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Macapá, 06 de outubro de 2020.  

À 

INFINITY ENGENHARIA LTDA. 

Via e-mail 

infinity@infinityengenharia.belem.br 

 

ASSUNTO: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 

06/2020 – CPL/SEGOV 

 

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-SEGOV/PMM 

 

IMPUGNANTE: INFINITY ENGENHARIA 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 requer a extinção dos 

itens 6.3.1, 12.3.4.1 (i), 11.2 do Edital, por uma alegada violação ao princípio da 

isonomia de tratamento aos licitantes, com restrição da competitividade do certame. 

Além disso, o Impugnante indica a existência de falhas no procedimento, ante a 

ausência de apresentação do projeto básico e critérios para cadastro do parque de 

iluminação pública.  Em síntese, alega o Impugnante que:  

 
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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(i)  exigir que a proponente deva atender, individualmente, às exigências 

relativas à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e 

regularidade fiscal e trabalhista (item 6.3.1) e impedir o somatório de atestados 

para fins de comprovação da capacidade técnica (item 12.3.4.1 (i)) viola a 

previsão do art. 33, inciso III da Lei 8.666/93, frustrando o caráter competitivo 

do certame;  

 

(ii) a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (“TCU”) e a doutrina 

aceitam o somatório de atestados em caso de o licitante se configurar na forma 

de consórcio, de modo que o Edital estaria em desencontro com a melhor 

orientação sobre o tema;  

 

(iii) a exigência de apresentação de carta da instituição financeira que 

assessorou o proponente na montagem financeira da proposta não teria 

respaldo legal e se trataria de uma exigência excessiva, que restringe o caráter 

competitivo do certame; e  

 
(iv) a minuta de Contrato de Concessão possui falhas de informações 

técnicas sobre o parque. 

 

3. 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 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES/SEGOV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

  

pública similares que atualmente estão sendo conduzidos e que obtiveram 

êxito;  

 

(ii) a carta de instituição financeira validando o plano de negócios do 

proponente é adotada em diversos outros certames de igual porte e 

relevância, contando também com o respaldo do TCU;  

 
(iii) as informações técnicas pertinentes se encontram disponíveis nos 

estudos referenciais que foram conduzidos pelo Município para a 

modelagem da presente licitação, nos termos do artigo 10º, §4ª, da Lei 

11.0795/2004, sendo certo que as demais dúvidas e alegações aventadas 

demonstram pouca familiaridade com o objeto do presente certame.  

 

4. É o que se passa a demonstrar.   

 

III. DA REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ITEM 6.3.1 E 

12.3.4.1. (I) DO EDITAL.  

 

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

capacidade técnica é irregular e contraria a disposição do art. 33, II, da Lei 8.666/93, 

violando o caráter competitivo do certame.  

 

6. No entanto, é importante notar que o mencionado dispositivo da Lei 8.666/93 

prevê apenas a possibilidade (uso do verbo “admite-se”) de somatório de atestados 

de capacidade técnica entre consorciados, com vistas a preencher os requisitos de 

qualificação técnica exigidos pelo certame.  

 

 
5 “§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível 
de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para 
a licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras 
semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo 
valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento 
sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.” 
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7. 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.  

 

8. 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.” 

 

9. 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, 
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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).” 

 

10. 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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11. 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.  

 

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

12.3.4.1, a comprovação de manutenção e operação de um parque iluminotécnico de 

18.500 (dezoito mil e quinhentos) pontos de luz. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. Assim, a exigência de comprovação de operação de 18.500 mil pontos de luz 

por parte da licitante acaba por não comprometer a competitividade. 

 

16. 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.  

 
17. A opção pela somatória de atestados, em virtude da complexidade do 

serviço que se quer contratar, acabaria por trazer riscos à qualidade da 
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prestação do serviço, ao 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

22. 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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23. 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.  

 
24. 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.  

 
25. 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. 

 

26. 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: 

 
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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“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 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” 

 

27. 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. 
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28. 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. 

 
29. 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 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. 

 

30. 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 

 
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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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 
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. 

 
31. 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. 
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32. 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. 

 

33. 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. 

  

34. 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.  

 

35. 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 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 solicitados6, não podendo 

se dizer, novamente, que a vedação do somatório de atestados oblitere a concorrência 

do presente certame.  

