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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00002/2020  
 

 Técnico Administrativa 
 
 
 

PROCESSO N° : 18319/18 
MUNICÍPIO : São Francisco de Goiás 
PODER : Poder Executivo 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Wilmar Ferreira da Silva (prefeito) 
RELATOR : Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo 
REVISOR : Conselheiro Substituto Vasco Cicero Azevedo Jambo 
 

 

CONSULTA. REORDENAÇÃO (READEQUAÇÃO) E 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DE PREGÃO. MANUTENÇÃO POSSUI 
NATUREZA CONTÍNUA. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONDICIONAR PAGAMENTO A DESEMPENHO 
DO SISTEMA. UTILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. POSSIBILIDADE DE 
PAGAMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE 
PARA GARANTIA AO CONTRATADO.  
1. O projeto básico de reordenação, a reordenação 

e a manutenção luminotécnicas são serviços 
independentes e devem ser licitados 
separadamente.  O pregão pode ser utilizado nos 
três casos, por se tratar de serviços que possuem 
natureza comum. 

2. O serviço manutenção possui caráter continuado, 
por ser essencial, rotineiro e permanente. O de 
reordenação não é, tendo em vista necessidade 
de projeto específico e possuir fim determinado.  

3. No âmbito da Lei 8.666/93 os pagamentos são 
feitos, em regra, por meio de medições dos 
serviços realizados e não podem ser 
condicionados a resultados futuros de redução 
dos custos da iluminação. 

4. É possível utilizar recursos da CIP/COSIP para 
pagamento dos serviços de reordenação e de 
manutenção da iluminação pública, até decisão 

do STF no recurso extraordinário 666.404-RG. 
É vedada a vinculação desses recursos como 
garantia de pagamento ao contratado.   

 

Biblioteca
Ver também AC-CON 009/11



               
                      

Página 2 de 39 

_______________________________________________________________________ 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: 

www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

  

  Cuidam os autos de CONSULTA formulada pelo prefeito de São 

Francisco de Goiás, Sr. Wilmar Ferreira da Silva, sobre, em suma, a possibilidade 

de deflagração de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial para 

reordenação e manutenção do sistema de iluminação pública municipal, bem 

como sobre o caráter continuado dos serviços e condições de pagamento, 

envolvendo a efetiva economia na iluminação pública e a receita da Contribuição 

para Iluminação Pública (CIP). 

  Por meio da Resolução Normativa nº 414/2010 c/c Resolução 

Normativa nº 479/2012, ambas da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, 

o Ente Municipal passou a ter a titularidade pelo sistema de iluminação pública: 

Art. 218. A distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado 
como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS à pessoa jurídica de direito público 
competente. 

  A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 

5101/2012, revisada pela ABNT NBR 5101/2018, trata de normas atinentes ao 

procedimento de Iluminação Pública, visando sua otimização. Em sua introdução 

fica demonstrada a finalidade prática da normativa: 

A aplicação desta Norma irá produzir iluminação adequada e utilização racional da 
energia, se o projetista e usuário utilizarem: 

a) lâmpadas, reatores e luminárias eficientes, com distribuições apropriadas para 
cada tipo de instalação; 
b) luminárias com posicionamento e alturas de montagem adequadas; 
c) um bom programa de manutenção, pra assegurar a integridade do sistema e a 
preservação do nível de iluminação considerado no projeto. 

  Na instrução do feito, a Secretaria de Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia deste TCM/GO, com o intuito de melhor responder à 

consulta, extraiu dela quatro questões, cujos teores precedem as respostas. 

  Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

  Considerando a Proposta de Decisão nº 022/2020 – GABVJ, 

proferida pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

  Considerando tudo mais que dos autos consta. 
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  Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, diante das razões 

expostas pelo Revisor, em: 

1.    CONHECER da presente Consulta, uma vez que preenche os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 

199 do RITCM/GO; 

2.    DEFINIR os seguintes termos, relativamente ao Sistema de 

Iluminação Pública, para efeito da presente consulta: 

2.1.   Iluminação Pública: serviço público que tem por objetivo exclusivo 

prover de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou 

eventual (Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL); 

2.2.   Sistema de Iluminação Pública: compõe-se de itens principais e 

secundários: 

2.2.1.  itens principais: as luminárias, as lâmpadas e os braços das 

luminárias; 

2.2.2.  itens secundários: fios, conectores, reatores e relés fotoelétricos.  

2.2.3.  observação: os postes (da rua) e as redes de distribuição de baixa 

tensão NÃO SÃO PARTES integrantes do sistema de iluminação pública. 

2.3.   Reordenação Luminotécnica: é a adequação da iluminação pública 

aos quesitos de iluminância (claridade) prescritos pela ABNT NBR 5101/18, 

podendo incluir a redução do consumo de energia, por meio da troca da 

tecnologia das lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED. 

2.4.   Manutenção Luminotécnica: são os cuidados rotineiros que devem 

ser realizados, tais como, troca de materiais queimados (lâmpadas, relés, 

reatores, etc.) ou danificados por vandalismo. 

3.   RESPONDER o questionamento do consulente, abaixo transcrito, 

nos termos pontuados neste tópico: 
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QUESTÃO Nº 1 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, visando a sua 

adequação aos ditames da ABNT NBR 5101/2012, pode ser considerada serviço 

comum e ser licitada na modalidade pregão presencial, observando os preceitos 

da Lei nº 10.520/2002? 

3.1.  Os serviços de reordenação (adequação) e manutenção, ambas da 

iluminação pública, são independentes e não devem ser licitados conjuntamente. 

Para realizar a reordenação (adequação) da iluminação pública são necessários 2 

(dois) procedimentos licitatórios distintos: o primeiro com a contratação de 

empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da 

iluminação pública e o segundo com a contratação de empresa para a execução 

dos serviços abrangidos pelo projeto básico, fruto da primeira licitação.  

3.2.  Para todas as situações expostas no subitem anterior pode ser 

utilizada a modalidade pregão, tendo em vista possuírem natureza comum, 

atentando, no entanto, para as seguintes particularidades, constantes do Acórdão 

Consulta nº 00009/2011 TCMGO, que trata da possibilidade de utilização do 

pregão para obras e serviços de engenharia em geral: 

  (...) 

IV - O termo de referência ou o projeto básico constantes do edital devem prever, 
minuciosamente, as características do objeto contratual, de forma clara e precisa, 
a fim de não suscitar duvidas aos licitantes no momento da elaboração das 
propostas; 

V - O volume, a quantidade, os prazos exíguos de execução exigidos para obras e 
serviços de engenharia, ou ainda outras exigências da Administração, como 
logística, métodos construtivos, equipamentos especiais, etc., podem imprimir ao 
objeto a ser contratado, inicialmente tido como comum, um nível de complexidade 
tal que elimine a possibilidade de considerá-lo como comum, afastando assim a 
possibilidade de utilização do Pregão; 

VI - A lei n. 10.520/2002 fixa o prazo mínimo de 08 (oito) dias uteis, entre a 
publicação do ato convocatório e a apresentação das propostas, no entanto, este 
prazo deve ser ampliado pela Administração Pública adotando, por exemplo, os 
prazos de tomada de preços ou concorrência para as contratações de obras e 
serviços de engenharia, possibilitando um tempo maior para os licitantes 
elaborarem as propostas de forma adequada; 

 

QUESTÃO Nº 2 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, por ser um serviço que 
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despende tempo e constante/permanente troca de lâmpadas dentre outros 

produtos e/ou equipamentos para seu correto funcionamento e segurança, pode 

ser considerado um serviço de caráter continuado? 

3.3.  Os serviços de reordenação (adequação) da iluminação pública não 

são considerados de caráter continuado, tendo em vista que são relacionados à 

execução de serviços discriminados em projeto específico, com finalidade própria 

e fim determinado.  

3.4.  Já os serviços de manutenção da iluminação pública possuem 

caráter continuado, pois são essenciais para a integridade do patrimônio público e 

são executados de forma rotineira e permanente, uma vez que a sua interrupção 

pode produzir danos ao próprio patrimônio e à população. 

 

QUESTÃO Nº 3 - Quanto ao pagamento futuro de serviços, este pode ser 

condicionado à aferição da efetiva redução dos valores despendidos com a 

iluminação pública após a reordenação luminotécnica? 

3.5.  No âmbito da Lei nº 8.666/93 não é possível condicionar o 

pagamento desse tipo de serviço à aferição da respectiva redução dos valores 

dispendidos com a iluminação.  

3.6.   Em regra, os pagamentos devem se dar com base nos preços 

contratuais licitados, que devem ser previamente calculados com base em 

orçamentos dos custos dos equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados 

na execução da obra ou serviço, bem como os pagamentos devem ser iniciados 

conforme a apresentação das faturas e proporcionalmente à execução dos 

serviços e, preferencialmente, em regime de empreitada por preço unitário. 

 

QUESTÃO Nº 4: O pagamento dos serviços poderá ser realizado mediante as 

receitas auferidas pela Contribuição para Iluminação Pública–CIP, vinculando-as 

como garantia ao prestador dos serviços? 

3.7.  Os contratos administrativos relativos à prestação de serviços de 

reordenação e manutenção da iluminação pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, 

podem ser pagos com recursos provenientes da arrecadação da CIP/COSIP, 
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enquanto pendente de julgamento o recurso extraordinário com repercussão geral 

nº 666.404-RG, no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, é vedada a vinculação 

dessas receitas como garantia de pagamento ao contratado, tendo em vista a 

ausência de previsão legal.   

