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Macapá, 02 de outubro de 2020.  

 

AO  

SR. RAFAEL VIEIRA ANJOS 

 

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, § 1o. da Lei n. 8.666/931 e do item 4.4.1 

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-SEGOV/PMM 

 
1 “Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada.§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 

113” 
2 “4.4 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da impugnação 

diretamente ao impugnante, sem prejuízo de publicação no DOM: 

4.4.1. Em até 3 (três) dias úteis se apresentada na forma do item 4.1.1;” 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N. 006/2020-SEGOV/PMM 

 

IMPUGNANTE: RAFAEL VIEIRA ANJOS 

 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. A presente resposta é tempestiva, nos termos do art. 41, § 1º. da Lei n. 

8.666/933 e do item 4.4.1 do Edital4 , já que, conforme consta no documento, a 

Impugnação foi protocolada em 29/09/2020, atendendo o Município o prazo legal de 

3 (três) dias úteis para sua resposta, mediante a disponibilização da presente 

Resposta no portal transparência do Município em 02/10/2020, em razão do 

impugnante não ter apontado correio eletrônico para que a remessa pudesse ser 

feita diretamente.  

 

II. BREVE SÍNTESE 

 

2. Por meio da Impugnação ora respondida, o Impugnante requer a extinção dos 

itens 11.2.1 e 12.3.4.1 do Edital, por uma alegada violação aos artigos 30 e 31 da 

Lei 8.666/93, que em sua visão implicaria em restrição à competitividade do 

certame. Em síntese, alega o Impugnante que:  

 
3 Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada.§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 

113” 
4 “4.4 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO divulgará o resultado do julgamento da 

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

4.4.1. Em até 3 (três) dias úteis se apresentada na forma do item 4.1.1;” 
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(i)  exigir a comprovação do patrimônio líquido mínimo da Instituição 

Financeira que emitirá a carta concluindo pela viabilidade do Plano de 

Negócios do Proponente configuraria comprovação de patrimônio de 

terceiro, o que não possuiria respaldo legal; e   

 

(ii) as exigências de comprovação de capacidade técnica do proponente, no 

que diz respeito à exigência de comprovação em investimentos, 

ultrapassaria os limites estabelecidos na Lei 8.666/93, por impor uma 

restrição ao caráter competitivo do certame.  

 

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 pela recorrente prática e pelas Cortes 

de Contas em âmbito federal e subnacional.  É o que se passa a demonstrar.   

 

III.  DA REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ITEM 11.2.1. DO 

EDITAL.   

 

4. Conforme narrado, o Impugnante alega a irregularidade da exigência 

constante do item 11.2.1 do Edital, por se tratar de uma comprovação de patrimônio 

de terceiro, sendo, em sua perspectiva, desarrazoada à presente licitação, com 

limitação do caráter competitivo.  

 

5. 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.  

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES/SEGOV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  

6. 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 a análise técnica da viabilidade da proposta econômica será 

feita pela instituição financeira. 

 

7. 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. 

 

8. Em relação à previsão editalícia de que a instituição financeira deve possuir 

um determinado patrimônio líquido mínimo, considera-se que tal critério visa a 

garantir, no mínimo, a confiabilidade da carta emitida.  

 

9. Devido à grande importância que a carta da instituição financeira tem para o 

projeto, não se pode permitir que qualquer instituição financeira seja a emissora 

desta carta, devendo o administrador fixar critérios objetivos – como foi o caso do 

patrimônio líquido mínimo – para distinguir as instituições financeiras mais idôneas e 

respeitáveis no mercado e que seriam capazes de dar uma opinião técnica mais 

embasada em relação ao Plano de Negócios da proponente.  

 

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

da mesma sistemática proposta, inclusive estabelecendo patamares mais elevados 

de patrimônio líquido mínimo para selecionar as instituições financeiras que seriam 

habilitadas a emitir tal carta. 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; 

4.28.2. considera que a proposta econômica e seu plano de negócio têm 

viabilidade econômica e exequibilidade; e 
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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. 

 

11. 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, foram referendados pelo Tribunal de Contas da União por meio dos 

Acórdãos 2462/2018 e 1174/2018, respectivamente, todos do Plenário, sem que 

tenham sido questionados sobre eventual inviabilidade de se requerer ao licitante a 

carta emitida por instituição financeira detentora de patrimônio líquido relevante.  

 

12. 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 65 e 15 do Metrô de São Paulo6.  

 

13. 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. 

Veja-se: 

 

 
5 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.” 
6 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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Teresina 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. 13.3.1. A instituição 

ou entidade financeira referida no 

subitem 13.3 deverá ser nacional ou 

estrangeira, autorizada a funcionar no 

Brasil pelo Banco Central do Brasil e 

possuir, no exercício de 2018, patrimônio 

líquido de, no mínimo, R$ 

500.000.000,00 (quinhentos milhões de 

Reais), conforme comprovado por meio 

da apresentação das últimas 

demonstrações financeiras disponíveis 

devidamente publicadas. 

