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DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO 

 

 

 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA SRP Nº 01/2021 – APLICAÇÃO DA LEI 14.133 DE 2021 

 

SADENCO SUL-AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.166.929/0001-95, com sede na 

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5.064, Bairro Agronômica, no Município de Florianópolis, 

Estado de Santa Catarina, CEP 88.025-255 (Doc. 01), por sua procuradora ao final subscrita 

(Doc. 02), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 164 

da Lei 14.133/2021 e no item 16.3 do Edital apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

 A CAUTELA NECESSÁRIA NA APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021: INOVAÇÕES 

DEVEM SER BEM ESTRUTURADAS PARA MITIGAR RISCOS DE AMBAS AS 

PARTES 

1.1. A Impugnante aplaude a iniciativa da Associação idealizadora do Certame 

de já se fazer valer da sistemática da nova Lei 14.133/2021.  

1.2. Como qualquer inovação, contudo, a mudança deve ser bem pensada para 

evitar que os riscos se convertam em erros – ou, no caso da Administração Pública, na futura 

nulidade da Ata e do Contrato Administrativo. 

1.3. E, através desta Impugnação, almeja-se contribuir com questões que, no 

entender da Impugnante, necessitam ser previamente ajustadas. 

1.4. Não é do interesse público – tampouco do privado – que a nova lei deixe de ser 

aplicada. Ao contrário, o esforço – conjunto! – entre particulares e administração pública deve 

visar à construção de um Edital sólido, juridicamente blindado e em consonância com os 

novos ares que trouxe a Lei 14.133/2021. 
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1.5. E a Impugnante roga para que sua manifestação seja lida sob essa ótica: 

a de construir um certame com segurança jurídica e resguardando o interesse de todos 

os envolvidos – o interesse público e o privado.  

 

 TEMPESTIVIDADE 

2.1. A abertura da sessão pública foi designada para o dia 8 de setembro de 2021. 

Conforme previsto no art. 164 da Lei 14.133/2021, o prazo para apresentar impugnação ao 

Edital é de até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do certame. 

2.2. Tempestivo, portanto, o presente protocolo em 27 de agosto de 2021.   

 

 SÍNTESE DO CERTAME 

3.1. A Associação dos Municípios do Médio São Francisco deflagrou a 

Concorrência SRP 01/2021, tendo por objeto “execução através da contratação na 

modalidade Concorrência – Sistema de Registro de Preços – SRP, tendo o critério de 

julgamento do tipo técnica e preço, através da contratação pelo maior desconto, com disputa 

(fechado) visando a contratação de pessoa jurídica  ou consórcio de empresas para a 

elaboração de projeto básico, projeto executivo  e substituição do parque de iluminação 

pública dos municípios que compõem a AMMESF, incluindo a implantação do sistema de 

telegestão integrado à luminária, por meio da substituição dos equipamentos e demais 

serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto”. 

3.2. O certame, por expressa previsão no Edital, já será regido pela Lei 14.133 

de 2021. 

3.3. A abertura das propostas foi designada para o dia 8 de setembro de 2021, às 

9h30min. Todavia, conforme se demonstrará a seguir, o Edital em questão contém flagrantes 

ilegalidades, razão pela qual afigura-se indispensável que seus termos sejam urgentemente 

revistos, sob pena de macular o presente certame de nulidade insanável, colocando em risco 

a segurança jurídica do futuro contrato administrativo a ser celebrado. 
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 NÃO OBSERVAÇÃO DO TEMPO DE PUBLICAÇÃO PARA O OBJETO DESTE 

EDITAL – CONTRATAÇÃO INTEGRADA QUE IMPÕE PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS 

ÚTEIS ENTRE PUBLICAÇÃO E DATA DA LICITAÇÃO 

4.1. O primeiro ponto deriva do descumprimento do prazo mínimo para 

apresentação de propostas. 

4.2. Colhe-se do item 2.1 do Edital que o objeto licitado consiste na obrigação de 

elaboração do projeto básico, do projeto executivo e dos serviços de substituição do parque 

de iluminação pública dos municípios participantes. Quanto a esta possibilidade de cumulação 

(serviços e obras), a Lei 14.133/2021 previu: 

“Art. 14 
[...] 
§ 4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra 
ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto 
básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto 
executivo, nos demais regimes de execução.” 

 

4.3. Quando esses objetos são cumulados, a Lei 14.133/2021 considera que o 

objeto do certame consiste em uma contratação integrada: 

“Art. 6º.  
[...] 
XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de 
engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os 
projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, 
fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-
operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 
final do objeto; 

 

4.4. Sucede que, para qualquer certame de serviços e obras (como no caso em 

tela); contratação integrada (como no caso em tela), o prazo mínimo para apresentação de 

propostas, contados da publicação do Edital de Licitação, seria de 60 dias úteis: 

“Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, 
contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: 
[...] 
II - no caso de serviços e obras: 
[...] 
c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação 
integrada;” 

 

4.5. Esse prazo não foi atendido. Entre a data de publicação do Edital (15/07/2021) 

e a data designada para a abertura do certame (08/09/2021) completar-se-ão apenas 39 dias 
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úteis e não os 60 dias úteis exigidos pelo art. 55, II, c, da Lei 14.133/2021 para os casos de 

contratação integrada. 

4.6. Nesse contexto, o Edital em questão deverá ser retificado, com republicação, 

sob pena de ilegalidade por ofensa direta ao previsto na Lei 14.133/2021 (art. 6º, XXXII; art. 

14, §4º; e art. 55, II, ‘c’). 

 

 ILEGALIDADE DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO – INCOMPATIBILIDADE, PELA LEI 

14.133/2021, ENTRE “TÉCNICA E PREÇO” E “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO”  

5.1. Outro ponto que impõe prévio ajuste e republicação do Edital atrela-se ao 

critério de julgamento previso. A Lei 14.133/2021 apresenta rol taxativo de critérios de 

julgamento. São eles: 

Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os 
seguintes critérios: 
I - menor preço; 
II - maior desconto; 
III - melhor técnica ou conteúdo artístico; 
IV - técnica e preço; 
V - maior lance, no caso de leilão; 
VI - maior retorno econômico. 