4. DAR ciência ao consulente da presente decisão; 

5. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, 19 de fevereiro de 2020. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator Revisor: Vasco Cícero A. Jambo 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 

Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso 

de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho 

Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis 

Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Vasco Cícero A. Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 

Voto vencido: Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto (acompanhou o 

Relator Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo).  
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 022/2020 – GABVJ 

 

PROCESSO N° : 18319/18 
MUNICÍPIO : São Francisco de Goiás 
PODER : Poder Executivo 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Wilmar Ferreira da Silva (prefeito) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 
REVISOR : Conselheiro-Substituto Vasco C. A. Jambo 
 

 

I – RELATÓRIO 

I.1. Introdução 

 Trata-se de consulta encaminhada pelo Prefeito de São Francisco 

de Goiás, Sr. Wilmar Ferreira da Silva, acerca da possibilidade de utilização do 

Pregão Presencial para a contratação dos serviços de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, visando a sua 

adequação aos ditames da ABNT NBR 5101/2012. Ademais, foram formulados 

questionamentos acerca do caráter continuado dos aludidos serviços, sobre a 

possibilidade de condicionar o pagamento dos serviços à efetiva redução dos 

valores despendidos com a iluminação pública após reordenação luminotécnica e 

sobre a possibilidade de utilização das receitas auferidas com Contribuição para 

Iluminação Pública - CIP para pagamento, vinculando-as como garantia ao 

prestador de serviços. 

 

I.2. Da pesquisa realizada pela Divisão de Documentação e Biblioteca – DDB 

A Divisão de Documentação e Biblioteca colacionou aos autos a 

relação das ementas de Acórdãos/Resoluções (fls. 25) pertinentes ao presente 

objeto. Porém, verifica-se que não há manifestação específica do TCMGO quanto 

ao tema em questão. 
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I.3. Do Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente 

O Parecer Jurídico (fls. 07/23) da Assessoria Jurídica do 

Município de São Francisco de Goiás, emitido por Leonardo Batista, foi 

apresentado, atendendo ao disposto no art. 31, §1º, da LOTCM e art. 199, §1º do 

RITCM, e nele concluído: 

a) Que o serviço de reordenação luminotécnica e manutenção da iluminação 
pública podem ser classificados como SERVIÇO COMUM, no entendimento da 
Lei e, por conseguinte, podendo ser licitado na modalidade Pregão Presencial; 

b) Que, por ser tratar de serviços que podem ser classificados como de caráter 
continuado, a contratação poderá se estender até 60 (sessenta meses); 

c) Que o pagamento pela prestação de tais serviços pode ser vinculado à 
receita obtida com a Contribuição para a Iluminação – CIP, desde que haja 
previsão contratual. 

 

I.4. Da manifestação da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de 

Engenharia – SFOSEng-TCM/GO 

 A Especializada por meio do Parecer nº 05/2019 (fls. 28/35v.), 

entendeu pelo conhecimento da consulta e no mérito manifestou-se nos seguintes 

termos: 

1.1. Do mérito 

Em atenção ao mérito, esta Secretaria de Controle Externo verificou que o 
consulente formulou 3 quesitos, no entanto, para melhor compreensão, esta 
Secretaria dividiu o questionamento “C” em dois, passando a ter 4 questões, as 
quais seguem analisadas a seguir: 

a) A prestação de serviço de reordenação e manutenção luminotécnica 
do sistema de iluminação pública municipal, visando a sua adequação 
aos ditames da ABNT NBR 5101/2012, pode ser considerada serviço 
comum e ser licitada na modalidade pregão presencial, observando os 
preceitos da Lei nº 10.520/2002? 

(...) 

Como verificado, a principal pretensão do ente municipal é realizar a 
substituição da tecnologia tradicional utilizada na iluminação pública para a de 
LED, com intuito de atender a ABNT NBR 5101/18, e reduzir o consumo de 
energia elétrica e, consequentemente, os gastos com a conta de energia 
elétrica. 

Em apreciação à ABNT NBR 5101/18 pode-se perceber que existem diversos 
critérios a serem considerados no projeto da iluminação pública, dentre eles, o 
tipo de via e o tráfego de veículos e pedestres. Ou seja, para realizar a 
adequação da iluminação pública o município deve, inicialmente, elaborar 
um projeto detalhado, indicando o que deverá ser implantado em cada via 
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municipal para, posteriormente, realizar a execução dos serviços. Em se 
tratando de contratação pública, o citado projeto se refere ao projeto básico 
(em alguns casos ao executivo), indicado pela Lei nº 8.666/93: 

Art. 6º 

(...) 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 
de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações 
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 
de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da 
obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e 
montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos 
a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os 
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas 
de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

Assim, para alcançar o fim almejado, o consulente deve necessariamente 
realizar 2 (dois) procedimentos licitatórios distintos: o primeiro para a 
contratação de empresa/profissional para elaboração de projeto básico de 
adequação da iluminação pública e o segundo para a contratação de empresa 
que executará os serviços abrangidos pelo projeto básico, fruto da primeira 
licitação. 

Novamente recorre-se à Lei nº 8.666/93 para alertar o jurisdicionado acerca da 
impossibilidade de contratação da mesma empresa para a elaboração de 
projeto básico e a execução dos serviços, conforme transcrição a seguir: 

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
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III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

Outro ponto abordado pelo consulente refere-se à manutenção do sistema de 
iluminação pública após a sua adequação. Em leitura aos relatos apresentados 
infere-se que o gestor municipal trata a manutenção de forma interligada à 
reordenação quando, na verdade, são serviços distintos.  

A citada reordenação refere-se à adequação do sistema de iluminação à ABNT 
NBR 5101/18, incluindo, em regra, a troca completa das lâmpadas/luminárias 
tradicionais por outras de nova tecnologia. A execução desse serviço, como de 
qualquer outro, requer a garantia da empresa executora por período 
determinado, ou seja, em caso de falha dos produtos ou serviços, a contratada 
deverá corrigi-los sem custo à administração, conforme verifica-se na Lei nº 
8.666/93: 

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

(...) 

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato. 

Por sua vez, a manutenção do sistema de iluminação pública refere-se aos 
cuidados rotineiros que devem ser realizados, tais como, troca de materiais 
queimados (lâmpadas, relés, reatores, etc.) ou danificados por vandalismo. 

Nesse sentido, é cediço que durante a garantia contratual não é apropriada a 
contratação de manutenção para tais serviços/materiais, visto que essa é 
englobada pela própria garantia, à exceção dos casos de vandalismo, já que 
estes não decorrem de falha do produto ou serviço e, portanto, não podem ser 
custeados pela contratada. 

Ademais, tendo em vista a independência dos serviços, (i) 
reordenação/adequação e (ii) manutenção, ambas da iluminação pública, esta 
Secretaria entende que, caso necessário, o jurisdicionado deve realizar 
licitação específica para a manutenção do sistema de iluminação pública, 
atentando para as particularidades já citadas, bem como para a necessidade 
de elaboração de projeto básico para tal fim. 

Após todo o exposto, direciona-se a seguir para a apreciação do 
questionamento formulado, qual seja, a possibilidade de utilização da 
modalidade pregão para a contratação dos serviços de 
reordenação/adequação e manutenção luminotécnica do sistema de iluminação 
pública.  

Verifica-se que este Tribunal já possui entendimento consolidado sobre o tema, 
exposto no Acórdão Consulta nº 09/2011, do qual cita-se trechos de sua 
conclusão: 

ACORDA O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE 
GOIAS, pelos membros de seu Colegiado, em resposta ao consulente, 
manifestar os seguintes entendimentos: 

(...) 

II - As obras e serviços de engenharia, de natureza comum, que não 
demandam especificações técnicas com grau elevado de complexidade, 
podem ser licitados através da modalidade Pregão. Todavia, não se deve 
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perder de vista que cada caso concreto deverá ser avaliado isoladamente, de 
acordo com as suas peculiaridades, especialmente quando a análise dos 
requisitos mínimos de técnica ou de qualidade do objeto licitado demandar 
verificação mais cuidadosa por parte do gestor público licitante; 

Ill - A Administração Pública, quando imperioso ao caso concreto, deve prever 
no edital a necessária habilitação técnica por parte dos licitantes, dentro dos 
limites estabelecidos no art. 30 da lei 8.666/93; 

IV - O termo de referência ou o projeto básico constantes do edital devem 
prever, minuciosamente, as características do objeto contratual, de forma clara 
e precisa, a fim de não suscitar duvidas aos licitantes no momento da 
elaboração das propostas; 

V - O volume, a quantidade, os prazos exíguos de execução exigidos para 
obras e serviços de engenharia, ou ainda outras exigências da Administração, 
como logística, métodos construtivos, equipamentos especiais, etc., podem 
imprimir ao objeto a ser contratado, inicialmente tido como comum, um nível de 
complexidade tal que elimine a possibilidade de considerá-lo como comum, 
afastando assim a possibilidade de utilização do Pregão; 

VI - A lei n. 10.520/2002 fixa o prazo mínimo de 08 (oito) dias uteis, entre a 
publicação do ato convocatório e a apresentação das propostas, no entanto, 
este prazo deve ser ampliado pela Administração Pública adotando, por 
exemplo, os prazos de tomada de preços ou concorrência para as contratações 
de obras e serviços de engenharia, possibilitando um tempo maior para os 
licitantes elaborarem as propostas de forma adequada; 

VII - E pacífico na doutrina pátria e nas recentes manifestações do Tribunal de 
Contas da União, que para a contratação de serviços de engenharia de 
natureza comum é cabível o use da modalidade pregão. 