 

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

novidade que está sendo empreendida pelo Município de Macapá. Seguem 

 
6 Conforme Nota Técnica acostada às fls. 1469/1482 do Processo Administrativo n. 02.58.01.072/2019  
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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. 
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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. 

 

37. 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 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES/SEGOV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

  

para vedar o somatório de atestados, acatando o entendimento da área técnica do 

TCE-ES, por meio do Acórdão 00266/2020-1 – Plenário7.  

 

38. 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. 

 

39. 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.  

 
40. Resta infundado o pedido do Impugnante.  

 

IV. DA REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ITEM 11.2  DO 

EDITAL.   

 

41. Conforme narrado, o Impugnante alega a irregularidade da exigência constante 

do item 11.2 do Edital8, em que se demanda aos proponentes a apresentação de uma 

carta de instituição financeira detentora de patrimônio líquido mínimo em que essa 

atesta que analisou o plano de negócios dos proponentes e atestou sua regularidade. 

 

77 “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) 

 
8 “11.2. Juntamente com a PROPOSTA COMERCIAL deve ser apresentada carta de INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, nacional ou estrangeira, que assessora a PROPONENTE na montagem financeira do 
empreendimento, declarando que analisou o plano de negócios a ela apresentado pela PROPONENTE 
e atesta sua viabilidade e exequibilidade, com o conteúdo mínimo do ANEXO 6 ao presente EDITAL, 
apresentando, ainda, um termo de confidencialidade celebrado entre a PROPONENTE e a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, com o conteúdo mínimo do ANEXO 7 ao presente EDITAL.” 
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Na sua visão, seria uma exigência excessiva, sem respaldo legal, sendo, em sua 

perspectiva, desarrazoada à presente licitação, com limitação do caráter competitivo.  

 

42. Inicialmente, cumpre esclarecer que cabe ao Poder Concedente definir os 

critérios pelos quais realizará a avaliação da inexequibilidade ou incompatibilidade 

financeira da proposta econômica. Diante disso, o Município de Macapá, com base 

nas melhores práticas de modelagem de concessões e PPPs praticadas pela União e 

por entes subnacionais, optou por exigir dos licitantes, neste certame, uma carta de 

instituição ou entidade financeira que ateste a exequibilidade e a viabilidade da 

proposta econômica do licitante, na forma trazida pelo item 11.2 do Edital.  

 

43. Tal mecanismo tem o condão de assegurar a higidez da proposta econômica 

oferecida, com a vantagem de tornar o procedimento licitatório mais célere e eficiente, 

uma vez que grande parte da análise técnica da viabilidade da proposta econômico 

será feita pela instituição financeira qualificada, nos termos constantes do instrumento 

convocatório. 

 

44. Nesse aspecto, importante ressaltar que as instituições financeiras detêm 

notória expertise na avaliação da viabilidade e exequibilidade de Planos de 

Negócios. De fato, não há, nos projetos de infraestrutura, a concessão de qualquer 

tipo de crédito pelas instituições financeiras sem a prévia análise da viabilidade do 

Plano de Negócios, consistindo tal avaliação de viabilidade em verdadeira 

rotina. 

 

45. Nesse sentido, citam-se exemplos abaixo de outros Editais que utilizaram da 

mesma sistemática proposta. Vejamos:  

 

ANTT – Edital da Concorrência 01/2018 -  Concessão da Rodovia Integração 
Sul   
 
“10.4. Juntamente com a Proposta Econômica Escrita, devem ser apresentados 

os seguintes documentos 
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I. uma carta de instituição ou entidade financeira que assessorou a 

Proponente na montagem financeira do empreendimento, declarando que 

analisou o plano de negócios a ela apresentado pela Proponente e atesta sua 

viabilidade e exequibilidade, com o conteúdo mínimo do Anexo 19 ao 

presente Edital, apresentando, ainda, um Termo de Confidencialidade 

celebrado entre a Proponente e a instituição ou entidade financeira, com o 

conteúdo mínimo do Anexo 21 ao presente Edital; e(...)  

 

10.5 A instituição ou entidade financeira referida no subitem 10.4, inciso I, 

poderá ser brasileira ou estrangeira, desde que autorizada a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil ou órgão estrangeiro análogo, e deverá possuir 

patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 540.000.000,00 (quinhentos e 

quarenta milhões de reais), conforme comprovado por meio da apresentação 

das últimas demonstrações financeiras disponíveis devidamente publicadas. 