 

5.2. Sucede que, muito embora, como regra geral, a Lei 14.133/2021 permita a 

adoção de todos esses critérios, expressamente limitou as opções quando se está diante de 

Sistema de Registro de Preços:  

Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras 
gerais desta Lei e deverá dispor sobre: 
(...) 
V - o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de 
maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;” (g.n.) 

 

5.3. Grifa-se que a literalidade do texto não permite interpretação diversa: o 

legislador fez uma escolha. Para o Sistema de Registro de Preços, apenas serão 

admitidos os critérios de menor preço ou o de maior desconto. 

5.4. O ente licitante – no caso, a Associação – pode escolher apenas entre esses 

dois critérios. Afinal, está-se diante de uma concorrência para o Sistema de Registro de 

Preços. 
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5.5. Portanto, há flagrante ilegalidade na estruturação do Edital: apesar de ter 

adotado o Sistema de Registro de Preço, cujo objeto necessariamente tem que ser de simples 

aferição (critérios de julgamento ou de menor preço ou de maior desconto), previu os critérios 

de julgamento de “técnica e preço”; ou de “maior desconto”; ou de “menor preço”, em flagrante 

confusão entre os conceitos. 

5.6. A propósito da confusão constante do texto do Edital, vale citar: 

2.1 O objeto da presente licitação é a execução através da contratação na 
modalidade CONCORRÊNCIA – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -
SRP, tendo o critério de julgamento do tipo TÉCNICA E PREÇO, através da 
contratação pelo maior desconto [...].” (g.n) 
 
3.1 [...] 

Regime de contratação: CONTRATAÇÃO MAIOR DESCONTO 

Critério de julgamento: TÉCNICA E PREÇO – MENOR PREÇO 

 
4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE CONCORRÊNCIA 
COM SRP DO TIPO TÉCNICA E PREÇO NO REGIME DE CONTRATAÇÃO 
ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO, DIVIDIDA EM TRÊS LOTES IGUAIS 
[...] 
A utilização deste tipo de julgamento permite que o órgão a ser beneficiado 
contrate não somente o produto ou serviço mais barato, mas sim o que melhor 
atende às suas necessidades baseado no custo benefício, onde 70% da 
relevância se dará pela pontuação técnica da licitante e 30% de relevância 
para o preço global da proposta.” (g.n) 

 

5.7. Conforme se observa dos itens acima transcritos, o Edital: 

a) combinou indevidamente critérios de julgamento (“técnica e preço” e 

“menor preço” e “maior desconto”);  

b) apresenta-se contraditório, pois ora combina os critérios de técnica e preço 

e de maior desconto e ora os critérios de técnica e preço e de menor preço;  

c) denominou erroneamente contratação por maior desconto como sendo 

regime de contratação;  

 

5.8. Há, pelo menos, três ilegalidades que precisam ser corrigidas pela Associação 

Licitante: 

a) o Sistema de Registro de Preço, como apontado no art. 82 da Lei 

14.133/2011, apenas admite os critérios de “menor preço” ou de “maior 

desconto”; 

b) não há previsão legal de combinação de critérios de julgamento; 

c) maior desconto é critério de julgamento e não regime de contratação, os 

quais constam do art. 6º, incisos XXXI a XXXIV, da Lei 14.133/2021. 
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5.9. Mesmo porque, a adoção do critério de julgamento técnica e preço pressupõe 

que o objeto a ser contratado detenha complexidade capaz de exigir a avaliação técnica como 

critério de escolha do vencedor. Nesse sentido, o Professor Joel de Menezes Niebuhr leciona: 

“O julgamento por técnica e preço deve ser precedido de estudo preliminar, 
que demonstre de maneira consistente que a qualidade técnica das propostas 
seja destacadamente relevante ao objeto buscado pela Administração 
Pública. Segundo a Lei n. 14.133/21, essa regra se aplica para serviços 
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, serviços 
majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, 
bens e serviços especiais de tecnologia de informação e de comunicação, 
obras e serviços especiais de engenharia. Por último, aos objetos que 
admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com 
repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua 
qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções 
e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme 
critérios objetivamente definidos no edital de licitação. A redação final do 
cabimento do julgamento por técnica e preço ficou um pouco truncada e gera 
margem para uma série de dúvidas. Como observa Jessé Torres Pereira 
Junior, o uso de termos abertos como “predominantemente”, 
“preferencialmente”, “majoritariamente”, “sofisticadas”, “repercussões 
significativas e concretamente mensuráveis”, põem a objetividade que deve 
guiar o julgamento por técnica e preço numa potencial zona de incertezas e 
casuísmos elevados.5 Caberá à doutrina esmiuçar com certa minudência o 
alcance dessas expressões e aos órgãos de controle fazer a devida 
fiscalização de eventuais usos abusivos dos conceitos abertos pela Lei n. 
14.133/21.” (In Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Curitiba, 
Zenite, 2021, p.140). 

 

5.10. Portanto, o Edital deverá ser retificado, a fim de adotar como critério de 

julgamento o menor preço ou o maior desconto, não sendo cabível a utilização do critério de 

técnica e preço, tampouco sua combinação ora com um, ora com outro. 

 

 DIVISÃO DO OBJETO EM LOTES GENÉRICOS E SEM CRITÉRIO – 

IMPOSSIBILIDADE – DESVIRTUAMENTO DA POSSIBILIDADE LEGAL DE 

PARCELAMENTO DO OBJETO PREVISTO NA LEI 14.133/2021 

6.1. No item 2.3 do Edital a Associação Licitante previu a divisão do objeto em lotes. 

A divisão, em teoria, de fato é possível pela Lei 14.133/2021: 

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de 
consumo anual e observar o seguinte: 
(...) 
§ 2º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, 
deverão ser considerados: 
I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes; 
II - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à 
economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de 
qualidade; e 
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III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração 
de mercado. 
 
Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios: 
(...) 
II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente 
vantajoso. 
§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados: 
I - a responsabilidade técnica; 
II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da 
redução de custos, com divisão do objeto em itens; 
III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração 
de mercado. 

 

6.2. A ideia do legislador é bastante clara: quando possível, o objeto da licitação 

pode ser fragmentado em lotes, de forma a permitir maior competitividade, entre outras 

vantajosidades para a administração pública. 

6.3. Contudo, essa sistemática de divisão não pode ser adotada sem critérios. Veja-

se que o item 2.3 fez uma divisão meramente formal de lotes (ou seja, não definiu a divisão 

de forma fundamentada, objetiva e clara): 

 2.3. Conforme o disposto no Art. 24 parágrafo único, Valor estimado da 
Contratação por Lote é de: 
2.3.1 – O valor estimado da contratação a vista, por Lote não poderá superar 
o valor é de R$ 65.000,000,00 (Sessenta e cinco Milhões). 
2.3.2 – O valor estimado da contratação em 120 (cento e vinte) meses não 
poderá ultrapassar o valor de R$ 115.000,000,00 (Cento e quinze milhões). 

 

6.4. Quais os municípios do Lote 1?  

6.5. Qual a quantidade de pontos do Lote 1?  

6.6. Qual a quantidade de produtos do Lote 1?  

6.7. Qual a dotação orçamentária do Lote 1? 

6.8. Aliás, qual a vantajosidade de dividir em lotes? 

6.9. Vai-se além: sendo técnica e preço o critério de julgamento, poderá um 

Município se “filiar” ao lote que melhor lhe atender? 

6.10. E ainda: e se o vencedor do Lote 1 for mais econômico que o vencedor do Lote 

2? Será feito um sorteio entre os Municípios? Ou será por ordem de chegada? 
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6.11. Enfim. Simplesmente não há qualquer critério de definição. Isso impede a 

formulação de uma proposta em lote – a Licitante simplesmente não sabe o que é um 

lote. Ao que parece, o lote seria um percentual de todos os pontos – mas isso não basta! 

6.12. Caso a Licitante se sagre vencedora do Lote 1 – supondo, para fins 

exemplificativos, que isso corresponda a 50% do objeto do certame. Será que poderá escolher 

os Municípios? Será que assumirá 50% dos pontos em cada um dos Municípios? Será que 

poderá negociar com a vencedora do Lote 2? 

6.13. Se a Licitante vencer com um preço maior para o Lote 1 do que o ofertado pela 

empresa do Lote 2, será necessário reduzir o seu preço? 

6.14. Como se vê, são muitas as dúvidas cujas respostas deveriam constar, de forma 

clara e objetiva, do texto do Edital. 

6.15. Até porque não há fundamentação no processo administrativo do Edital quanto 

à vantajosidade concreta dessa divisão em lotes. Parece, para a Impugnante, que inclusive 

o Sistema de Registro de Preços dificulta sobremaneira essa sistemática. 

6.16. Contudo, após republicação, caso assim a Associação entenda, sugere-se, ao 

menos, que a divisão seja feita por Município, preferencialmente agrupados por proximidade 

geográfica. Algo como: 

Lote 1 Municípios A, B e C – totalizando X% da totalidade do objeto. 

Lote 2 Municípios D, E e F – totalizando Y% da totalidade do objeto 

 

6.17. Veja-se que, ainda assim, haverá insegurança jurídica! A proposta é formulada 

pela licitante com base no quantitativo previsto no certame – contudo, os Municípios não serão 

obrigados a contratar o objeto da ata. Não é vinculante, mas mera expectativa de direito! 

6.18. Nesse contexto, o Edital deverá ser alterado, de modo a retirar o parcelamento 

do objeto, pois incompatível com o Sistema de Registro de Preços. Ou, então, para que passe 

a incluir disposições que consigam responder de forma objetiva as indagações acima 

formuladas, sob pena de inviabilizar a elaboração das propostas comerciais, colocando-se em 

risco o êxito do próprio certame. 
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6.19. A respeito da necessidade de que todas as informações necessárias à 

elaboração das propostas constem do Edital e de seus anexos, a Lei 14.133/2021 previu: 

“Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá 
ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 
das propostas, e, nesse caso: 
[...] 
Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério 
de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo 
aceitável constará do edital da licitação.” (g.n) 

 

6.20. A depender do critério de julgamento que a Associação Licitante adotar no 

Edital, ter-se-á também que alterar as regras relativas ao orçamento sigiloso constantes do 

item 6.1 do Edital. 

6.21. Como se vê, há várias incongruências no Edital em questão que deverão ser 

urgentemente retificadas, sob pena de se colocar em risco o êxito do certame e, 

consequentemente, a segurança jurídica dos futuros contratos administrativos a serem 

celebrados. 

 

 AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS QUANTO AOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

QUE DARÃO RESPALDO AOS CONTRATOS DECORRENTES DO CERTAME EM 

QUESTÃO – ILEGALIDADE 

7.1. Conforme previsão do Edital:  

6.1. Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado serão 
provenientes de orçamentos dos municípios de arrecadação da 
CIP/COSIP e receitas próprias dos municípios. 
 