Assim, considerando os preceitos do acordão consulta citado, entende esta 
Secretaria pela possibilidade de utilização da modalidade pregão para a 
contratação dos serviços de reordenação/adequação da iluminação pública 
(projeto básico e execução dos serviços) e a sua manutenção, salientando a 
independência das contratações anteriormente explicitada. 

b) A prestação de serviço de reordenação e manutenção luminotécnica 
do sistema de iluminação pública municipal, por ser um serviço que 
despende tempo e constante/permanente troca de lâmpadas dentre 
outros produtos e/ou equipamentos para seu correto funcionamento e 
segurança, pode ser considerado um serviço de caráter continuado? 

De acordo com o Tribunal de Contas da União1, as características necessárias 
para que um serviço seja considerado contínuo são: essencialidade, execução 
de forma contínua, de longa duração e possibilidade de que o fracionamento 
em períodos venha a prejudicar a execução do serviço. Nesse sentido, 
vejamos o Acórdão nº 132/2008 - TCU - Segunda Câmara: 

Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um determinado serviço é 
sua essencialidade para assegurar a integridade do patrimônio público de 
forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades 
finalísticas do ente administrativo, de modo que sua interrupção possa 
comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão 
institucional. 

                                                 
1 Acórdão nº 766/2010, Plenário, rel. Min. José Jorge. 
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Acerca do tema, leciona Marçal Justen Filho2: 

A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade 
pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a 
atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure 
prestação semelhante no futuro. 

Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também as 
necessidades públicas permanentes relacionadas com atividades de menir 
relevância (tal como limpeza, por exemplo). O que é fundamental é a 
necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através de um 
serviço. 

Como citado na questão anterior, (i) reordenação/adequação e (ii) manutenção 
do sistema de iluminação pública devem ser consideradas como atividades 
independentes. A primeira é relacionada à execução de serviços discriminados 
em projeto específico, com finalidade própria e fim determinado. Já a 
manutenção do sistema de iluminação pública trata-se de atividade rotineira, 
essencial e sem fim previsto, considerando que o sistema sempre apresentará 
falhas (queima de equipamentos, vandalismos, etc.) e necessitará de reparos 
para a retomada de seu perfeito funcionamento. 

Assim, esta Secretaria entende que o serviço de reordenação/adequação da 
iluminação pública (projeto e execução) não é considerado como de caráter 
continuado, por outro lado, compreende que a manutenção do sistema de 
iluminação pública pode ser reconhecida como tal, pois se reveste de 
essencialidade e execução de forma contínua, sendo que sua ausência pode 
provocar prejuízos à população. 

c) Quanto ao pagamento futuro de serviços, este pode ser condicionado 
à aferição da efetiva redução dos valores despendidos com a iluminação 
pública após a reordenação luminotécnica? 

Considerando o já exposto nesta análise, para realizar a 
reordenação/adequação da iluminação pública, o município deverá realizar, 
pelo menos, 2 (dois) procedimentos licitatórios distintos: o primeiro com a 
contratação de empresa/profissional para elaboração de projeto básico e o 
segundo com a contratação de empresa para a execução dos serviços 
abrangidos pelo projeto básico, fruto da primeira licitação. 

Neste ponto, cumpre destacar que, como já citado anteriormente, a Lei nº 
8.666/93 veta que a mesma empresa possa realizar o projeto básico e a 
execução dos serviços. 

Retomando ao tema, tem-se que o elaborador do projeto básico é o principal 
responsável pelo êxito da reordenação/adequação da iluminação pública, tendo 
em vista que os documentos técnicos, por ele elaborados, trarão os estudos e 
as soluções para atender à ABNT NBR 5101/18 e para uma possível redução 
no valor da respectiva conta de energia elétrica.  

Porém, para se comprovar a efetiva economia de energia elétrica, à qual a 
Administração deseja condicionar o pagamento, é necessário antecipar suas 
consequências. 

A condição prejudicaria diretamente a empresa/profissional elaborador do 
projeto básico, pois o pagamento deste ficaria pendente durante todo o 

                                                 
2 Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 16. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. 
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procedimento licitatório para a contratação da empresa executora dos serviços; 
o próprio prazo da execução dos serviços; e, adicionalmente, até o término do 
primeiro período de aferição do consumo de energia elétrica. 

Ressalta-se que a alteração na fatura de energia elétrica do sistema de 
iluminação pública dependerá de uma aceitabilidade da concessionária (ENEL, 
antiga CELG D) acerca do consumo dos novos produtos instalados, isso 
porque a medição se dá por meio de estimativa com base na potência e tempo 
de funcionamento. 

Desse modo, ponderando as consequências desarrazoadas retro, esta 
Secretaria se manifesta pela impossibilidade da aplicação da condição de 
pagamento pretendida.  

d) O pagamento dos serviços poderá ser realizado mediante as receitas 
auferidas pela Contribuição para Iluminação Pública – CIP, vinculando-as 
como garantia ao prestador dos serviços? 

A Contribuição para Iluminação Pública – CIP foi introduzida no ordenamento 
jurídico pela Emenda Constitucional nº 39/2010, que incluiu o art. 149-A na 
Constituição Federal: 

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 39, de 2002) 

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o 
caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 39, de 2002) 

Amparada na determinação constitucional, a Resolução Normativa ANEEL nº 
414/2010, no art. 218, determinou que as distribuidoras deveriam transferir os 
ativos de iluminação pública (luminárias, lâmpadas, relés, reatores, etc.) às 
prefeituras. Assim, desde então, os municípios passaram a ser os responsáveis 
por cuidar de todo o sistema de iluminação pública, incluindo o pagamento de 
fatura de energia, a instalação, a manutenção, o melhoramento, a expansão e 
a modernização.  

A controvérsia relacionada ao tema cinge-se à possibilidade de se empregar a 
receita proveniente da CIP na instalação, no melhoramento, na expansão e na 
modernização do sistema, tendo em vista a expressão “custeio” utilizada no art. 
149-A da Constituição Federal. Assim, encontra-se pendente de julgamento o 
recurso extraordinário com repercussão geral nº 666.404-RG, no Supremo 
Tribunal Federal - STF, em que se discute tal possibilidade, conforme segue: 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CUSTEIO DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA 
REDE. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFASTAMENTO NA 
ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 
CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à 
constitucionalidade da cobrança, por Municípios e Distrito Federal, de 
contribuição de iluminação pública VISANDO SATISFAZER DESPESAS COM 
MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. 

(STF - RG RE: 666404 SP - SÃO PAULO, Relator: min. MARCO AURÉLIO, 
Data de Julgamento: 28/11/13, Data de Publicação: DJe-032 17/2/14). 

Esta Secretaria explicita que, após o julgamento do referido processo, deverá 
ser seguido o posicionamento do STF quanto aos serviços de iluminação 
pública que podem ser custeados pela CIP. No entanto, como não há previsão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc39.htm#art1
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para a solução da controvérsia, esta Secretaria entende que, diante da 
consulta formulada, este Tribunal deve direcionar o jurisdicionado. 

Frisa-se que a situação em tela, qual seja, a adequação do sistema de 
iluminação pública, com a troca da tecnologia das lâmpadas tradicionais (sódio, 
mercúrio, etc) por LED, em tese, trará maior iluminância (claridade) dos 
logradouros públicos com menor gasto de energia. Nesse sentido, apesar de 
ter um gasto inicial elevado com a substituição, haverá uma redução na 
respectiva conta de energia elétrica e, no curto e médio prazo, uma redução na 
manutenção do sistema.  

Desse modo, esta Especializa se manifesta no sentido de admitir a utilização 
das receitas provenientes da arrecadação da CIP para custear os serviços de 
manutenção do sistema de iluminação pública, bem como, a sua adequação à 
norma ABNT NBR 5101/18, observadas as disposições legais que regem o 
assunto.  

Noutro giro, nos termos da Lei n. 8.666/93, com relação à vinculação dos 
recursos obtidos com a Contribuição para Iluminação Pública – CIP para dar 
como garantia ao prestador dos serviços, esta Secretaria manifesta-se pela 
impossibilidade, tendo em vista a ausência de previsão legal que ampare tal 
garantia ao particular que contrata com a Administração Pública.   

2. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 

a) Conheça da Consulta realizada por cumprir os requisitos previstos nos 
arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do Regimento Interno do 
TCMGO; 

b) Responda ao Consulente: 

QUESTÃO 1 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 
luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, visando a sua 
adequação aos ditames da ABNT NBR 5101/2012, pode ser considerada 
serviço comum e ser licitada na modalidade pregão presencial, observando os 
preceitos da Lei nº 10.520/2002? 

Resposta: Os serviços de (i) reordenação/adequação e (ii) manutenção, 
ambas da iluminação pública, são independentes e não devem ser licitados 
conjuntamente. Para realizar a reordenação/adequação da iluminação pública 
são necessários 2 (dois) procedimentos licitatórios distintos: o primeiro com a 
contratação de empresa/profissional para elaboração de projeto básico de 
adequação da iluminação pública e o segundo com a contratação de empresa 
para a execução dos serviços abrangidos pelo projeto básico, fruto da primeira 
licitação. Para todas as situações expostas neste quesito pode ser utilizada a 
modalidade pregão, conforme entendimento formado por esta Corte de Contas 
no Acórdão Consulta nº 00009/2011, atentando para suas particularidades. 