 
ANAC – Edital do Leilão 01/2018 – Concessão para ampliação, manutenção 

e exploração dos aeroportos integrantes dos blocos nordeste, centro-oeste e 

sudeste.  

 

4.28. A Proponente deverá apresentar, em sua proposta econômica, 

declaração de instituição financeira, nacional ou estrangeira, autorizada a 

funcionar no Brasil pelo Banco Central do Brasil, com a devida comprovação 

dos poderes do seu signatário, na forma do modelo do Anexo 11 – Modelo de 

Carta Subscrita por Instituição Financeira declarando a viabilidade da 

proposta econômica, emitida no papel timbrado da referida instituição, 

declarando, sob pena de responsabilidade, que: 

4.28.1. examinou, por meio de sua equipe técnica especializada, o Edital, o 

plano de negócio 

da Proponente e sua proposta econômica; 
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4.28.2. considera que a proposta econômica e seu plano de negócio têm 

viabilidade econômica e exequibilidade; e 

4.28.3. considera viável a concessão de financiamentos necessários ao 

cumprimento das 

obrigações da futura Concessionária, nos montantes e nas condições 

apresentadas pela Proponente. 

4.29. Somente serão aceitas as declarações emitidas por instituição financeira 

que não esteja participando da presente licitação e que tenha patrimônio líquido 

no exercício de 2017 superior a R$ 1.000.000.000 (um bilhão de reais), 

conforme comprovado por meio das últimas demonstrações financeiras 

disponíveis, devidamente publicadas. 

 

46. Ressalta-se, que o edital da ANAC referente à Concessão dos Aeroportos da 

5ª Rodada, bem como o edital da ANTT referente à Concessão da Rodovia 

Integração, todos esses foram referendado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO por meio dos Acórdãos 2462/2018 e 1174/2018 respectivamente, todos 

do Plenário, sem qualquer tipo de questionamento relacionado a tal exigência.  

 

47. Além desses projetos federais, diversas licitações também contam com a 

mesma exigência em relação à apresentação da carta da instituição financeira, como 

os instrumentos convocatórios das Linhas 69 e 15 do Metrô de São Paulo10, a título de 

exemplo.  

 

 
9 Edital da Concorrência Internacional 04/2013 “8.8.2 Declaração de instituição financeira, nacional ou 

estrangeira, atestando a viabilidade econômico-financeira da implementação do Plano de Negócios, conforme 

Anexo VIII do edital, podendo ser observadas as condições indicativas para eventual apoio financeiro constantes 

do Ofício AS/DEURB n 005/2013 do BNDES, que integra este Edital como Volume III do Anexo VI.” 
10 Edital da Concorrência Internacional 01/2017. “12.2.4 Declaração de instituição financeira ou de assessoria 

financeira, nacional ou estrangeira, atestando, conforme modelo constante do ANEXO XXXV, que: (i) examinou 

o EDITAL, a minuta do CONTRATO e seus respectivos ANEXOS, bem como os estudos e levantamentos realizados 

pela LICITANTE para formular sua PROPOSTA COMERCIAL; (ii) considera que a PROPOSTA COMERCIAL 

tem viabilidade econômico-financeira; e (iii) considera viável a obtenção dos financiamentos necessários, ou 

estruturação financeira com capital próprio necessário, ao cumprimento das obrigações da futura 

CONCESSIONÁRIA, nos montantes e nas condições consideradas pela LICITANTE para formulação de sua 

PROPOSTA COMERCIAL. 
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48. Essa exigência também é praxe em licitações de PPP de iluminação pública, 

como é o caso dos recentes projetos de  Teresina/PI, Porto Alegre/RS e Uberlândia, 

dentre tantos outros, veja-se: 

 

Projeto Cláusula 

Teresina/PI 13.3. Juntamente com a PROPOSTA 

COMERCIAL, deve ser apresentada 

uma carta de instituição ou entidade 

financeira que assessora a 

PROPONENTE na montagem financeira 

do empreendimento, declarando que 

analisou o plano de negócios a ela 

apresentado pela PROPONENTE e 

atesta sua viabilidade e exequibilidade, 

com o conteúdo mínimo do ANEXO 12 

ao presente EDITAL, apresentando, 

ainda, um Termo de Confidencialidade 

celebrado entre a PROPONENTE e a 

instituição ou entidade financeira, com o 

conteúdo mínimo do ANEXO 13 ao 

presente EDITAL.  