23. DA FONTE DE RECURSOS 
23.1 As despesas decorrentes da contratação ocorrerão por conta de recurso 
alocado no orçamento do Município contratante, destinado às despesas de 
custeio da iluminação pública, conforme rubrica CIP/COSIP – 
manutenção da rede de iluminação pública. (g.n) 

 

7.2. Pela leitura do Edital não está claro como o pagamento dos serviços licitados 

serão assegurados. O Edital limitou-se a dizer que os serviços serão custeados pela 

CIP/COSIP e por receitas próprias dos municípios, porém, não explicitou: 

a) o percentual de participação de cada município; 
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b) qual será a fonte de custeio principal para assegurar o adimplemento 

das obrigações contratuais; 

c) se há algum tipo de vinculação dos recursos arrecadados com a 

CIP/COSIP; 

d) se os municípios possuem lei autorizando essa vinculação; 

 

7.3. A propósito da necessidade de previsão expressa dos créditos orçamentários 

que irão garantir o adimplemento do futuro contrato administrativo, a Lei 14.133 previu: 

Art. 150. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de 
seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para 
pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for 
realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de 
responsabilização de quem lhe tiver dado causa. (g.n) 

 

7.4. A clareza quanto aos detalhes acerca dos recursos que vão sustentar os 

contratos a serem celebrados no âmbito de cada lote é essencial para dar segurança aos 

licitantes de que os investimentos realizados serão tempestivamente remunerados ao longo 

da execução contratual. 

7.5. A contratação de serviços por meio de uma Associação de Municípios já é uma 

situação que engendra, por si só, um cuidado maior, considerando que os recursos serão 

provenientes de várias fontes, o que torna o processo mais complexo. 

7.6. A decisão de investir nesse ou naquele projeto passa pela análise de vários 

fatores, em especial, a segurança de que as partes cumprirão suas obrigações, daí a 

imperiosidade de que haja extrema clareza quanto ao tema, sob pena de reduzir o apetite dos 

licitantes em participar do certame.  

7.7. Do contrário, o risco e a insegurança jurídica necessitam ser precificados. E 

isso, bem se sabe, resultará num aumento significativo do valor das propostas – o que vai de 

encontro ao interesse público. 

 

 ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA OS LICITANTES – ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

 

8.1. Ainda, o Edital exigiu a fase de pré-qualificação técnica: 
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“8.[...].  
A fase de pré-qualificação será realizada no 10º (décimo) dia útil que 
anteceder a fase de abertura da licitação.” 

 

8.2. De fato, a pré-qualificação pode ser exigida, nos termos da Lei 14.133/2021: 

“Art. 6º.  
[...] 
XLIV - pré-qualificação: procedimento seletivo prévio à licitação, convocado 
por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou 
parcial, dos interessados ou do objeto; 

 

8.3. Contudo, a pré-qualificação não pode onerar sobremaneira os Licitantes 

(art. 11, II, da Lei 14.133/2021). Consta do item 8 do Edital em questão a exigência de pré-

qualificação como procedimento administrativo antecedente à abertura da concorrência, pelo 

qual, dentre outros, para se pré-qualificar ao certame, a Licitante deveria apresentar: 

8.1.6. Apresentar os laudos e ensaios em comprovação aos requisitos 
técnicos mínimos conforme anexo XVI. 
8.1.8. Apresentar uma amostra de cada produto que serão ofertados em 
atendimento aos requisitos técnicos mínimos, conforme anexo XVI. 
8.1.9. Apresentar por meio de prova de conceito o funcionamento do sistema 
de telegestão, conforme exigências mínimas do anexo XVI. 

 

8.4. Os itens acima oneram sobremaneira os Licitantes. São exigências que 

poderiam tranquilamente serem solicitadas apenas do licitante vencedor, como condição 

prévia à assinatura do Contrato.  

8.5. Não é essa a linha da Lei 14.133/2021. Ao contrário, a lógica da pré-

qualificação com amostras e custos está atrelada preferencialmente apenas ao vencedor: 

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a 
Administração poderá excepcionalmente: 
(...) 
II - exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-
qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, 
ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde 
que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua 
apresentação; 
Parágrafo único. A exigência prevista no inciso II do caput deste artigo 
restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada 
na fase de julgamento das propostas ou de lances. 
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8.6. Especialmente porque a exigência antes do certame não trará vantagem 

concreta para a administração pública, pois são questões facilmente exigíveis apenas do 

vencedor e antes da contratação (art. 41, parágrafo único, da Lei 14.133/2021). 

8.7. Assim, a exigência de pré-qualificação na situação em questão, com as 

exigências dos itens 8.1.6; 8.1.8 e 8.1.9, irá acarretar custos desnecessários que, 

inevitavelmente, irão onerar as propostas apresentadas pelos licitantes, em manifesto prejuízo 

ao interesse público. 

8.8. Vai-se além: a pré-qualificação, na forma como construída, acabou 

prejudicando ainda mais o prazo para apresentação da proposta. Afinal, se o prazo de 60 dias 

úteis já não foi respeitado com a publicação apenas em 15 de julho de 2021, o quadro fica 

ainda mais grave quando a pré-qualificação fica restrita a 10 dias úteis antes.  

 

 EXIGÊNCIAS, INCONSISTÊNCIAS E ILEGALIDADES QUE JÁ RESTRINGIRAM 

SOBREMANEIRA A PARTICIPAÇÃO E A COMPETITIVIDADE DO CERTAME – 

APENAS DUAS EMPRESAS SE APRESENTARAM NA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

9.1. Por fim, as exigências de pré-qualificação que oneram os licitantes, as 

inconsistências, a insegurança jurídica e as ilegalidades já cobraram seu preço: apenas duas 

empresas se apresentaram para a pré-qualificação. 

9.2. Ou seja, segundo o site da AMMESF, apenas duas empresas participarão 

no certame: (i) Selt Sociedade de Eletrificação Ltda. e (ii) Consórcio IP Brasil – AMMESF. 

9.3. Isso evidencia, sem qualquer margem para dúvida, o desinteresse do 

mercado frente aos pontos apresentados nesta impugnação. Afinal, a título 

exemplificativo, a Prefeitura Municipal de Cascavel (PR) lançou o Edital 06/2021, com 

objeto bastante semelhante: 20 participantes apresentaram proposta. 