QUESTÃO 2 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 
luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, por ser um serviço 
que despende tempo e constante/permanente troca de lâmpadas dentre outros 
produtos e/ou equipamentos para seu correto funcionamento e segurança, 
pode ser considerado em serviço de caráter continuado? 

Resposta: Os serviços de reordenação/adequação da iluminação pública não 
são considerados de caráter continuado, tendo em vista que são relacionados 
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à execução de serviços discriminados em projeto específico, com finalidade 
própria e fim determinado. Já a manutenção do sistema de iluminação pública 
é de caráter continuado, pois se reveste de essencialidade e execução de 
forma contínua, sendo que sua ausência pode provocar prejuízos à população. 

QUESTÃO 3 - Quanto ao pagamento futuro de serviços, este pode ser 
condicionado à aferição da efetiva redução dos valores despendidos com a 
iluminação pública após a reordenação luminotécnica? 

Resposta: Não, pois o condicionamento à comprovação da efetiva redução 
financeira da conta de energia elétrica prejudicaria diretamente a 
empresa/profissional elaborador do projeto básico, pois o pagamento deste 
ficaria pendente durante todo o procedimento licitatório para a contratação da 
empresa executora dos serviços; o próprio prazo da execução dos serviços; e, 
adicionalmente, até o término do primeiro período de aferição do consumo de 
energia elétrica. 

QUESTÃO 4 - O pagamento dos serviços poderá ser realizado mediante as 
receitas auferidas pela Contribuição para Iluminação Pública – CIP, vinculando-
as como garantia ao prestador dos serviços? 

Resposta: Observadas as disposições legais que regem o assunto, é admitida 
a utilização das receitas provenientes da arrecadação da CIP para custear os 
serviços de manutenção do sistema de iluminação pública, bem como, a sua 
adequação à norma ABNT NBR 5101/18, enquanto pendente de julgamento o 
recurso extraordinário com repercussão geral nº 666.404-RG, no Supremo 
Tribunal Federal. Com relação à vinculação dos recursos obtidos com a 
Contribuição para Iluminação Pública – CIP para dar como garantia ao 
prestador dos serviços, tem-se pela impossibilidade devido à ausência de 
previsão legal que ampare tal garantia ao particular que contrata com a 
Administração Pública, nos termos da Lei n. 8.666/93. 

(...) 

 

I.5. Da manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

O MPC manifestou-se no Parecer nº 5623/19 (fls. 36/39), in 

verbis: 

(...) 

De início, a resposta ao questionamento sobre a possibilidade de contratação, 
mediante pregão, de serviço de “reordenação e manutenção luminotécnica” 
pressupõe a análise concreta do objeto, com todos as suas particularidades, 
para somente então, casuisticamente, entender se configura serviço comum 
(art. 1º da Lei nº 10.520/02). 

Em vista disso, a consulta, quanto à Questão 01, não deve ser conhecida. 

O questionamento não se assemelha, por exemplo, ao exame da hipótese 
abstrata de uso do pregão para serviços de engenharia, conforme já realizado 
pelo TCMGO mediante o AC-CON nº 09/113. Naquele processo, discutiu-se a 

                                                 
3 EMENTA: A lei do pregão é autoaplicável, sendo recomendável a regulamentação por meio de decreto municipal. É 
possível a de utilização o pregão para licitação de serviços e obras de engenharia, de natureza comum, conforme 
entendimento consolidado do TCU. A Administração pública pode exigir habilitação técnica no edital. O termo de 
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interpretação de dispositivos legais atinentes ao pregão e à definição de obras 
e serviços de engenharia constante da Lei nº 8.666/93, hipótese de cabimento 
típica de consulta4, e não caracterização de serviço específico no conceito de 
serviços comuns, como nestes autos. 

Do mesmo modo, o questionamento sobre a caracterização de “serviço 
contínuo”. Para respondê-lo, seria imprescindível o exame das particularidades 
do objeto licitado, sendo impossível a análise em abstrato, sob pena de efetivo 
prejulgamento de caso concreto5. Assim, também descabe conhecer da 
consulta quanto à Questão 02. 

Pelo que se observa, o consulente pretende dar a contrato administrativo 
comum, licitado mediante pregão, os contornos da concessão administrativa do 
regime de parcerias público-privadas (PPPs), prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 
11.079/04. Ora, o caso colocado pelo consulente alude à uma contratação que 
encerra, no mesmo objeto, projeto, investimento (infraestrutura) e prestação de 
serviço, atribuindo-lhe o nome de “serviço de reordenação luminotécnica”, 
quando, em verdade, trata-se de objeto complexo típico de licitações e 
contratos já bastante conhecidos como “PPPs de iluminação pública”6. 

Cita-se decisão do TCE de Santa Catarina sobre as referidas PPPs: 

Ementa: Iluminação pública. Parceria Público-Privada. Demonstrada a devida 
viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira e a vantajosidade da opção 
da PPP, é possível sua realização para a concessão de serviços de iluminação 
pública, sendo que a modalidade de concessão especial mais adequada ao 
caso é a administrativa. Deve-se observar, no entanto, que o objeto da PPP 
firmada não deve ser limitado à mera troca de lâmpadas, sendo 
recomendável que envolva serviços como a modernização, otimização, 
expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de 
iluminação pública do Município. Custeio. Contribuição de Iluminação 
Pública –  CIP, também nominada Contribuição para Custeio dos Serviços de 
Iluminação Pública – Cosip. A contribuição especial para o custeio da 
iluminação pública(CIP ou Cosip) – e não a taxa de iluminação pública – pode 
ser utilizada pelo parceiro público como contraprestação ao parceiro privado 
responsável pela modernização, otimização, expansão, operação e 
manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública, devendo o 
Município projetar sua receita de modo a estimar se ela seria suficiente para o 
pagamento da contraprestação, acrescentando-se que, na eventualidade de 
excesso de arrecadação, o valor da contribuição cobrado dos cidadãos seja 
reduzido. Além disso, o contrato poderá prever o pagamento ao parceiro 
privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme 
metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato (art. 6º, § 
1º, da Lei n. 11.079/04). Concessão administrativa. PPP. Licitação. 
Modalidade. O certame para contratação de PPP administrativa deverá ser 
precedido de licitação na modalidade concorrência, conforme 
expressamente previsto no art. 10, caput, da Lei n. 11.079/04. PPP. 

                                                                                                                                                    
referência ou o projeto básico devem definir com clareza as características do objeto contratual. O prazo mínimo de 
oito dias úteis entre a publicação do ato convocatório e a apresentação das propostas pode ser ampliado. Lei nº 10.520/02. 
(TCMGO. AC-CON nº 009/11 – Prefeitura de Chapadão do Céu. Relator: Cons. Subst. Francisco José Ramos. 23.03.2011) 
4 LOTCMGO, Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: (...) 
5 LOTCMGO, Art. 32. O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do art. 31 ou verse 
apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente.  
6 Concessão Administrativa dos serviços de Iluminação Pública no Município, incluindo a implantação, instalação, 
recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão, operação e a manutenção da Rede Municipal de 
Iluminação Pública. (Concorrência nº 09/2019. Porto Alegre) 
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Procedimentos. Regulamentação. Os procedimentos de planejamento, 
licitação, contratação e execução contratual das PPPs devem ser definidos no 
âmbito da competência administrativa interna de cada ente, de acordo com 
suas peculiaridades, observando-se, obviamente, a legislação aplicável ao 
caso, notadamente a Lei n. 11.079/04, a Lei n. 8.987/95 e a Instrução 
Normativa n. TC-0022/2015 dessa Corte de Contas. (TCESC. @CON 
17/00651975. Relator: CONS. CÉSAR FILOMENO FONTES. 30/07/2018) 

Todavia, a disciplina de contratações nos moldes colocados pelo consulente é 
especial justamente porque elas se referem a contratos de alto valor, grande 
complexidade e que se baseiam, essencialmente, no conceito de amortização 
diferida de investimentos vultosos do setor privado, inexistente nas 
contratações públicas ordinárias7. Essas contratações, ademais, por sua 
complexidade e expressa previsão legal, exigem licitação na modalidade 
concorrência8, sendo impróprio o uso da modalidade pregão. 

O regime diferenciado de contratação (RDC) da Lei nº 12.462/11 também 
contempla contratos de objetos complexos, em especial de obras e serviços de 
engenharia, no regime de “contratação integrada”9. Não obstante, trata-se 

também de regime diferenciado, com aplicação restrita, assim como destacado 
para as PPPs, que não encontra paralelo na Lei nº 8.666/93, tampouco admite 
a licitação por meio do pregão. 

