de performance estabelecidos pela ABNT para tais vias são 

mais alto e, principalmente, trazem consigo uma maior complexidade 

operacional. Esta maior complexidade operacional se deve, entre outros 

razões, ao fato de que tais vias são localizadas nos eixos estruturantes das 

cidades, demandando estratégias de operação e manutenção específicas que 

garantam, simultaneamente, o atendimento da rede de iluminação e o menor 

impacto possível na rotina da cidade, evitando o fechamento das vias ao 

tráfego e situações correlatas para, por exemplo, viabilizar a substituição de 

uma luminária defeituosa. Operadores com experiência apenas em cidades 

menores e, consequentemente, menos pontos de luz e menos tráfego de 

veículos e pedestres, não necessariamente terão experiência na gestão da 

iluminação em vias de mais alta classificação em escala compatível com o 

demandado pelo parque de Macapá, com provável impacto na qualidade do 

serviço oferecido à população. 

 

(ii) Para além da questão da operação e manutenção, cumpre destacar também 

que é obrigação fundamental do futuro concessionário a modernização dos 

pontos de iluminação pública do parque, atividade essa de elevada 

dificuldade, dado que é necessário intervir e atuar nas vias da cidade que, de 

maneira análoga ao explicitado no caso de operação e manutenção dos 

 
8 Não por acaso, a norma ABNT 5101 foi utilizada como base para definição de parte dos indicadores de 

desempenho previstos no contrato. 
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pontos de iluminação acima, também trazem implicações e complexidade 

que guardam estreita relação com o porte da cidade. 

 

(iii) A gestão de um parque de iluminação de maior porte tem como 

condição a necessidade de uma gestão de um maior número de equipes nas 

diversas frentes de atuação de uma empresa (administrativa, técnica, compras 

etc) e toda complexidade associada a tal seara. A não comprovação, por parte 

dos licitantes, de uma experiência pregressa em gestão de parque de 

iluminação com porte razoavelmente compatível com o da cidade de Macapá 

(seja em nível de gestão técnica, seja em nível de investimentos) também 

poderia trazer consequências nefastas para qualidade do serviço ofertado. 

 

33. No tocante à competitividade do certame, pela experiência recente nas licitações 

ocorridas em Porto Alegre, Teresina e Vila Velha (que contaram com a modelagem do 

BNDES, como a presente, diga-se de passagem), foi verificado que, apesar das restrições 

relacionadas à exigência de um atestado de capacidade técnica com um quantitativo mínimo, 

houve comparecimento expressivo de licitantes e altos deságios. 

 

34. No processo de Teresina, participaram 18 empresas distribuídas em 7 consórcios. O 

parque de Teresina compreende 92 mil pontos e exigiu atestados acima de 43,5 mil pontos e 

de, no mínimo, R$ 60 milhões em investimentos, em um único atestado. 

 

35. No processo licitatório para a PPP de Porto Alegre, participaram 24 empresas 

distribuídas em 8 consórcios. O parque de Porto Alegre compreende 101 mil pontos e exigiu 

atestados para comprovar experiência operacional mínima de: (i) 50 mil pontos e (ii) R$ 56 

milhões em investimentos, no mínimo, em um único atestado. 

 

36. Recentemente, no projeto de Vila Velha/ES, o comparecimento foi relevante, tendo 

participado 11 Consórcios de empresas, com deságio superior a 60% da proposta vencedora. 

Note-se que, no caso específico de Vila Velha, além de não permitir o somatório de atestados, 

o valor mínimo de comprovação de investimentos era de R$ 56 milhões, superior aos valores 

desta Concorrência atualmente conduzida pelo Município de Macapá.  