9.4. O setor de iluminação pública possui vários players consolidados. Certamente 

deixaram de participar por conta dos pontos aqui impugnados. 

9.5. Sob pena de prejuízo irreversível para a administração pública, requer-se o 

acolhimento desta impugnação. 
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 DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS PELO COMETIMENTO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE ABUSO DE AUTORIDADE DECORRENTE 

DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 

10.1. Consoante prevê o art.8º da Lei 14.133/2021: 

Art.8º. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa 
designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou 
empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, 
para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao 
procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias 
ao bom andamento do certame até a homologação. 
[...] 
§ 2o Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que 
observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de 
contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, 
no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos 
os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar 
posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que houver sido tomada a decisão. (g.n) 

 

10.2. A violação às regras e aos princípios jurídicos é de tamanha gravidade que foi 

caracterizada pela Lei Federal 8.429/92 como ato de improbidade administrativa: 

Lei 8.429/92 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: (g.n) 

 

10.3. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. DESPESAS DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
IRREGULARIDADE. LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 
ELEMENTO SUBJETIVO. DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. SANÇÃO DE RESSARCIMENTO EXCLUÍDA. MULTA 
CIVIL REDUZIDA. 
1. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 
8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente nem prova da 
lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade 
administrativa para restar configurado o ato de improbidade. Precedente 
da Turma. 
2. A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade independe da 
aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 
tribunal ou conselho de contas (art. 21, II, da Lei 8.429/92). 
3. Segundo o art. 11 da Lei 8.429/92, constitui ato de improbidade que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade e lealdade às instituições, notadamente a prática de ato que 
visa fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na 
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regra de competência (inciso I), ou a ausência de prestação de contas, 
quando esteja o agente público obrigado a fazê-lo (inciso VI). 
(...) 
8. Recurso especial provido.” (g.n)  

 

10.4. Além de improbidade administrativa, a inobservância ao que prevê a legislação 

também é passível de responsabilização pela possível prática do crime de abuso de 

autoridade: 

“Lei 13.869/2019 
Art. 33.  Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever 
de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” (g.n) 

 

10.5. Como se vê, as normas jurídicas não são conselhos, sugestões ou 

recomendações que podem ou não serem observadas. Ao contrário, o cumprimento da lei 

pelos mesmos agentes públicos a quem foi atribuída a responsabilidade por sua salvaguarda, 

afigura-se dever de ofício inafastável, considerando a natureza cogente das normas jurídicas 

a que todos estamos submetidos. 

 

 NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DOS PRAZOS 

(ART. 55, §1º, DA LEI 14.133/2021) 

 

11.1. As ilegalidades apontadas exigem que se façam alterações no instrumento 

convocatório em questão. Tais modificações irão impactar a substância do ato convocatório, 

de maneira que, uma vez acolhidos os argumentos ora trazidos, haverá necessidade de 

republicação do Edital e a consequente reabertura do prazo para a elaboração de propostas: 

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, 
contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: 
(...) 
§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma 
forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos 
dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não 
comprometer a formulação das propostas.  

 

11.2. Dessa forma, indispensável que os itens impugnados sejam devidamente 

revisados com a consequente republicação do instrumento convocatório. 
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 REQUERIMENTOS 

 

12.1. Pelo exposto, considerando as ilegalidades constantes dos itens editalícios 

impugnados, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO RECEBIDA E PROCESSADA PARA 

QUE SE DETERMINE A REFORMA DO PRESENTE EDITAL, CORRIGINDO-SE AS 

ILEGALIDADES APONTADAS, de modo a adequá-las à atual legislação, reabrindo-se o 

prazo para apresentação das propostas, através da publicação de novo edital, por conta dos 

vícios aqui apontados, nos termos do art. 55, §1º, da Lei 14.133/2021. 

12.2. Caso não seja este o entendimento de V. Sa., requer-se o encaminhamento da 

presente impugnação à autoridade superior, para que aprecie seu mérito, com o consequente 

acolhimento da presente impugnação, para fins de revisão do ato convocatório e posterior 

republicação do Edital, nos termos do art. 55, §1º, da Lei 14.133/2021. 

 

Pede deferimento. 

Florianópolis (SC), 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

SADENCO SUL-AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 

p.p. Mirian do Rocio Haluch 

 

Rol de Documentos: 

Doc. 01 – Contrato Social. 

Doc. 02 – Procuração e documentos pessoais. 
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Florianópolis, 27 de agosto de 2021 

 

 

À 
Associação de Municípios do Médio do São Francisco – AMMESF 
Av. Montes Claros, n. 1.144, Bairro Nossa Senhora de Fátima,  
Pirapora – MG - Cep 39.270-000 
 

Referência: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA - SRP N º 01/2021 
  Solicitação de Esclarecimentos - 02 
 

Prezados Senhores, 

 

SADENCO SUL-AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n°. 

00.166.929/0001-95, por meio desta, solicitar os esclarecimentos referentes a Concorrência – 

SRP n° 01/2021: 

 
1- Quanto ao item 2.3.1.: 

 
2.3.1 – O valor estimado da contratação a vista, por Lote não poderá superar 
o valor é de R$ 65.000,000,00 (Sessenta e cinco Milhões). 

 
Entendemos que o valor estimado da contratação para 120 meses, por Lote, não poderá 
superar o valor de R$ 65.000,000,00 (Sessenta e cinco Milhões). Está correto o nosso 
entendimento? 

 
2- Para participação de apenas 2 lotes entendemos que o valor máximo será de R$ 

130.000,000,00 (cento e trinta Milhões). Está correto o nosso entendimento? 
 

3- De acordo com o item 2.3.2. O valor estimado da contratação em 120 (cento e vinte) meses 
não poderá ultrapassar o valor de R$ 115.000,000,00 (Cento e quinze milhões).  
 
Pergunta-se: Este valor é para os três lotes? 