Por outro lado, o uso do pregão pressupõe a existência de um projeto (art. 3º, 
III, da Lei nº 10.520/0210). Como bem destaca a unidade técnica, o regime geral 
das contratações públicas da Lei nº 8.666/93 já traz solução suficiente, sendo 
possível a contratação de projeto de iluminação pública, na impossibilidade de 
ser elaborado diretamente pela Administração, e, diante do projeto que defina 
as características da prestação e possibilite o enquadramento como serviços 
comuns, realizar licitação, mediante pregão, para a manutenção dos 

                                                 
7Tendose em conta que as parcerias públicoprivadas produzem a indispensável redefinição da forma de relacionamento 
entre o Estado e o setor privado, no que tange à realização de obras de infraestrutura e prestação de serviços, gerando 
um novo tipo de contratação e, por isso, não prevista na Lei nº 8.666/1993, por óbvio terá de possuir uma 
regulamentação legal específica, com assente na norma constitucional.  
(...) 
Embora a expressa normatização realizada pela Lei nº 11.079/2004, quanto à exigência de a parceria público-privada ser 
realizada somente por meio de contrato administrativo de concessão, entendeu o legislador federal de acrescentar ainda 
outros elementos que não possibilitam a caracterização da parceria público-privada, numa evidente forma de restringir a 
utilização do instituto e evitar a sua banalização, no sentido de proteger o interesse coletivo e não permitir uma nova 
forma de endividamento. 
(...) 
Portanto, a vontade legislativa busca a realização de grandes empreendimentos, que envolvam soma significativa - no 
mínimo R$ 20 milhões - e estejam protegidos por contrato de longa duração (superior a cinco anos), cujo investimento 
ocorra em importantes obras de infra-estrutura ou prestação de serviço de interesse coletivo, não permitindo que esse tipo 
de colaboração seja direcionada para gastos de manutenção da máquina administrativa, com utilização apenas e 
unicamente para o fornecimento de mão-de-obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou a mera execução de obra 
pública. (Parcerias Público-Privadas: Fundamentos, Aplicação e Alcance da Lei, Elementos Definidores, Princípios, Regras 
Específicas Para Licitações e Contratos, Aspectos Controvertidos, Controle e Perspectivas de Aplicação da Lei nº 11.079, 
de 30.12.2004. Interesse Público - IP Belo Horizonte, n. 29, ano 7 Janeiro / Fevereiro 2005) 
8 Lei nº 11.079/04, Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de 
concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: (...) 
9 Art. 8º Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: (...) V - contratação 
integrada. (...) § 5º Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas onde for adotado o 
regime previsto no inciso V do caput deste artigo, deverá haver projeto básico aprovado pela autoridade competente, 
disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.  
Art. 9º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, 
desde que técnica e economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das seguintes condições: I - 
inovação tecnológica ou técnica; II - possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou  III - possibilidade de 
execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.  
10 Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: (...)  II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 
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equipamentos de iluminação pública.  

Quanto ao terceiro e ao quarto questionamento, é possível extrair questões em 
abstrato, em relação à possibilidade de prever pagamento que considerem 
indicadores de desempenho (redução do consumo de energia) em contratos 
administrativos, como também sobre a vinculação de receitas públicas em 
garantia nesses contratos. 

Em relação à remuneração variável baseada em desempenho, trata-se 
também de conceito inspirador do regime das PPPs. Esse tipo de 
remuneração, ademais, tem previsão no regime diferenciado de contratação 
(RDC) da Lei nº 12.462/11. Ambos os regimes, porém, como referido, são 
disciplinas especiais com requisitos específicos para aplicação, distintos dos 
contratos comuns de compras, obras e serviços da Lei nº 8.666/93. 

No regime da Lei nº 8.666/93 as contratações devem seguir, como regra, a 
remuneração fixa com base em preços predeterminados, licitados com amparo 
em referenciais de preço e orçamento detalhado, como destacou o TCU em 
decisões sobre intermediações11. Contratos com remunerações variáveis são, 
assim, excepcionalíssimos. 

Além disso, a aferição de desempenho sugerida pelo consulente seria difícil, 
segundo destacou a SFOSEng, na medida em que a redução do consumo de 
energia seria apurada por estimativa, pelo consumo médio das lâmpadas. 
Nesse contexto, restaria prejudicada a liquidação adequada da despesa (art. 
63, § 2º, III, Lei nº 4.320/6412). 

Não obstante, em contratos de prestação de serviço, como os de manutenção, 
é boa prática reconhecida que a forma de medição dos serviços que considere 
os resultados. A regra foi consignada no Decreto nº 9578/18, que trata da 
gestão de contratos da União13 e já era prevista na disciplina anterior, o 
Decreto nº 2.071/9714. 

O TCU também possui diversos julgados que colocam como preferencial o 
modelo de execução com base em medição de resultados, nos casos em que 
for possível a aferição de unidade qualitativa, em regime da empreitada por 
preço unitário. Assim: 

9.1.2. adotar metodologia de mensuração de serviços prestados que 
condicione a remuneração da contratada à aferição do resultado pretendido e 
elimine a possibilidade de remunerar a empresa com base na quantidade de 
horas trabalhadas, nos termos do art. 11 da IN nº 2, de 30 de abril de 2008, do 

                                                 
11 Enunciado - É incompatível com a Lei de Licitações o estabelecimento de remuneração fundada em taxa de 
administração, comissão, participação ou outra espécie de recompensa variável, que não traduzam preço certo. (Acórdão 
429/2010-Segunda Câmara. Relator: AROLDO CEDRAZ) 
Enunciado - É irregular, nos contratos de prestação de serviço com fundações de apoio, o estabelecimento de 
remuneração com base em taxa de administração, comissão, participação ou outra espécie de recompensa variável, que 
não traduza preço certo fundamentado nos custos operacionais dos serviços prestados. Acórdão 2233/2018-Primeira 
Câmara. Relator: WEDER DE OLIVEIRA) 
12 Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito. (...) § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços 
prestados terá por base: (...) III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 
13 Art. 6º Para a execução indireta de serviços, no âmbito dos órgãos e das entidades de que trata o art. 1º, as contratações 
deverão ser precedidas de planejamento e o objeto será definido de forma precisa no instrumento convocatório, no projeto 
básico ou no termo de referência e no contrato como exclusivamente de prestação de serviços. 
Parágrafo único. Os instrumentos convocatórios e os contratos de que trata o caput poderão prever padrões de 
aceitabilidade e nível de desempenho para aferição da qualidade esperada na prestação dos serviços, com previsão de 
adequação de pagamento em decorrência do resultado. 
14 Art . 3º, § 1º Sempre que a prestação do serviço objeto da contratação puder ser avaliada por determinada unidade 
quantitativa de serviço prestado, esta deverá estar prevista no edital e no respectivo contrato, e será utilizada como um dos 
parâmetros de aferição de resultado. 
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; (Acórdão 860/2012-Plenário. 
Relator: WEDER DE OLIVEIRA) 

49. Em relação à forma de remuneração dos serviços utilizados, os recorrentes 
não aduziram nenhuma alegação. Nessa linha, de acordo com o parecer da 
Secretaria de Recursos, entendo aplicáveis as seguintes considerações 
efetuadas pela unidade técnica original e que foram adotadas como 
fundamento da decisão impugnada: (...) 

Dos serviços enumerados pela Petrobras, alguns constam como item de 
planilha de PPU, como: fabricação e montagem de tubulação, torqueamento de 
equipamentos, flanges e válvulas e retoques de pintura de sistemas essenciais, 
o que mostra que muitos serviços poderiam ter sido remunerados por 
intermédio de Planilhas de Preços Unitários (PPUs) e não por HH. A Petrobras 
alegou apenas que a medição por HH se mostra como melhor alternativa, mas 
não mostrou qualquer estudo que porventura tenha sido feito para avaliar a 
economicidade da alternativa por ela escolhida. 

50. Observo que a remuneração por serviço medido atende melhor o interesse 
público porque se trata de uma remuneração por resultados, na medida em que 
é independente da mão-de-obra efetivamente empregada pela contratada. 
Ademais, essa hipótese é mais compatível com os princípios que regem as 
contratações públicas, pois será pago o valor previsto no contrato e resultante 
de processo licitatório. (Acórdão 332/2015-Plenário. Relator: BENJAMIN 
ZYMLER) 

Nesse contexto, é possível afirmar, de modo geral, para o terceiro 
questionamento, que os pagamentos devem guardar relação com o 
desempenho, segundo a medição da execução contratual, sempre que 
possível uma aferição adequada. 

Por fim, quanto à Questão 04, o regime de PPP admite a prestação de garantia 
ao parceiro privado mediante vinculação de receitas públicas (art. 8º, § 1º, da 
Lei das PPPs). Por outro lado, no caso dos contratos administrativos em geral, 
disciplinados pela Lei nº 8.666/93, a afetação (não vinculação) de recursos 
públicos ao contrato limita-se à indicação do crédito orçamentário no 
instrumento, como também à realização de prévio empenho, reservando-se, 
em sede orçamentária, dotação suficiente para a execução. Assim, não há 
autorização nesses casos de garantia ou transferência automática de recursos 
da contribuição (COSIP), sendo possível apenas a afetação orçamentária, com 
a autorização de despesas e classificação por fonte/destinação de recursos da 
COSIP. 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas: 

a) por não conhecer da consulta quanto às Questões 01 e 02; 

b) em relação à Questão 03, responder ao consulente que: 

b.1) nos contratos administrativos relativos à prestação de serviços na área de 
iluminação pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, admite-se a metodologia de 
execução por empreitada por preço unitário, com previsão de pagamentos 
condicionados ao cumprimento, pela contratada, de unidade de execução 
conforme padrões de qualidade, indicadores e metas predefinidas, que podem, 
em tese, compreender a redução do consumo de energia elétrica, se a efetiva 
medição da unidade for tecnicamente viável; 

c) em relação à Questão 04, responder ao consulente que: 

c.1) nos contratos administrativos relativos à prestação de serviços na área de 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%3A332%20ANOACORDAO%3A2015%20COLEGIADO%3A%22Plen%C3%A1rio%22/DTRELEVANCIA%20desc%2C%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20
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iluminação pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, não é possível a prestação de 
garantia ao contratado por vinculação de receitas de contribuição para custeio 
de iluminação pública, nos moldes do art. 8º, § 1º, da Lei das PPPs, sendo 
possível apenas a afetação dessas receitas aos contratos mediante a indicação 
de crédito orçamentário com classificação de fonte/destinação “17 - 
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP”, 
conforme IN nº 09/15, Anexo IX, do TCMGO, e à realização de prévio 
empenho. 