Porto Alegre 11.2. Juntamente com a PROPOSTA 

COMERCIAL deve ser apresentada 

carta de INSTITUIÇAÕ FINANCEIRA, 

nacional ou estrangeira, que assessora a 
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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 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.  

11.2.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

referida no subitem 11.2. deverá estar 

classificada entre o primeiro e o segundo 

piso, ou seja, entre “A” e “B”, na escala 

de rating de longo prazo de ao menos 

uma das agências de classificação de 

risco Fitch Ratings, Moody’s ou Standard 

& Poors.  

Uberlândia 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, 
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um termo de confidencialidade celebrado 

entre a PROPONENTE e a 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, com 

conteúdo mínimo do ANEXO 8 ao 

presente EDITAL.  

11.4.1. A instituição ou entidade 

financeira referida no item 11.4 deverá 

ser autorizada a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil. 

11.4.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

referida no subitem 11.4. deverá estar 

classificada entre o primeiro e o segundo 

piso, ou seja, entre “A” e “B”, na escala 

de rating de longo prazo de ao menos 

uma das agências de classificação de 

risco Fitch Ratings, Moody’s ou Standard 

& Poors.  

 

14. Sobre a legalidade da exigência da carta de instituição financeira, vale ainda 

realçar que, no setor 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:  

 

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

auxiliá-lo em sua análise, e que não impõe qualquer restrição à competitividade do 

certame. Por fim, é de se asseverar que a exigência da carta de instituição financeira 

não substitui o poder-dever do Poder Concedente de analisar e julgar as propostas 

econômicas apresentadas pelos licitantes.   

 

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

que não se vislumbra qualquer violação à competitividade do certame e às normas 

da Lei 8.666/93, denotando-se, ainda, perfeita consonância e compatibilidade da 

regra em questão com as melhores práticas adotadas por modelagens atuais e 

recentes de licitações, além de contar com a chancela das Cortes de Contas 

competentes.  

 

III. 3 A legalidade da exigência de comprovação de capacidade técnico-

operacional vinculada ao volume de investimentos: a complexidade do projeto 

do contrato de PPP   

 

17. O Impugnante alega também, de forma genérica, que a exigência de 

comprovação de capacidade técnico-operacional vinculada a volume de 

investimentos em empreendimentos de infraestrutura “restringe a participação de 

empresas capacitadas para a execução dos serviços”, na medida em que 

“qualificação técnica é evidenciada por atestados e não por valor de investimentos”. 

Contudo, a esse respeito, cabe pontuar que há patente equívoco na intepretação do 

Impugnante.  

 

18. Em primeiro lugar, porque, conforme está disposto no item 12.3.4.1, uma das 

formas admitidas para a comprovação do atendimento à exigência prevista no item 

em questão é justamente a apresentação de atestados. Veja abaixo o item 

12.3.4.1.1 do Edital para fins de referência: 

 

“12.3.4.1.1 Serão aceitos como documentos de comprovação para fins 

de atendimento deste item: 
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(i) Declaração e/ou atestado fornecido por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado contratantes da execução do 

empreendimento; ou 

 

(ii) Declaração e/ou atestado fornecido pelas instituições 

financeiras que tenham concedido eventuais financiamentos, desde 

que mencionado o respectivo empreendimento e os valores obtidos.” 

 

19. Em segundo lugar, pela complexidade da presente contratação, além da 

atestação de investimentos (ora impugnada), o Edital também prevê a necessidade 

do proponente demonstrar que 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, 18.500 pontos de iluminação pública (item 

12.3.4.27). Portanto, não é somente a atestação de comprovação de realização de 

investimento em montante mínimo em empreendimentos de infraestrutura que é 

exigida.  

 

20. De toda forma, a concessão de serviço público aqui licitada implica na 

exploração de determinado serviço (de natureza pública) pelo delegatário sob sua 

total responsabilidade. Isso significa que o Poder Concedente, na estruturação da 

concessão de um serviço público, deve garantir que o parceiro privado deterá 

capacidade técnica mínima para desempenhar os serviços que irá assumir, de 

modo a garantir que o interesse público não será prejudicado pela concessão.  

 

21. No presente caso, trata-se de um projeto de infraestrutura que demandará do 

parceiro privado um volume alto de investimentos, bem como capacidade de 

 
7 “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, 18.500 (dezoito mil e quinhentos) 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.” 
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gestão técnica de um serviço de complexidade considerável e de extrema 

importância para o desenvolvimento da população de Macapá.  

 

22. Nas lições de Egon Bockmann Moreira8, as PPPs são uma técnica de 

financiamento de obras estatais por pessoas privadas, que usará de recursos 

próprios ou captará recursos de terceiros, para viabilizar infraestrutura adequada 

para prestação do serviço concedido.  