 

 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
Mirian do Rocio Haluch da Silva 
Gerente de Licitações 

DocuSign Envelope ID: 8830E780-F4BF-44AC-B789-BBB3AFAE5BD6

http://www.sadenco.com.br/


Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: 8830E780F4BF44ACB789BBB3AFAE5BD6 Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2021.08.26 Impugnação - AMMESF rev.docx, Solicitação de esclarecimentos 2 - Sadenco.doc

Envelope fonte: 

Documentar páginas: 16 Assinaturas: 2 Remetente do envelope: 

Certificar páginas: 1 Rubrica: 0 Bruno ADRIANO

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Agronômica

FLORIANOPOLIS, SC  88020010

bruno.adriano@engie.com

Endereço IP: 200.9.2.178    

Rastreamento de registros
Status: Original

             27/08/2021 09:59:53

Portador: Bruno ADRIANO

             bruno.adriano@engie.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data
Mirian do Rocio Haluch da Silva

mirian.haluch@engie.com

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma) Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 147.161.129.99

Enviado: 27/08/2021 10:03:24

Visualizado: 27/08/2021 10:08:39 

Assinado: 27/08/2021 10:09:49

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial Assinatura Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registro de hora e data

Evento de entrega do agente Status Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários Status Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados Status Registro de hora e data

Eventos de cópia Status Registro de hora e data

Eventos com testemunhas Assinatura Registro de hora e data

Eventos do tabelião Assinatura Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/criptografado 27/08/2021 10:03:24