(...) 

 

I.6. Da manifestação do Conselheiro Relator 

O Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, Relator, 

manifestou-se por meio da Proposta de Decisão nº 210/2019 – GBMOA, com a 

seguinte introdução: 

Desde 31 de dezembro de 2014, conforme cronograma 

estipulado na Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica-ANEEL, a responsabilidade pela gestão dos ativos de 

iluminação pública deixou de ser das distribuidoras de energia elétrica e 

passou a ser dos municípios. Assim, estes passaram a ser responsáveis por 

ofertar iluminação pública, podendo ser considerada um serviço essencial. 

Nos termos do art. 218 da Resolução Normativa nº 

414/2010, com redação dada pela Resolução Normativa nº 479/2012, ambas 

da ANEEL, o Ente Municipal passou a ter a titularidade pelo sistema de 

iluminação pública: 

“Art. 218. A distribuidora deve transferir o sistema de 

iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS à 

pessoa jurídica de direito público competente.” 

Diversos municípios brasileiros estão deflagrando 

procedimentos licitatórios cujo objeto é a reordenação luminotécnica para 

adequação à norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - 

ABNT NBR 5101, de 2012 (que dispõe sobre a iluminação pública) e para 

reduzir o valor financeiro despendido com consumo de energia elétrica 

(despesa pública), sem diminuir a qualidade do serviço ofertado, ou ainda, se 

possível, melhorá-lo. 

Um destes municípios foi o Município de Campinaçu que em 

2018 deflagrou o Pregão Presencial nº 001/2018, a partir do qual se firmou o 
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Contrato nº 10/2018, que foi objeto de denúncia perante este TCM/GO no 

Processo nº 14836/18. 

Diante desta realidade, o prefeito de São Francisco de 

Goiás, Wilmar Ferreira da Silva, formulou consulta sobre a possibilidade de 

deflagração de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial para 

reordenação do sistema de iluminação pública municipal, bem como 

características da respectiva prestação de serviço de manutenção e condições 

de pagamento do serviço, envolvendo a efetiva economia na iluminação 

pública e a receita da Contribuição para Iluminação Pública (CIP). 

 (...) 

 Em prosseguimento, conheceu da consulta, tendo em vista o 

atendimento aos arts. 31, §1º, e 32 da LOTCM, bem como ao art. 199, §1º do 

RITCM. Quanto ao mérito, manifestou-se nos seguintes termos:  

II.2. Do Mérito 

Em relação às questões formuladas pelo consulente, nos 

termos em que foram reformuladas pela SFOEng, temos a considerar o 

seguinte: 

QUESTÃO Nº 1 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, visando a sua 

adequação aos ditames da ABNT NBR 5101/2012, pode ser considerada 

serviço comum e ser licitada na modalidade pregão presencial, observando os 

preceitos da Lei nº 10.520/2002? 

O cerne da questão é saber se o serviço de reordenação e 

o serviço de manutenção, ambos do sistema de iluminação pública, podem ser 

enquadrados como serviço de natureza comum. 

Em geral, serviços comuns são aqueles cuja escolha pode 

ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista serem 

comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação minuciosa. São 

encontrados facilmente no mercado. O serviço será comum quando for 

possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante 

especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho 

peculiares ao objeto. 
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Para que o serviço de engenharia seja caracterizado como 

comum deve-se observar se foi objetivamente determinado no edital e se as 

especificações estão descritas de forma clara, a fim de que não suscitar 

dúvidas aos licitantes no momento da elaboração das propostas. Isto é, o 

termo de referência ou o projeto básico, constantes do edital, devem prever 

minuciosamente as características do objeto contratual, de forma que o 

detalhamento do referido se dê conforme o disciplinado pela doutrina do 

Pregão, de forma a não pairar equívoco aos licitantes. 

O Tribunal de Contas da União tem jurisprudência pacífica 

acerca do que seja serviços comuns de engenharia, vejamos:  

Faça cumprir o art.1º caput da Lei n.10.520/02 e art. 1º, 
caput, e 2º, § 1º do Decreto n. 5.450/05, providenciando a 
realização de pregão eletrônico para contratação de 
serviços comuns de engenharia, ou seja, aqueles serviços 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações  usuais de mercado(Vide também Acórdãos 
812/2005 e 1329/2006, ambos do Plenário e Acórdão 
286/2007 Primeira Câmara, entre outros.”(Acórdão 
2664/2007: Plenário) 

 
Nesse sentido, considerando a conceituação de serviço 

comum apresentada, considerando que para ele não existe um rol exaustivo, e 

considerando que serviços de engenharia podem, nos termos tratados, se 

caracterizar como de natureza comum, cabe ao gestor verificar a conformidade 

do objeto ‘reordenação e manutenção luminotécnica’ na seara do serviço 

comum.  

De todo modo, importante deixar claro que este Tribunal já 

enfrentou matéria relativa ao uso do pregão para serviços de engenharia de 

natureza comum, por meio do Acórdão Consulta nº 09/11: 

AC-CON nº 09/11 – Prefeitura de Chapadão do Céu 

EMENTA: A lei do pregão (Lei nº 10520/02) é autoaplicável, 
sendo recomendável a regulamentação por meio de decreto 
municipal. É possível a de utilização o pregão para licitação 
de serviços e obras de engenharia, de natureza comum, 
conforme entendimento consolidado do TCU. A 
Administração pública pode exigir habilitação técnica no 
edital. O termo de referência ou o projeto básico devem 
definir com clareza as características do objeto contratual. O 
prazo mínimo de oito dias úteis entre a publicação do ato 
convocatório e a apresentação das propostas pode ser 
ampliado. 
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Cumpre observar que a SFOSEng, em sua resposta à 

Questão nº 1, fez referência ao AC-CON nº 09/2011-TCM, isto é, afirmou que 

“pode ser utilizada a modalidade pregão”, desde que “atentando para as suas 

peculiaridades”, que são as peculiaridades do caso concreto, assim, este 

Relator não nota distinção de conteúdo na manifestação da SFOSEng com 

relação à manifestação do MPC em seu Parecer nº 5623/2019 (fls. 36/39), 

posto que este último afirmou que a resposta à questão “pressupõe a análise 

concreta do objeto, com todas as suas particularidades”.  

Do exposto penso que o TCM/GO pode fornecer uma 

resposta que tenha um caráter preponderantemente orientativo para os objetos 

contratuais concernente à “reordenação da iluminação pública” e à 

“manutenção da iluminação pública” e ao mesmo tempo reafirmar o AC-CON 

nº 09/2011 quanto à necessidade de o jurisdicionado avaliar o caso concreto 

de acordo com as suas peculiaridades. 

Portanto, conheço do primeiro questionamento da consulta, 

acompanhando o entendimento do SFOSEng, porém acrescento à resposta a 

transcrição dos incisos II, V e VI do AC-CON nº 09/2011, que são próprios para 

explicitar quando se pode atribuir natureza comum a uma dada obra ou serviço 

de engenharia, de modo que, uma vez tecnicamente reconhecida tal natureza, 

se possa realizar o pregão como procedimento licitatório adequado. 

A SFOSEng respondeu que: “Os serviços de (i) 

reordenação e de (ii) manutenção, ambas da iluminação pública, são 

independentes e devem ser licitados separadamente. Para realizar a 

reordenação da iluminação pública são necessários dois procedimentos 

licitatórios distintos: o primeiro com a contratação de empresa/profissional para 

elaboração de projeto básico de adequação da iluminação pública e o segundo 

com a contratação de empresa para a execução dos serviços abrangidos pelo 

projeto básico, fruto da primeira licitação”.  Quanto ao serviço de (i) 

reordenação ou de (ii) manutenção, é possível que seja considerado serviço de 

natureza comum desde que observados as características referidas nos incisos 

II e V do AC-CON nº 09/2011: 

II – As obras e serviços de engenharia, de natureza comum, que não 

demandam especificações técnicas com grau elevado de complexidade, 

podem ser licitados através da modalidade Pregão. Todavia, não se deve 

perder de vista que cada caso concreto deverá ser avaliado isoladamente, de 
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acordo com as suas peculiaridades, especialmente quando a análise dos 

requisitos mínimos de técnica ou de qualidade do objeto licitado demandar 

verificação mais cuidadosa por parte do gestor público licitante; 

V - O volume, a quantidade, os prazos exíguos de execução exigidos para 

obras e serviços de engenharia, ou ainda outras exigências da Administração, 

como logística, métodos construtivos, equipamentos especiais, etc., podem 

imprimir ao objeto a ser contratado, inicialmente tido como comum, um nível de 

complexidade tal que elimine a possibilidade de considerá-lo como comum, 

afastando assim a possibilidade de utilização do Pregão. 

Importa ressaltar que quanto à contratação de 

empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da 

iluminação pública, não é possível usar do Pregão porque a elaboração de 

projetos, de gerenciamento, de supervisão, fiscalização e de controle 

tecnológico de obras são serviços técnicos de natureza predominantemente 

intelectual e representam trabalhos de concepção, decisão e execução futuras. 