Porto Alegre/RS 11.2. Juntamente com a PROPOSTA 

COMERCIAL deve ser apresentada 

carta de INSTITUIÇAÕ FINANCEIRA, 

nacional ou estrangeira, que assessora a 

PROPONENTE na montagem financeira 

do empreendimento, declarando que 

analisou o plano de negócios a ela 

apresentado pela PROPONENTE e 

atesta sua viabilidade e exequibilidade, 
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com o conteúdo mínimo do ANEXO VI ao 

presente EDITAL, apresentando, ainda, 

umt ermo de confidencialidade 

celebrado entre a PROPONENTE e a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, com 

conteúdo mínimo do ANEXO VII ao 

presente EDITAL.  

Uberlândia/MG 11.4. Juntamente com a PROPOSTA 

COMERCIAL deve ser apresentada 

carta de INSTITUIÇAÕ FINANCEIRA, 

nacional ou estrangeira, que assessora a 

PROPONENTE na montagem financeira 

do empreendimento, declarando que 

analisou o plano de negócios a ela 

apresentado pela PROPONENTE e 

atesta sua viabilidade e exequibilidade, 

com o conteúdo mínimo do ANEXO 8 ao 

presente EDITAL, apresentando, ainda, 

um termo de confidencialidade 

celebrado entre a PROPONENTE e a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, com 

conteúdo mínimo do ANEXO 8 ao 

presente EDITAL.  

 

49. Vale realçar ainda, sobre a legalidade da exigência da carta de instituição 

financeira, que na área de Iluminação Pública, o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, ao julgar representações contra a Concorrência relativa à licitação da 

PPP de Iluminação Pública de Belo Horizonte, assim se manifestou:  
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A exigência de carta de instituição financeira que ateste a qualidade da 

montagem financeira da proposta comercial encontra guarida na exigência 

da capacidade técnico-operacional, com espeque no art. 30 da Lei n. 

8.666/93, com vistas a demonstrar a capacidade de gestão de significativos 

recursos econômicos e administrativos na estruturação de projetos complexos, 

por parte dos licitantes. (DENÚNCIAS N. 977532, 977587 E 977560; Rel: 

Conselheiro Wanderley Avila) (g.n) 

 

50. Trata-se, portanto, de um expediente de que se vale o poder público para 

auxiliá-lo em sua análise da viabilidade da proposta econômica, que não impõe 

qualquer restrição à competitividade do certame e se encontra respaldo em licitações 

de porte e relevância equivalente.  

 

51. Resta, neste ponto, devidamente rejeitada a impugnação do Impugnante, eis 

que não se vislumbra violação (i) à competitividade do certame; (ii) às normas da Lei 

8.666/93; e, ainda, denota-se perfeita consonância e compatibilidade da regra às 

modelagens atuais e recentes de licitações, contando com a chancela de diversas 

cortes de contas.  

 

 

V. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS NO 

EDITAL  

 

52. Em determinado ponto de suas alegações, o Impugnante aduz que haveria 

informações técnicas faltantes no Edital que não permitem com que os licitantes 

realizem adequadamente o dimensionamento econômico de suas propostas.  

 

53. Contudo, como será demonstrado, tais alegações não são verdadeiras, visto 

que em grande parte o Impugnante tenta emplacar uma lógica de elaboração de 

custos típica de contratos de obras regidos pela 8.666/1993, que não se relacionam 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES/SEGOV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

  

com a lógica dos contratos de delegação, como o presente caso, que se encontram 

regulados pela Lei. 11.079/2004 e 8.987/1995.  

 

V.1. Devida indicação dos estudos referenciais de engenharia e cadastro de 

iluminação pública.   

 

54. Nesse ponto de suas razões, o Impugnante tenta empreender uma lógica de 

contratação de serviços de obras clássicos do regime jurídico da Lei 8.666/1993, que 

não são aplicáveis ao presente caso, visto se tratar de um contrato de delegação que 

possui lógica distinta, demonstrando pouca familiaridade com o contrato objeto do 

certame.  

 

55. Aduz o impugnante que não foi divulgado o “projeto de engenharia com os 

valores de atividades e quantitativos para que as empresas possam realizar seus 

orçamentos com isonomia”, e tampouco o “projeto básico” da contratação, o que 

impediria a confecção da proposta econômica, em sua visão.  

 
56. Ocorre que diferentemente das contratações de obras regidas pela Lei 

8.666/93, para contratos de delegação como a presente parceria público privada, não 

são divulgados projetos básicos ou de engenharia juntamente com a publicação do 

instrumento convocatório.  