Entrega certificada Segurança verificada 27/08/2021 10:08:39

Assinatura concluída Segurança verificada 27/08/2021 10:09:49

Concluído Segurança verificada 27/08/2021 10:09:49

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora


	1. A CAUTELA NECESSÁRIA NA APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021: INOVAÇÕES DEVEM SER BEM ESTRUTURADAS PARA MITIGAR RISCOS DE AMBAS AS PARTES
	1.1. A Impugnante aplaude a iniciativa da Associação idealizadora do Certame de já se fazer valer da sistemática da nova Lei 14.133/2021.
	1.2. Como qualquer inovação, contudo, a mudança deve ser bem pensada para evitar que os riscos se convertam em erros – ou, no caso da Administração Pública, na futura nulidade da Ata e do Contrato Administrativo.
	1.3. E, através desta Impugnação, almeja-se contribuir com questões que, no entender da Impugnante, necessitam ser previamente ajustadas.
	1.4. Não é do interesse público – tampouco do privado – que a nova lei deixe de ser aplicada. Ao contrário, o esforço – conjunto! – entre particulares e administração pública deve visar à construção de um Edital sólido, juridicamente blindado e em con...
	1.5. E a Impugnante roga para que sua manifestação seja lida sob essa ótica: a de construir um certame com segurança jurídica e resguardando o interesse de todos os envolvidos – o interesse público e o privado.
	2. TEMPESTIVIDADE
	2.1. A abertura da sessão pública foi designada para o dia 8 de setembro de 2021. Conforme previsto no art. 164 da Lei 14.133/2021, o prazo para apresentar impugnação ao Edital é de até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do certame.
	2.2. Tempestivo, portanto, o presente protocolo em 27 de agosto de 2021.
	3. SÍNTESE DO CERTAME
	3.1. A Associação dos Municípios do Médio São Francisco deflagrou a Concorrência SRP 01/2021, tendo por objeto “execução através da contratação na modalidade Concorrência – Sistema de Registro de Preços – SRP, tendo o critério de julgamento do tipo té...
	3.2. O certame, por expressa previsão no Edital, já será regido pela Lei 14.133 de 2021.
	3.3. A abertura das propostas foi designada para o dia 8 de setembro de 2021, às 9h30min. Todavia, conforme se demonstrará a seguir, o Edital em questão contém flagrantes ilegalidades, razão pela qual afigura-se indispensável que seus termos sejam urg...
	4. NÃO OBSERVAÇÃO DO TEMPO DE PUBLICAÇÃO PARA O OBJETO DESTE EDITAL – CONTRATAÇÃO INTEGRADA QUE IMPÕE PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS ÚTEIS ENTRE PUBLICAÇÃO E DATA DA LICITAÇÃO
	4.1. O primeiro ponto deriva do descumprimento do prazo mínimo para apresentação de propostas.
	4.2. Colhe-se do item 2.1 do Edital que o objeto licitado consiste na obrigação de elaboração do projeto básico, do projeto executivo e dos serviços de substituição do parque de iluminação pública dos municípios participantes. Quanto a esta possibilid...
	4.3. Quando esses objetos são cumulados, a Lei 14.133/2021 considera que o objeto do certame consiste em uma contratação integrada:
	4.4. Sucede que, para qualquer certame de serviços e obras (como no caso em tela); contratação integrada (como no caso em tela), o prazo mínimo para apresentação de propostas, contados da publicação do Edital de Licitação, seria de 60 dias úteis:
	4.5. Esse prazo não foi atendido. Entre a data de publicação do Edital (15/07/2021) e a data designada para a abertura do certame (08/09/2021) completar-se-ão apenas 39 dias úteis e não os 60 dias úteis exigidos pelo art. 55, II, c, da Lei 14.133/2021...
	4.6. Nesse contexto, o Edital em questão deverá ser retificado, com republicação, sob pena de ilegalidade por ofensa direta ao previsto na Lei 14.133/2021 (art. 6º, XXXII; art. 14, §4º; e art. 55, II, ‘c’).
	5. ILEGALIDADE DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO – INCOMPATIBILIDADE, PELA LEI 14.133/2021, ENTRE “TÉCNICA E PREÇO” E “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO”
	5.1. Outro ponto que impõe prévio ajuste e republicação do Edital atrela-se ao critério de julgamento previso. A Lei 14.133/2021 apresenta rol taxativo de critérios de julgamento. São eles:
	5.2. Sucede que, muito embora, como regra geral, a Lei 14.133/2021 permita a adoção de todos esses critérios, expressamente limitou as opções quando se está diante de Sistema de Registro de Preços:
	5.3. Grifa-se que a literalidade do texto não permite interpretação diversa: o legislador fez uma escolha. Para o Sistema de Registro de Preços, apenas serão admitidos os critérios de menor preço ou o de maior desconto.
	5.4. O ente licitante – no caso, a Associação – pode escolher apenas entre esses dois critérios. Afinal, está-se diante de uma concorrência para o Sistema de Registro de Preços.
	5.5. Portanto, há flagrante ilegalidade na estruturação do Edital: apesar de ter adotado o Sistema de Registro de Preço, cujo objeto necessariamente tem que ser de simples aferição (critérios de julgamento ou de menor preço ou de maior desconto), prev...
	5.6. A propósito da confusão constante do texto do Edital, vale citar:
	5.7. Conforme se observa dos itens acima transcritos, o Edital:
	5.8. Há, pelo menos, três ilegalidades que precisam ser corrigidas pela Associação Licitante:
	5.9. Mesmo porque, a adoção do critério de julgamento técnica e preço pressupõe que o objeto a ser contratado detenha complexidade capaz de exigir a avaliação técnica como critério de escolha do vencedor. Nesse sentido, o Professor Joel de Menezes Nie...
	5.10. Portanto, o Edital deverá ser retificado, a fim de adotar como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto, não sendo cabível a utilização do critério de técnica e preço, tampouco sua combinação ora com um, ora com outro.
	6. DIVISÃO DO OBJETO EM LOTES GENÉRICOS E SEM CRITÉRIO – IMPOSSIBILIDADE – DESVIRTUAMENTO DA POSSIBILIDADE LEGAL DE PARCELAMENTO DO OBJETO PREVISTO NA LEI 14.133/2021
	6.1. No item 2.3 do Edital a Associação Licitante previu a divisão do objeto em lotes. A divisão, em teoria, de fato é possível pela Lei 14.133/2021:
	6.2. A ideia do legislador é bastante clara: quando possível, o objeto da licitação pode ser fragmentado em lotes, de forma a permitir maior competitividade, entre outras vantajosidades para a administração pública.
	6.3. Contudo, essa sistemática de divisão não pode ser adotada sem critérios. Veja-se que o item 2.3 fez uma divisão meramente formal de lotes (ou seja, não definiu a divisão de forma fundamentada, objetiva e clara):
	6.4. Quais os municípios do Lote 1?
	6.5. Qual a quantidade de pontos do Lote 1?
	6.6. Qual a quantidade de produtos do Lote 1?
	6.7. Qual a dotação orçamentária do Lote 1?
	6.8. Aliás, qual a vantajosidade de dividir em lotes?
	6.9. Vai-se além: sendo técnica e preço o critério de julgamento, poderá um Município se “filiar” ao lote que melhor lhe atender?
	6.10. E ainda: e se o vencedor do Lote 1 for mais econômico que o vencedor do Lote 2? Será feito um sorteio entre os Municípios? Ou será por ordem de chegada?
	6.11. Enfim. Simplesmente não há qualquer critério de definição. Isso impede a formulação de uma proposta em lote – a Licitante simplesmente não sabe o que é um lote. Ao que parece, o lote seria um percentual de todos os pontos – mas isso não basta!
	6.12. Caso a Licitante se sagre vencedora do Lote 1 – supondo, para fins exemplificativos, que isso corresponda a 50% do objeto do certame. Será que poderá escolher os Municípios? Será que assumirá 50% dos pontos em cada um dos Municípios? Será que po...
	6.13. Se a Licitante vencer com um preço maior para o Lote 1 do que o ofertado pela empresa do Lote 2, será necessário reduzir o seu preço?
	6.14. Como se vê, são muitas as dúvidas cujas respostas deveriam constar, de forma clara e objetiva, do texto do Edital.