Trata-se de produtos de natureza singular, que dependem intrinsecamente da 

formação, da atualização técnica e tecnológica, da experiência e do 

conhecimento específico do objeto que possuem os profissionais alocados para 

a prestação do serviço, bem como da estrutura organizacional, dos recursos, 

da expertise, dos controles de processos e da capacidade de aglutinação, 

gestão e coordenação da empresa que congrega os profissionais em questão. 

Portanto, não são serviços comuns, ou seja, por depender dessas inúmeras 

variáveis estes serviços são únicos, exclusivos, não são repetitivos, e não há 

como padronizá-los. 

QUESTÃO Nº 2 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, por ser um serviço 

que despende tempo e constante/permanente troca de lâmpadas dentre outros 

produtos e/ou equipamentos para seu correto funcionamento e segurança, 

pode ser considerado um serviço de caráter continuado? 

 Para responder a esta questão, importa dividi-la em duas 

partes: 

1ª Parte – A reordenação do sistema de iluminação pública pode ser 

considerada um serviço de caráter continuado? 

2ª Parte – A manutenção do sistema de iluminação pública pode ser 

considerada um serviço de caráter continuado? 
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 Quanto à 1ª Parte, este Relator concorda com a SFOSEng 

no sentido de que: “Os serviços de reordenação/adequação da iluminação 

pública não são considerados de caráter continuado, tendo em vista que são 

relacionados à execução de serviços discriminados em projeto específico, com 

finalidade própria e fim determinado.”  

 Quanto à 2ª Parte, este Relator concorda com o MPC 

quando afirmou, em seu Parecer nº 5623/2019 (fls. 36/39), que “seria 

imprescindível o exame das particularidades do objeto licitado, sendo 

impossível a análise em abstrato, sob pena de efetivo prejulgamento de caso 

concreto”, isso porque um sistema de iluminação pode envolver áreas externas 

e áreas internas, pode ser de grandes dimensões ou de médias dimensões, 

certas partes do sistema podem necessitar de reposição contínua ou 

intermitente, ou mesmo esporádica. Ainda há que se considerar a capacidade 

do ente público de realizar parte ou totalmente a manutenção pelos servidores 

públicos, há que se considerar avaliações de riscos específicas do local, como 

por exemplos os riscos de vandalismos, há ainda o período de garantia dos 

serviços e dos materiais realizados pela empresa que fez o reordenação do 

sistema de iluminação pública, etapa em que a manutenção compete à própria 

empresa executora da reordenação, e ainda outros fatores que escaparam 

desta listagem perfunctória, especialmente da relação da fase da operação do 

sistema com a fase da manutenção. 

 

QUESTÃO Nº 3 - Quanto ao pagamento futuro de serviços, este pode ser 

condicionado à aferição da efetiva redução dos valores despendidos com a 

iluminação pública após a reordenação luminotécnica? 

Quanto ao pagamento do contrato de reordenação da 

iluminação pública devemos distinguir dois aspectos: o valor do pagamento e o 

momento do pagamento. 

I – Do valor do pagamento: 

Para responder ao tópico do valor do pagamento é 

fundamental considerar o que afirmou a SFOSEng: “o elaborador do projeto 

básico é o principal responsável pelo êxito da reordenação/adequação da 

iluminação pública, tendo em vista que os documentos técnicos, por ele 

elaborados, trarão os estudos e as soluções para atender à ABNT NBR 

5101/18 e para uma possível redução no valor da respectiva conta de energia 
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elétrica”. Isto é, a quantificação do consumo estimado de energia elétrica do 

sistema de iluminação reordenado é dada pelo projeto básico que dimensiona 

o sistema e especifica os materiais, especialmente as lâmpadas. Portanto, a 

empresa que vai instalar o sistema de iluminação não traz nenhuma 

contribuição à taxa de consumo de energia elétrica uma vez que está 

previamente estipulada no projeto básico. 

O consumo da energia elétrica depende da operação do 

sistema, como, por exemplo, se haverá horário de verão, ou da alteração dos 

horários de ligação do sistema; depende inclusive de ter havido queda da rede 

ou do sistema o que gera não consumo de energia elétrica. Também pode 

acontecer de a rede de energia elétrica não estar funcionando por diversos 

fatores (ex: lâmpadas queimadas), período este em que o consumo diminuiria. 

Portanto, o consumo potencial de energia elétrica do sistema está diretamente 

relacionado com o projeto básico e o consumo efetivo depende do operador do 

sistema. 

Assim, o serviço de execução da reordenação do sistema 

de iluminação não traz nenhum fator para a redução do gasto de energia 

elétrica. A execução da reordenação do sistema deve cumprir à risca o 

estabelecido no projeto básico e a empresa contratada deve ser remunerada 

exclusivamente em relação ao êxito da execução do projeto básico. 

Portanto, é fundamental deixar claro que os valores dos 

pagamentos dependem daqueles estabelecidos em contrato, que por sua vez 

estão presentes numa planilha de custos (Planilha de Preços Unitários), com 

as respectivas medições dos serviços executados, as quais são faturadas e 

submetidas à aprovação.   

Assim, assiste razão a SFOSEng, conforme o Certificado nº 

252/2019, emitido em 22/08/2018, no Processo nº 14836/18, que ao analisar o 

Contrato nº 10/2018, de Campinaçu, disse: “O critério de medição da parcela 

deveria se basear no custo dos equipamentos e serviços executados, e não na 

redução do consumo de energia”. Isto é, o preço de referência deve ser uma 

composição de custos dos equipamentos e serviços e não a economia de 

energia elétrica. 

Conclusão: valores de redução no consumo de energia 

elétrica não podem entrar no cálculo do valor do contrato de reordenação da 

iluminação pública, nem no valor dos pagamentos das parcelas. 
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II – Do momento do pagamento: 

Quanto ao momento do pagamento, o que se quer saber é 

se a empresa contratada para executar a reordenação poderia receber o 

pagamento do contrato após totalmente executada a obra, posta em 

funcionamento e aferida a redução de gastos de energia elétrica. Causa 

estranheza a questão se colocada deste modo. Afinal, por que em uma obra e 

serviço de engenharia executada por empreitada por preço global ou por preço 

unitário, a empresa seria remunerada somente depois da obra concluída 

integralmente e aferida, sendo que não se trata de contrato de risco nem de 

concessão de serviço público, e ainda que o valor do contrato é totalmente 

independente do desempenho do sistema?  

A SFOSEng mostrou esta estranheza referida acima 

quando em seu Parecer nº 05/19, à fl. 33v., disse o seguinte:  

“Porém, para se comprovar a efetiva economia de energia elétrica, à qual a 
Administração deseja condicionar o pagamento, é necessário antecipar suas 
consequências. 

A condição prejudicaria diretamente a empresa/profissional elaborador do 
projeto básico, pois o pagamento deste ficaria pendente durante todo o 
procedimento licitatório para a contratação da empresa executora dos serviços; 
o próprio prazo da execução dos serviços; e, adicionalmente, até o término do 
primeiro período de aferição do consumo de energia elétrica.” 

Também o MPC notou esta estranheza quando afirmou em 

seu Parecer nº 5623/19:  

“Pelo que se observa, o consulente pretende dar a contrato administrativo 
comum, licitado mediante pregão, os contornos da concessão administrativa do 
regime de parcerias público-privadas (PPPs), prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 
11.079/04. Ora, o caso colocado pelo consulente alude à uma contratação que 
encerra, no mesmo objeto, projeto, investimento (infraestrutura) e prestação de 
serviço, atribuindo-lhe o nome de “serviço de reordenação luminotécnica”, 
quando, em verdade, trata-se de objeto complexo típico de licitações e 
contratos já bastante conhecidos como “PPPs de iluminação pública” 

Ou ainda: 

“Em relação à remuneração variável baseada em desempenho, trata-se 
também de conceito inspirador do regime das PPPs. Esse tipo de 
remuneração, ademais, tem previsão no regime diferenciado de contratação 
(RDC) da Lei nº 12.462/11. Ambos os regimes, porém, como referido, são 
disciplinas especiais com requisitos específicos para aplicação, distintos dos 
contratos comuns de compras, obras e serviços da Lei nº 8.666/93. 

No regime da Lei nº 8.666/93 as contratações devem seguir, como regra, a 
remuneração fixa com base em preços predeterminados, licitados com amparo 
em referenciais de preço e orçamento detalhado, como destacou o TCU em 
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decisões sobre intermediações15. Contratos com remunerações variáveis são, 

assim, excepcionalíssimos”. 

Correta, portanto, a conclusão da SFOSEng, no Parecer nº 

05/2019, às fl. 12v, quando afirmou que “esta Secretaria se manifesta pela 

impossibilidade da aplicação da condição de pagamento pretendida”. Diversa 

foi a afirmação do MPC, em seu Parecer nº 5623/19, quando disse que “é 

possível afirmar, de modo geral, para o terceiro questionamento, que os 

pagamentos devem guardar relação com o desempenho”. Discordo da 

afirmação do MPC porque a economia de gastos com energia elétrica 

depende, sobretudo, da atividade continuada das lâmpadas escolhidas pelo 

projeto básico e não da ação de instalação das mesmas pela empresa 

contratada.    