 

37. Portanto, todos os consórcios que participaram nas licitações descritas acima estão 

aptos a participar do projeto de Macapá, considerando o mínimo de 18.500 pontos e R$ 50 
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milhões de investimentos. Adicionalmente, foi realizado um levantamento de empresas que 

atualmente operam parques de Iluminação Pública em diversas localidades no Brasil em que 

foram encontradas um montante de, no mínimo, 27 empresas que cumpririam aos 

quantitativos aqui solicitados5, não podendo se dizer, novamente, que a vedação do somatório 

de atestados oblitere a concorrência do presente certame.  

 

38. Cabe ainda dizer que a vedação ao somatório de atestados não é uma novidade que 

está sendo empreendida pelo Município de Macapá. Seguem abaixo precedentes (também 

do setor de iluminação pública), além dos já citados, nos quais se encontram as mesmas 

vedações, a título de exemplo: 

Projeto Cláusula 

Vila Velha – ES 
 (Licitação realizada) 

14.2.4. Para comprovação da qualificação técnica: 

14.2.4.1. Comprovação de que o LICITANTE tenha realizado 

investimentos de no mínimo R$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis 

milhões de reais) em empreendimento de infraestrutura em 

qualquer setor, com recursos próprios ou de terceiros, devendo 

tais investimentos compreender retorno de longo prazo (assim 

considerado um prazo mínimo de 5 (cinco) anos), desde que 

observadas as seguintes condições: 

(i) Não será admitido o somatório de valores investidos em 

diferentes empreendimentos para a comprovação exigida no 

item 14.2.4.1; 

 

14.2.4.2. Comprovação, por meio de atestado emitido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, de que a 

LICITANTE tenha executado, pelo período mínimo de 1 (um) 

ano, serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva 

de, no mínimo, 17.000 (dezessete mil) pontos de ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, atendidas as seguintes condições: 

14.2.4.2.1. Não será admitido, para os fins das 

comprovações e dos quantitativos referidos no item 14.2.4.2 

acima, o somatório de atestados. 

 
5 Conforme Nota Técnica acostada às fls. 1469/1482 do Processo Administrativo n. 
02.58.01.072/2019  
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Petrolina – PE 

(Edital já  

Publicado) 

12.3.4. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.3.4.1. Comprovação de que a PROPONENTE tenha 

realizado investimentos de, no mínimo, R$ 47.000.000,00 

(quarenta e sete milhões de Reais) ou mais, em empreendimento 

de infraestrutura em qualquer setor, com recursos próprios ou 

de terceiros, observadas as seguintes condições: 

(i) Para efeito de alcance do valor previsto acima, não é 

permitido o somatório de documentos de comprovação; 

 

12.3.4.2. Comprovação, de que a PROPONENTE tenha 

executado, em um parque de ILUMINAÇÃO PÚBLICA , pelo 

período mínimo de 1 (um) ano, serviços de operação e 

manutenção preventiva e corretiva de, no mínimo, 18.000 

(dezoito mil) PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, incluído 

no escopo da contratação a responsabilidade contratual pelo 

fornecimento de materiais e equipamentos específicos de 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, tais como luminárias, lâmpadas, 

braços e suportes para instalação, projetores, conectores, 

condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas para relés 

fotoelétricos, sendo indiferente as especificações contratuais 

acerca do quantitativo do material a ser fornecido. 
12.3.4.2.1. Serão aceitos, como documentos de comprovação 

para este subitem, atestados emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 
12.3.4.2.2. Para efeito de alcance da quantidade prevista 
acima, não é permitido o somatório de documentos de 
comprovação. 

Angra dos Reis – RJ 

(Licitação 

já 

realizada) 

 

13.3.4. Para a comprovação da HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
13.3.4.1 Os documentos de Habilitação Técnica abaixo 

deverão ser apresentados pelas PROPONENTES ou 

CONSÓRCIOS, na forma deste EDITAL, não sendo permitido 
 somatório de atestados. 

 

39. Insta salientar que, no caso do certame de Vila Velha/ES mencionado acima, o Edital 

contou com o escrutínio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (“TCE-ES”), que 

considerou como regular a justificativa apresentada pelo Município para vedar o somatório de 

atestados, acatando o entendimento da área técnica do TCE-ES, por meio do Acórdão 

00266/2020-1 – Plenário6.  

