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ILMO. SR. PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

iluminação pública no Município de Dourados-MS, compreendendo a execução de 

serviços de manutenção corretiva e preventiva e serviços eventuais de melhorias e 

instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e ornamental, 

incluindo a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos. 

 

 

 

GTX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.344.354/0001-03, Inscrição Estadual n. 

28.364.582-2 e Municipal n. 0015889200-6, sediada a Rua Eduardo Santos Pereira, nº 

1518 – sala 205 - Centro – CEP 79.020-170 - Campo Grande/ MS, telefone 6730428541, 

e-mail – gtx.servicosdeengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante 

legal, IVAN FELIX DE LIMA, portador do RG nº 1740198 SSP-MS e C.P.F. nº 

643.626.632-15, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande/MS, vem 

respeitosamente  tempestivamente perante Vossa Senhoria, com  base no §2º do art. 

41, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, do processo 

licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021, que tem por objeto Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de iluminação pública no Município 
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de Dourados-MS, compreendendo a execução de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva e serviços eventuais de melhorias e instalações de pequena monta do 

sistema de iluminação pública e ornamental, incluindo a utilização de veículos, 

materiais, mão de obra e equipamentos, pelos fundamentos a seguir que passamos a 

expor:  

 

I – TEMPESTIVIDADE 

 

A sessão pública do processo de licitação em tela, realizar-se-á 

na data de 09/09/2021 as 9hs. Assim, a Impugnante encontra-se dentro do prazo legal, 

para apresentar as falhas e irregularidades que viciam o edital, amparada pelo Art. 41, 

§ 2º da Lei nº 8.666/1993. 

 

II - DAS ILEGALIDADES CONSTANTES DO EDITAL. 

 

A Peticionária, interessada em participar do certame licitatório 

em referência, ao verificar os termos do Edital, se deparou com a seguintes 

irregularidades: 

 

a)  DIVERGÊNCIA NA COMPOSIÇÃO E DESCRIÇÃO – 

VEICULOS. 

 

Em análise ao edital constatamos que composição do veículo 

guindauto prevista no edital, anexo “E3” está incoerente. Vejamos que o edital 

estabelece de 07 veículos de caminhão com cesto simples/duplo, contudo a 

composição é de apenas 05 veículos. 
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Igualmente o termo de referência está desconexo com a 

composição de preços. O termo de referência no item 10.1.3 estabelece que a 

Contratada deverá dispor de 05 veículos com equipamento tipo cesto aéreo 

simples/duplo com alcance até 13 metros e 01 (um) veículo com equipamento 

elevatório tipo cesto com alcance de até 22 metros. 
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Assim, estão divergentes as informações, considerando que o 

termo de referência indica 06 veículos, sendo um de alcance de 13 metros e outro de 

até 22 metros, e a composição faz a exigência de 07 veículos, contudo composição 

apenas de 05 veículos todos de até 9,70 metros.  

 

Vale ressaltar o §2º do art 7º da Lei 8666/93 define taxativamente 

quando as obras e serviços poderão ser licitados.  

 

“Art. 7º. (...) §2º As obras e os serviços somente poderão ser 

licitados quando:  

(...) II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem 

a composição de todos os seus custos unitários. ” 

 

Veja que o disposto na Lei de Licitações é cristalino, impõem que 

somente poderão ser licitadas obras e serviços que contenham orçamento detalhado 

em planilhas e que expressem a descrição e composição de todos os seus custos 

unitários. 
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Tais divergências impossibilitam a composição de custos correta 

o que exige a reformulação do edital com correta informação de quantitativo e 

composição de custos.  

 

b)  VALOR ESTIMADO – AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA 

DE SERVIÇOS DE MELHORIAS. 

 

Com base no item 17.1 do termo de referência, o valor global 

estimado para contratação dos serviços objeto do certame é de R$10.513.617,08 (dez 

milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e dezessete reais e oito centavos) 

 

 

 

Do valor global estimado, R$ 8.988.426,72 refere-se a serviços de 

manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, com uma média mensal de 

reparos de 3.731 pontos, perfazendo um valor de R$ 749.035,56 mês. 