	6.15. Até porque não há fundamentação no processo administrativo do Edital quanto à vantajosidade concreta dessa divisão em lotes. Parece, para a Impugnante, que inclusive o Sistema de Registro de Preços dificulta sobremaneira essa sistemática.
	6.16. Contudo, após republicação, caso assim a Associação entenda, sugere-se, ao menos, que a divisão seja feita por Município, preferencialmente agrupados por proximidade geográfica. Algo como:
	6.17. Veja-se que, ainda assim, haverá insegurança jurídica! A proposta é formulada pela licitante com base no quantitativo previsto no certame – contudo, os Municípios não serão obrigados a contratar o objeto da ata. Não é vinculante, mas mera expect...
	6.18. Nesse contexto, o Edital deverá ser alterado, de modo a retirar o parcelamento do objeto, pois incompatível com o Sistema de Registro de Preços. Ou, então, para que passe a incluir disposições que consigam responder de forma objetiva as indagaçõ...
	6.19. A respeito da necessidade de que todas as informações necessárias à elaboração das propostas constem do Edital e de seus anexos, a Lei 14.133/2021 previu:
	6.20. A depender do critério de julgamento que a Associação Licitante adotar no Edital, ter-se-á também que alterar as regras relativas ao orçamento sigiloso constantes do item 6.1 do Edital.
	6.21. Como se vê, há várias incongruências no Edital em questão que deverão ser urgentemente retificadas, sob pena de se colocar em risco o êxito do certame e, consequentemente, a segurança jurídica dos futuros contratos administrativos a serem celebr...
	7. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS QUANTO AOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS QUE DARÃO RESPALDO AOS CONTRATOS DECORRENTES DO CERTAME EM QUESTÃO – ILEGALIDADE
	7.1. Conforme previsão do Edital:
	7.2. Pela leitura do Edital não está claro como o pagamento dos serviços licitados serão assegurados. O Edital limitou-se a dizer que os serviços serão custeados pela CIP/COSIP e por receitas próprias dos municípios, porém, não explicitou:
	7.3. A propósito da necessidade de previsão expressa dos créditos orçamentários que irão garantir o adimplemento do futuro contrato administrativo, a Lei 14.133 previu:
	7.4. A clareza quanto aos detalhes acerca dos recursos que vão sustentar os contratos a serem celebrados no âmbito de cada lote é essencial para dar segurança aos licitantes de que os investimentos realizados serão tempestivamente remunerados ao longo...
	7.5. A contratação de serviços por meio de uma Associação de Municípios já é uma situação que engendra, por si só, um cuidado maior, considerando que os recursos serão provenientes de várias fontes, o que torna o processo mais complexo.
	7.6. A decisão de investir nesse ou naquele projeto passa pela análise de vários fatores, em especial, a segurança de que as partes cumprirão suas obrigações, daí a imperiosidade de que haja extrema clareza quanto ao tema, sob pena de reduzir o apetit...
	7.7. Do contrário, o risco e a insegurança jurídica necessitam ser precificados. E isso, bem se sabe, resultará num aumento significativo do valor das propostas – o que vai de encontro ao interesse público.
	8. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA OS LICITANTES – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
	8.1. Ainda, o Edital exigiu a fase de pré-qualificação técnica:
	8.2. De fato, a pré-qualificação pode ser exigida, nos termos da Lei 14.133/2021:
	8.3. Contudo, a pré-qualificação não pode onerar sobremaneira os Licitantes (art. 11, II, da Lei 14.133/2021). Consta do item 8 do Edital em questão a exigência de pré-qualificação como procedimento administrativo antecedente à abertura da concorrênci...
	8.4. Os itens acima oneram sobremaneira os Licitantes. São exigências que poderiam tranquilamente serem solicitadas apenas do licitante vencedor, como condição prévia à assinatura do Contrato.
	8.5. Não é essa a linha da Lei 14.133/2021. Ao contrário, a lógica da pré-qualificação com amostras e custos está atrelada preferencialmente apenas ao vencedor:
	8.6. Especialmente porque a exigência antes do certame não trará vantagem concreta para a administração pública, pois são questões facilmente exigíveis apenas do vencedor e antes da contratação (art. 41, parágrafo único, da Lei 14.133/2021).
	8.7. Assim, a exigência de pré-qualificação na situação em questão, com as exigências dos itens 8.1.6; 8.1.8 e 8.1.9, irá acarretar custos desnecessários que, inevitavelmente, irão onerar as propostas apresentadas pelos licitantes, em manifesto prejuí...
	8.8. Vai-se além: a pré-qualificação, na forma como construída, acabou prejudicando ainda mais o prazo para apresentação da proposta. Afinal, se o prazo de 60 dias úteis já não foi respeitado com a publicação apenas em 15 de julho de 2021, o quadro fi...
	9. EXIGÊNCIAS, INCONSISTÊNCIAS E ILEGALIDADES QUE JÁ RESTRINGIRAM SOBREMANEIRA A PARTICIPAÇÃO E A COMPETITIVIDADE DO CERTAME – APENAS DUAS EMPRESAS SE APRESENTARAM NA PRÉ-QUALIFICAÇÃO
	9.1. Por fim, as exigências de pré-qualificação que oneram os licitantes, as inconsistências, a insegurança jurídica e as ilegalidades já cobraram seu preço: apenas duas empresas se apresentaram para a pré-qualificação.
	9.2. Ou seja, segundo o site da AMMESF, apenas duas empresas participarão no certame: (i) Selt Sociedade de Eletrificação Ltda. e (ii) Consórcio IP Brasil – AMMESF.
	9.3. Isso evidencia, sem qualquer margem para dúvida, o desinteresse do mercado frente aos pontos apresentados nesta impugnação. Afinal, a título exemplificativo, a Prefeitura Municipal de Cascavel (PR) lançou o Edital 06/2021, com objeto bastante sem...
	9.4. O setor de iluminação pública possui vários players consolidados. Certamente deixaram de participar por conta dos pontos aqui impugnados.
	9.5. Sob pena de prejuízo irreversível para a administração pública, requer-se o acolhimento desta impugnação.
	10. DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS PELO COMETIMENTO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE ABUSO DE AUTORIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÕES LEGAIS
	10.1. Consoante prevê o art.8º da Lei 14.133/2021:
	10.2. A violação às regras e aos princípios jurídicos é de tamanha gravidade que foi caracterizada pela Lei Federal 8.429/92 como ato de improbidade administrativa:
	10.3. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
	10.4. Além de improbidade administrativa, a inobservância ao que prevê a legislação também é passível de responsabilização pela possível prática do crime de abuso de autoridade:
	10.5. Como se vê, as normas jurídicas não são conselhos, sugestões ou recomendações que podem ou não serem observadas. Ao contrário, o cumprimento da lei pelos mesmos agentes públicos a quem foi atribuída a responsabilidade por sua salvaguarda, afigur...
	11. NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DOS PRAZOS (ART. 55, §1º, DA LEI 14.133/2021)
	11.1. As ilegalidades apontadas exigem que se façam alterações no instrumento convocatório em questão. Tais modificações irão impactar a substância do ato convocatório, de maneira que, uma vez acolhidos os argumentos ora trazidos, haverá necessidade d...
	11.2. Dessa forma, indispensável que os itens impugnados sejam devidamente revisados com a consequente republicação do instrumento convocatório.
	12. REQUERIMENTOS
	12.1. Pelo exposto, considerando as ilegalidades constantes dos itens editalícios impugnados, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO RECEBIDA E PROCESSADA PARA QUE SE DETERMINE A REFORMA DO PRESENTE EDITAL, CORRIGINDO-SE AS ILEGALIDADES APONTADAS, de mo...
	12.2. Caso não seja este o entendimento de V. Sa., requer-se o encaminhamento da presente impugnação à autoridade superior, para que aprecie seu mérito, com o consequente acolhimento da presente impugnação, para fins de revisão do ato convocatório e p...
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