 

66 “Inicialmente faço registrar que quantos aos itens abaixo colacionados, acompanho o entendimento 

exposto na Instrução Técnica Conclusiva 00195/2020-4, para que os apontamentos de irregularidades 

sejam AFASTADOS: 

(...) Vedação injustificada de somatório de atestados”(g.n) 
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40. Usando a mesma estrutura de vedação ao somatório de atestados, recentemente o 

Município de Angra dos Reis também realizou sua licitação dessa forma, não tendo havido 

questionamentos especificamente relacionados a esse item. 

 

41. Diante do exposto, vê-se que a vedação ao somatório de atestados para fins de 

comprovação da qualificação técnica exigida no Edital se revela necessária para 

assegurar a qualidade do objeto licitado e, ademais, não restringe a competitividade do 

certame, mostrando-se, portanto, compatível com as disposições legais aplicáveis ao 

tema.  

 

42. Resta infundado, portanto, o pedido do Impugnante.  

 

IV. DA OPÇÃO PELO MODELO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

 

1. O Impugnante alega também que a opção pela realização de uma parceira público-

privada para a prestação dos serviços de iluminação pública no município de Macapá não 

seria adequada, além de se mostrar contrária ao interesse público. Não haveria, ademais, 

demonstração de que a opção pelo modelo de PPP seria vantajosa em face dos demais 

modelos disponíveis.  

 

2. A esse respeito, entretanto, é preciso explicitar, inicialmente, que a opção quanto a um 

ou outro modelo contratual para a prestação de determinado serviço público reveste-se de alta 

carga de discricionariedade por parte do poder público, que deve ponderar e analisar os 

diversos fatores envolvidos para enfim, de forma justificada, tomar sua decisão visando ao 

interesse público. 

 

3. Nesse sentido, é importante observar que a opção pelo modelo contratual de parceria 

público-privada para a prestação dos serviços de iluminação pública no município de Macapá 

encontra-se fartamente justificada no âmbito dos estudos que precederam e embasaram a 

realização do certame licitatório em questão. Tais estudos, que são públicos e permanecem no 
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site da prefeitura, foram submetidos a ampla consulta e a audiência públicas, ocasião em que 

se franqueou a todos os interessados a possibilidade de oferecerem críticas e sugestões ao 

projeto. 

 

4. Cite-se, dentre tais produtos, particularmente o Produto 16: Relatório de Value for 

Money, que compara as condições técnicas e econômicas de contratação dos serviços de 

iluminação pública no Município de Macapá, incluídos o desenvolvimento, modernização, 

ampliação, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de 

Iluminação Pública, e Iluminação de Destaque de equipamentos urbanos na forma de Parceria 

Público-Privada (PPP), na modalidade de Concessão Administrativa, frente aos modelos de 

contratos públicos tradicionais, em que as obras e os diversos serviços necessários ao 

funcionamento de determinado empreendimento são contratados individualmente ou providos 

diretamente pelo poder público. 

 

5. Para tanto, o estudo em questão fez uso do conceito de Value for Money (VfM), que é 

a metodologia utilizada internacionalmente para avaliar a aplicabilidade do modelo de PPP 

nos casos de contratação pelo Poder Público. Ele é útil para se avaliar as possíveis vantagens 

econômicas advindas da realização de uma PPP que tem por finalidade promover a 

Modernização e requalificação da rede de iluminação pública do Município de Macapá, 

visando a melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros cidadãos e a sustentabilidade 

ambiental. 