 

23. Para Fernando Vernalha Guimarães, “o aspecto central da técnica 

concessória inerente ao modelo das PPPs não está na identidade de quem deverá 

arcar com a receita do concessionário, se o poder público ou o usuário, mas no 

modo de estruturação dos ajustes, cuja concepção financeira deverá propiciar o 

financiamento de obras e serviços pelo capital privado, recuperado remunerado ao 

longo da exploração do negócio (administrado pelo parceiro privado)9”. 

 

24. O Parque de Iluminação Pública de Macapá, como se sabe, necessita de 

investimentos físicos para sua adequação às normas técnicas regentes da matéria, 

bem como para que o serviço público seja prestado com a atualidade requerida em 

lei. Nesse sentido, será necessário que o futuro concessionário invista no projeto 

considerável monta de capital próprio, ou então capte no mercado o capital 

necessário para a consecução de tais investimentos.  

 

25. 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 contratual exige 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.  

 

 
8 MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 25 
9 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Concessão de Serviço Público. 2 Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 30. 
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26. Portanto, 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.  

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

de um contrato dessa natureza, que escopo 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.  

 

28. 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. 

 

29. Com isso, a demonstração de expertise relativa a investimentos já realizados 

em projetos passados constitui exigência indispensável para atestar que o licitante 

terá condições de realizar os investimentos requeridos no Parque de Iluminação 

Pública, possibilitando que o serviço seja prestado conforme as normas e 

parâmetros estabelecidos no contrato de concessão administrativa.  

 

30. Dessa forma, alinhando-se o Edital às melhores práticas do setor, exigiu-se a 

comprovação, por meio de atestado, de investimentos na ordem de R$ 50 milhões 

em projetos de infraestrutura.  

 
31. Vale observar que tal exigência já vem se mostrando constante em Editais de 

PPP de Iluminação Pública. A título de exemplo, faz-se importante citar os recentes 

Editais de Porto Alegre (Concorrência Pública nº 09/2019), Teresina (Edital de 

Concorrência Pública nº 01/2019, Rio de Janeiro (Concorrência CPL/CO nº 01/2019) 
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e Angra dos Reis (Edital de Concorrência Pública nº 04/2020), cujos leilões já foram 

realizados, e que continham exigência semelhante. 

 
32. A esse respeito, assim entendeu o Tribunal de Contas do Espírito Santo ao 

analisar o Edital da PPP de Iluminação Pública de Vila Velha/ES, que também 

detinha redação semelhante:  

 
“Em sendo assim, resta claro aos autos a complexidade técnica e 

gerencial da PPP aqui analisada, e me parece razoável que as 

exigências sejam mais rigorosas a fim de que se garanta que a 

licitante tenha condições técnicas e econômicas para 

cumprimento das obrigações contratuais. Esse inclusive foi o 

entendimento do Ministério Público de Contas no parecer 

01127/2020-1. Nesse sentido, o processo de contratação de uma 

PPP envolve uma complexidade técnica e gerencial que exige 

uma qualificação técnica mais consistente do que os impostos 

na Lei nº 8.666/93, pois o parceiro privado deverá demonstrar 

condições técnica, econômicas e jurídicas não só para prestar os 

serviços públicos, bem como para investir em obras de 

infraestrutura. Para tanto, é legítima a imposição de requisitos 

mais rigorosos para qualificação técnica, sempre que 

imprescindíveis à garantia do cumprimento das obrigações e 

proporcionais ao objeto  do contrato, não se constituindo, por 

si só, em restrição indevida ao caráter competitivo da licitação 

(TCU, Acórdão 1.942/2009-Plenário, rel. Min. André Luís de 

Carvalho). Não se deve confundir a exigência necessária da 

qualificação econômico-financeira para fins de habilitação em uma 

licitação de parceria público-privada, situação extremamente frágil e 

crucial neste tipo de contratação, com aquelas previstas na Lei nº 

8.666/93. (ACÓRDÃO nº 266/2020 – Plenário. Rel. Rodrigo Coelho 

do Carmo. TCE/ES) (g.n) 
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33. Tem-se, portanto, que a exigência de comprovação de capacidade técnico-

operacional em realização de investimentos em projetos de infraestrutura em valor 

igual ou superior a R$50.000.000,00 contida no item 12.3.4.1 do Edital é plenamente 

cabível, correta e adequada às melhores práticas de mercado e à jurisprudência das 

Cortes de Contas.  

 

IV. CONCLUSÃO 

 

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

providas, de modo que as disposições questionadas pelo Impugnante encontram-se 

plenamente condizentes com a legislação pátria e com o atual panorama de 

exigências em licitações de equivalente porte e relevância.   

 

35. 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-SEGOV/PMM 

 

Macapá, 02 de outubro de 2020  

 

 

______________________________________________ 

ENAILE DOS SANTOS LOPES VIEIRA 

PRESIDENTE DA CPL-SEGOV/PMM 

 

 

  