 
57. Conforme preconiza o artigo 10º, §4ª, da Lei 11.07911/2004, há na realidade a 

confecção de estudos de engenharia referenciais, que possuem nível de 

detalhamento de anteprojeto, contendo os valores estimados para investimento da 

parceria público privada. Cabe ao próprio licitante interessado realizar seus próprios 

estudos e estimar quantitativos necessários.   

 
11 “§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível 
de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de referência para 
a licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de obras 
semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo 
valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento 
sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.” 
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58. Importante consignar que tais estudos e informações referenciais12 foram 

devidamente divulgadas ao público em geral desde dezembro do ano passado, 

inclusive passando por um longo período de consulta pública (de 18/12/2019 a 

14/02/2020), tempo no qual houve o recebimento de várias contribuições e 

questionamentos da sociedade em geral, havendo discussão ampla com os 

interessados sobre os termos do Edital, Contrato e Relatórios Técnicos13.  

 
59. Da mesma forma, o Impugnante alega erroneamente que não foram divulgadas 

as informações relacionadas ao quantitativo do número de pontos de iluminação 

pública do parque atual, que em sua visão seriam necessários e fundamentais para 

que o licitante pudesse fazer em sua proposta. Como se verá, tampouco procede tal 

alegação.  

 
60. Em primeiro lugar, conforme já mencionado, por se tratar de um contrato de 

delegação de um serviço público, e não de um contrato de obra ou serviço, fica por 

conta do proponente realizar o levantamento de todos os quantitativos, dados de 

informações pertinentes e relevantes para a elaboração de sua proposta comercial, 

conforme estabelecido no item 2.3 do Edital:  

 

2.3 As PROPONENTES são integralmente responsáveis pela análise de 

todos os dados e informações sobre a CONCESSÃO, bem como pelo 

exame da condição atual dos bens vinculados à CONCESSÃO e demais 

estruturas físicas relativas aos SERVIÇOS, cabendo-lhes, ainda, arcar com 

todos os custos e despesas referentes às providências necessárias à 

elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL, bem como à participação na 

LICITAÇÃO.  

 

 
12 https://macapa.ap.gov.br/consulta-publica-iluminacao-publica-macapa/ 
13 Respostas as contribuições também disponíveis no mesmo endereço eletrônico da Nota de Rodapé 
acima.  

https://macapa.ap.gov.br/consulta-publica-iluminacao-publica-macapa/
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61. Não obstante, em que pese ser de total responsabilidade do proponente o 

dimensionamento dos quantitativos do parque de iluminação pública do Município 

para fins da realização de sua proposta, as informações relacionadas ao cadastro 

atual foram sim divulgadas14 em conjunto com os estudos referenciais que 

embasaram a modelagem da presente licitação.  

 
62. Ressalta-se que, na linha de ser um contrato de delegação, os estudos 

apresentados não vinculam a administração para todos os fins de direito, cabendo ao 

proponente a avaliação de todas as variáveis adequadas para a formulação de sua 

proposta comercial, nos termos do item 2.3.1 do Edital:  

 

2.3.1. As informações, estudos, pesquisas, investigações, 

levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados, 

relacionados à REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e aos 

SERVIÇOS foram realizados e obtidos para fins exclusivos de precificação da 

CONCESSÃO, não apresentando, perante as potenciais PROPONENTES, 

qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da 

responsabilidade do PODER CONCEDENTE em face das 

PROPONENTES ou da futura CONCESSIONÁRIA. 

 

63. Portanto, tendo em vista que tais informações disponibilizadas são suficientes 

e que já foram devidamente divulgadas oportunamente pelo Município de Macapá, 

resta infundada e afastada a alegação do Impugnante.  

 

V.2. Indicação dos percentuais de telegestão  

 

64. Alega a Impugnante que quanto ao “Anexo 8, telegestão, não existe a 

divulgação do percentual exigido pelo edital para definir o % (percentual) de telegestão 

 
14 Vide Relatórios de Diagnóstico Técnico e de Rede e de Engenharia, disponível desde 18 de Dezembro de 2019 

no seguinte endereço eletrônico: https://macapa.ap.gov.br/consulta-publica-iluminacao-publica-macapa/ 

 

https://macapa.ap.gov.br/consulta-publica-iluminacao-publica-macapa/
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que deverá existir no parque de iluminação pública de Macapá, o que impede a 

formação do orçamento com a mesma referência para as concorrentes”. Contudo, tais 

alegações não fazem sentido.  