 

Para os serviços de melhorias e instalações é previsto um custo 

de R$ 1.525.190,36, contudo não faz a menção da estimativa mês de serviços a serem 

realizados, tão pouco foi apresentado o cronograma físico financeiro para esses 

serviços. 

 

A ausência de informação da estimativa mês dos serviços de 

melhorias e instalações prejudicam a elaboração da proposta de preço, tornando 

imprescindível a correção, com a demonstração da estimativa mensal de serviços a 

serem realizados. 
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c) COMPOSIÇÃO DE DESCARTE DE MATERIAIS. 

 

O ato convocatório e seus anexos é omisso quanto a composição 

de preço indicado para o custo de descarte de materiais. Apenas o anexo “E3” tem a 

previsão do valor de R$1,10 para o custo de descarte de lâmpadas de descarga. 

 

 

Como a Administração chegou a esse valor??  

 

Assim se faz necessário a apresentação da composição de preço 

do descarte de materiais. 

 

d) SERVIÇOS ORNAMENTAIS 

 

O ato convocatório item 8.2.4, II, estabelece a estimativa de 75 

serviços de iluminação pública ornamentais, como segue: 

 

 

 

Em análise ao edital e seus anexos, temos a ausência de descrição 

ou listagem de materiais relativo ao item ornamental, por tipo de ornamento. Quais 

são esses itens? Qual sua descrição e composição de preço? 
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A omissão da descrição ou listagem desses 75 (setenta e cinco) 

serviços ornamentais invalidam a composição de custos apresentada pela 

Administração. 

 

Enfim, o equívoco acaba por expor deficiência do ato 

convocatório, culminando com insegurança para o licitante na hora de elaborar sua 

proposta. 

 

Segundo o TCU, o projeto básico ou termo de referência deve ser 

claro, preciso, representando exatamente aquilo que a administração deseja adquirir e 

com valores que representem a realidade. O Art. 9º inciso I, do Decreto 5.450/2005, 

define que a fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 

 

“Art. 9º Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será 

observado o seguinte:  

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com 

indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua 

realização.” 

 

Imprescindível a correção do edital com a descrição e 

composição de custos dos 75 serviços ornamentais. 

 

III – DO PEDIDO 

 

Diante dos fatos e fundamentos ora apresentados, é de singela 

compreensão que os termos editalícios impugnados apresentam-se incorretos, bem 

como em descompasso com os princípios da legalidade, razoabilidade, 
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competitividade, dentre outros, relativos a compromissos assumidos, vem a 

impugnante, respeitosamente, REQUERER:  

 

a) O devido recebimento e processamento desta impugnação 

editalícia, posto que legalmente prevista e tempestivamente apresentada;  

 

b) A suspensão imediata dos trâmites licitatórios até decisão 

acerca dos temas apontados na presente impugnação; 

 
c) Integral provimento as razões ora aludidas dando 

provimento a Impugnação, com fito de correção dos itens impugnados. 

 
d) Requer seja republicado o Edital da Pregão Eletrônico nº. 

20/2021, reabrindo-se os seus prazos, de forma a permitir a ampla participação de 

interessados neste certame em conformidade com os ditames legais do § 4o do ar. 21 

da Lei 8666/93, considerando que as incoerências apontadas que merecem 

modificação afetam a proposta de preço. 

 

Na hipótese de não ser acolhida a presente Impugnação por 

Vossa Senhoria, requer que seja a presente Impugnação submetida à apreciação da 

Autoridade Superior competente, para que delibere sobre seus termos, conforme 

legislação em vigor. 

Nestes termos pede deferimento. 

Campo Grande/MS, 01 de setembro de 2.021. 

 

 

 IVAN FELIX DE LIMA 

 Sócio - Proprietário  

 RG nº 1740198 SSP-MS 
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