 

6. É de se esclarecer que a avaliação pelo VfM envolve a análise comparativa entre o 

modelo tradicional de contratação e o modelo de PPP, com base nos seguintes pontos-chave: 

 

• Comparação econômica, ou quantitativa: compara os custos totais resultantes da 

contratação via PPP com o custo da contratação tradicional pelo setor público, 

expresso em termos da análise do fluxo de caixa dos dois modelos trazidos a valor 

presente; 

 

• Comparação técnica, ou qualitativa: comparação de fatores de difícil quantificação 

econômica, mas cujo valor percebido pelas partes interessadas (Administração 
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Pública e sociedade) é significativo. Como exemplo a rapidez na entrega do projeto, 

a qualidade dos serviços prestados, a flexibilidade operacional e a garantia de 

fornecimento. 

 

7. Portanto, faz-se totalmente descabida a alegação de que a opção pelo modelo de PPP 

não teria sido justificada pelo poder público.  

 

8. Ainda segundo o Impugnante, o setor de iluminação pública repousaria sobre 

tecnologias e inovações disruptivas, de modo que a iluminação em LED apresentaria uma 

rápida evolução ao longo do tempo. Não seria cabível, portanto, de acordo com o Impugnante, 

que o poder público se atrelasse a um contrato de longo prazo e que não imporia parâmetros 

mínimos para a devida atualização tecnológica dos equipamentos instalados. A tecnologia 

implantada por força da PPP, assim, estaria defasada frente ao que estará disponível no 

mercado, restando obsoleto e não captando a economia gerada pela evolução do LED. 

9. A esse respeito, o Impugnante parece ignorar os mecanismos comumente presentes em 

contratos de PPP que procuram torná-lo sensível aos avanços tecnológicos que provavelmente 

venham a ocorrer durante sua execução. No caso das PPPs de iluminação pública, trata-se de 

cláusulas que procuram tornar o contrato flexível à incorporação da evolução tecnológica 

inerente àquele setor.  

 

10. Nesse sentido, vale citar a Cláusula 18 da minuta de Contrato, anexa ao Edital, que 

trata das “inovações tecnológicas e alterações nos parâmetros técnicos”. Mencione-se, a esse 

respeito, a subcláusula 18.1 segundo a qual, por ocasião dos processos de revisão ordinária 

do contrato – que ocorrem a cada 5 anos –, o Poder Concedente poderá, visando a 

assegurar a atualidade tecnológica dos serviços, rever unilateralmente as especificações 

e os parâmetros técnicos da concessão, inclusive aqueles relacionados ao sistema de 

mensuração de desempenho.  

 

11. No mesmo sentido, – apenas para citar mais um exemplo –, de acordo com a 

subcláusula 41.1.18, constitui risco da concessionária a adequação e atualidade da tecnologia 

empregada para execução dos serviços.  
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12. Ademais, o contrato ainda possibilita que eventuais solicitações do Poder Concedente 

relativas à incorporação de inovações tecnológicas sejam feita mediante acordo entre as partes 

(subcláusula 18.2). 

 

13. Portanto, a questão da evolução tecnológica encontra-se devidamente tratada no 

contrato, que prevê mecanismos para sua incorporação ao longo do tempo, não havendo 

qualquer procedência no quanto alegado pelo Impugnante. 

 

V.  CONCLUSÃO 

 

14. Pelo exposto, verifica-se que as razões de impugnação não merecem ser providas, 

uma vez que as disposições questionadas pelo Impugnante estão condizentes com a legislação 

pátria e com o atual panorama de exigências em licitações de equivalente porte e relevância, 

além de que restam devidamente justificadas as razões que levaram ao Município a escolher o 

presente modelo de PPP, tendo em vista sua vantajosidade em relação a outros modelos.   

 

15. Diante de tais esclarecimentos prestados acima, esta Comissão Especial de Iluminação 

Pública conhece do pedido de impugnação e, em seu mérito, nega-lhe provimento, 

informando, ademais, que ficam mantidos data e horário originariamente designados 

para a entrega e abertura dos Envelopes da Concorrência Pública n. 006/2020. 

 

Macapá, 06 de outubro de 2020  

 

______________________________________________ 

ENAILE DOS SANTOS LOPES VIEIRA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 