 
65. Primeiramente, porque o Anexo 8 não trata especificamente do serviço de 

telegestão.  

 
66. Na realidade, o Anexo 8 - Sistema Mensuração de Desempenho é um 

documento anexo ao Contrato de Concessão que tem a função de definir os 

parâmetros e regras de avaliação de desempenho da Concessionária para fins de 

cálculo de sua remuneração variável. Nesse cálculo, o referido Anexo apresenta 

diversos índices que refletem a qualidade do serviço prestado pela concessionária ao 

longo do contrato, composta, inclusive por dois indicadores da categoria de 

Telegestão.  

 
67. Em suma, o anexo indicado diz respeito ao cálculo dos índices de performance 

do Contrato de Concessão (dentre eles a  telegestão), não se relacionando com o 

detalhamento de prazos e metas relacionados à telegestão em si.  

 
68. Por outro lado, as informações relativas ao Sistema de Telegestão se 

encontram no descritivo dos encargos gerais do Contrato definido no item 2.3 do 

Anexo 5 – Caderno de encargos, com o detalhamento dos prazos e metas para esse 

encargo, disponível nos itens 3.5, a 3.8 do mesmo anexo, em que indicam os 

percentuais de implementação de telegestão pertinentes para cada via, em cada 

marco da concessão descrito de maneira detalhada em tal documento.  

 
69. Dessa forma, considerando que tais informações já disponibilizadas são mais 

que suficientes para fins de dimensionamento da proposta econômica pelos 

proponentes, resta rechaçada a alegação do Impugnante.  

 
V.3. Especificação dos valores das atividades para novos projetos 
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70. Alega ainda o impugnante que não há especificação dos valores das atividades 

para novos projetos, o que impediria também a elaboração da proposta econômica.  

 

71. Todavia, cabe esclarecer que a execução dos chamados serviços 

complementares, conforme definidos no item 8 do Anexo 5 – Caderno de Encargos, 

será de responsabilidade da Concessionária mediante o acionamento e 

contabilização do mecanismo contratual denominado Banco de Créditos, 

apresentado no item 8 do mesmo Anexo 5, além das disposições pertinentes a tal 

mecanismo na Cláusula 17 do Contrato de Concessão, descrevendo (i) de que 

maneira ele é acionado, (ii) quais são os requisitos luminotécnicos mínimos, (iii) quais 

são os mecanismos de aceite pelo Poder Concedente, dentre outras disposições.  

 
72. Além disso, cabe rememorar que, conforme já mencionado, por se tratar de um 

contrato de delegação de serviço público, e não de obra ou serviço, fica por conta 

do proponente realizar o levantamento dos custos relacionados à utilização do Banco 

de Créditos pelo Poder Concedente, bem como qualquer outro custo da Contratação, 

nos termos do item 2.3 e seguintes do Edital e da Cláusula 41 do Contrato de 

Concessão. 

 
73. Dessa forma, todas as informações pertinentes acerca dos serviços 

complementares já se encontram devidamente tuteladas e descritas nos respectivos 

documentos, não havendo supressão de informação. Conclui-se, portanto, pelo 

indeferimento de tal alegação realizada pela Impugnante.  

 

VI.  CONCLUSÃO 

 

74. 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.   
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75. 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. 

 
76. Adicionalmente, tendo em vista ter sido encontrado o endereço eletrônico do 

Impugnante em seu sítio eletrônico15, e da presente resposta ter sido divulgada na 

presente data no Portal da Transparência do Município, indefere-se o pedido de 

notificação via AR.  

 
77. Está deferida a vista ao Impugnante ao referido processo, contudo o 

Impugnante deverá comparecer à sede da Subsecretaria de Compras e Contratações, 

situada Avenida Coriolano Jucá, nº 66, 1º andar:, Centro, CEP 68.900-101, Macapá – 

Estado do Amapá no horário das 08h às 14h para realizar as cópias do referido 

processo, não havendo a possibilidade de envio de vias autenticadas para o endereço 

da Impugnante. 

 

Macapá, 06 de outubro de 2020  

 

 

______________________________________________ 

ENAILE DOS SANTOS LOPES VIEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

  

 
15 http://infinityengenharia.belem.br/  
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