Cumpre observar que este TCM, ao analisar o Contrato nº 

10/2018 do município de Campinaçu, já decidiu no Acórdão nº 08373/19, de 

13/11/2019, por unanimidade, que o início dos pagamentos do contrato de 

reordenação da iluminação pública deve ser quando da execução dos serviços 

e não da comprovação da redução de gastos com energia elétrica:  

“II. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia, tendo em vista que:  
1- o item 3.1.1 do Contrato nº 010/2018 (fls. 036/039, v. 1) condicionou o início 
dos pagamentos à comprovação de redução do consumo de energia elétrica, 
quando deveriam ser realizados proporcionalmente à execução dos serviços, 
sendo procedente o item 1 da denúncia;”. 

Portanto, o TCM, já possui julgamento afirmando que 

constitui irregularidade, em contrato de reordenação de iluminação pública, 

condicionar o início dos pagamentos à comprovação da redução do consumo 

de energia elétrica.  

Do exposto, respondo a esta questão nº 3 do seguinte 

modo: 

No contrato para a reordenação do sistema de iluminação 

pública não pode haver cláusula do valor do contrato e dos valores a serem 

pagos, nem cláusula do momento a se iniciar os pagamentos, condicionadas à 

redução obtida nos gastos de energia elétrica; em vez disso, o valor do 

                                                 
15 Enunciado - É incompatível com a Lei de Licitações o estabelecimento de remuneração fundada em taxa de 
administração, comissão, participação ou outra espécie de recompensa variável, que não traduzam preço certo. (Acórdão 
429/2010-Segunda Câmara. Relator: AROLDO CEDRAZ) 
Enunciado - É irregular, nos contratos de prestação de serviço com fundações de apoio, o estabelecimento de 
remuneração com base em taxa de administração, comissão, participação ou outra espécie de recompensa variável, que 
não traduza preço certo fundamentado nos custos operacionais dos serviços prestados. Acórdão 2233/2018-Primeira 
Câmara. Relator: WEDER DE OLIVEIRA) 
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contrato deve ser previamente calculado com base nos custos dos 

equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados na execução da obra ou 

serviço, bem como os pagamentos devem ser iniciados conforme a 

apresentação das faturas e proporcionalmente à execução dos serviços. 

QUESTÃO Nº 4 - O pagamento dos serviços poderá ser realizado mediante as 

receitas auferidas pela Contribuição para Iluminação Pública–CIP, vinculando-

as como garantia ao prestador dos serviços? 

Quanto à última questão, coaduno com os entendimentos 

convergentes da SFOSEng e do MPC, que embora admitam o pagamento dos 

serviços de reordenação e de manutenção da iluminação pública com as 

receitas da CIP, não admitem a vinculação dos recursos da CIP em prestação 

de garantia do contrato, em virtude da falta de previsão na Lei nº 8666/93. 

Cabe informar que a Lei nº 8.666/93 permite apenas a indicação da dotação 

orçamentária no instrumento contratual e a realização de prévio empenho. 

Cumpre alertar quanto ao julgamento do Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 666.404-RG, no STF, trazido pela 

Especializada, que se discute a possibilidade de contratação em comento, 

sendo que sua decisão disciplinará em definitivo a vinculação ou não da CIP às 

prestações de serviços de iluminação pública:  

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CUSTEIO DE MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA 
REDE. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFASTAMENTO NA 
ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 
CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à 
constitucionalidade da cobrança, por Municípios e Distrito Federal, de 
contribuição de iluminação pública VISANDO SATISFAZER DESPESAS COM 
MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. 

(STF - RG RE: 666404 SP - SÃO PAULO, Relator: min. MARCO AURÉLIO, 

Data de Julgamento: 28/11/13, Data de Publicação: DJe-032 17/2/14). 

III – PROPOSTA 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos 

termos do art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, 

faço a seguinte PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta, uma vez que preenche os pressupostos 

legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do 

RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que: 
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QUESTÃO Nº 1 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, visando a sua 

adequação aos ditames da ABNT NBR 5101/2012, pode ser considerada 

serviço comum e ser licitada na modalidade pregão presencial, 

observando os preceitos da Lei nº 10.520/2002? 

Resposta: Os serviços de (i) reordenação e (ii) manutenção, ambas da 

iluminação pública, são independentes e devem ser licitados separadamente. 

Para realizar a reordenação da iluminação pública são necessários dois 

procedimentos licitatórios distintos: o primeiro com a contratação de 

empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da 

iluminação pública e o segundo com a contratação de empresa para a 

execução dos serviços abrangidos pelo projeto básico, fruto da primeira 

licitação. Quanto a saber se a execução da reordenação da iluminação pública 

e o serviço de manutenção da iluminação pública são, cada qual, serviço de 

natureza comum, se aplica o disposto nos incisos II, V e VII do AC nº 09/2011: 

II – As obras e serviços de engenharia, de natureza comum, que não 

demandam especificações técnicas com grau elevado de complexidade, 

podem ser licitados através da modalidade Pregão. Todavia, não se deve 

perder de vista que cada caso concreto deverá ser avaliado isoladamente, de 

acordo com as suas peculiaridades, especialmente quando a análise dos 

requisitos mínimos de técnica ou de qualidade do objeto licitado demandar 

verificação mais cuidadosa por parte do gestor público licitante; 

V - O volume, a quantidade, os prazos exíguos de execução exigidos para 

obras e serviços de engenharia, ou ainda outras exigências da Administração, 

como logística, métodos construtivos, equipamentos especiais, etc., podem 

imprimir ao objeto a ser contratado, inicialmente tido como comum, um nível de 

complexidade tal que elimine a possibilidade de considerá-lo como comum, 

afastando assim a possibilidade de utilização do Pregão; 

VII - E pacífico na doutrina pátria e nas recentes manifestações do Tribunal de 

Contas da União, que para a contratação de serviços de engenharia de 

natureza comum é cabível o use da modalidade pregão. 

QUESTÃO Nº 2 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, por ser um 

serviço que despende tempo e constante/permanente troca de lâmpadas 

dentre outros produtos e/ou equipamentos para seu correto 
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funcionamento e segurança, pode ser considerado um serviço de caráter 

continuado? 

Resposta: Os serviços de reordenação da iluminação pública não são 

considerados de caráter continuado, tendo em vista que são relacionados à 

execução de serviços discriminados em projeto específico, com finalidade 

própria e fim determinado. Quanto aos serviços de manutenção da iluminação 

pública, o caráter continuado ou não deles somente pode ser avaliado com o 

exame de todo o sistema de iluminação pública local, sua complexidade, seu 

nível de automação, isto é, depende de como o sistema foi projetado, da 

relação do sistema com a distribuidora e do papel do operador do sistema. 

QUESTÃO Nº 3 - Quanto ao pagamento futuro de serviços, este pode ser 

condicionado à aferição da efetiva redução dos valores despendidos com 

a iluminação pública após a reordenação luminotécnica? 

Resposta: No contrato para a reordenação do sistema de iluminação pública 

não pode haver cláusula do valor do contrato e dos valores a serem pagos, 

nem cláusula do momento a se iniciar os pagamentos, condicionadas à 

redução obtida nos gastos de energia elétrica; em vez disso, o valor do 

contrato deve ser previamente calculado com base nos custos dos 

equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados na execução da obra ou 

serviço, bem como os pagamentos devem ser iniciados conforme a 

apresentação das faturas e proporcionalmente à execução dos serviços. 

QUESTÃO Nº 4: O pagamento dos serviços poderá ser realizado mediante 

as receitas auferidas pela Contribuição para Iluminação Pública–CIP, 

vinculando-as como garantia ao prestador dos serviços? 

Resposta: Nos contratos administrativos relativos à prestação de serviços de 

reordenação e manutenção da iluminação pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, 

não é possível a prestação de garantia ao contratado por vinculação de 

receitas de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), sendo possível apenas 

realizar-se o pagamento desses serviços com a receita da CIP, observadas a 

necessidade de indicar a dotação orçamentária e a realização de prévio 

empenho. 

 

  É o relatório. 
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II – MANIFESTAÇÃO DO REVISOR 

  Na Sessão Técnica de 12 de fevereiro de 2020, os autos 

retornaram à pauta de discussões. Dissentindo de alguns aspectos da resposta 

então oferecida à consulta proposta, este Revisor solicitou vistas dos autos. 

  A fim de permitir uma melhor compreensão dos assuntos 

envolvidos, os aspectos objeto de divergência serão abordados a seguir, 

relativamente a cada um dos questionamentos. 

QUESTÃO Nº 1 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, visando a sua 

adequação aos ditames da ABNT NBR 5101/2012, pode ser considerada 

serviço comum e ser licitada na modalidade pregão presencial, observando 

os preceitos da Lei nº 10.520/2002? 

 O AC-CON nº 09/2011 trata da possibilidade de utilização do 

pregão para a licitação de obras e serviços de engenharia. Importa observar que 

a abordagem foi ampla em sua totalidade. É dizer que “obras e serviços de 

engenharia” constituem o gênero que, como tal, abarca todas as respectivas 

espécies.  

 Tem-se aqui uma espécie, o sistema de iluminação publica, e três 

subespécies (em luminotécnica): i) projeto; ii) reordenação; iii) manutenção. 

Portanto, a presente consulta refere-se a uma ínfima parte de um todo imenso. E 

é dessa forma que deve ser apreciada, de forma específica e não genérica.  

 Ocorre que a resposta proposta pelo Relator não responde 

efetivamente à situação específica desta questão nº 1. Na verdade, remete ao AC 

nº 009/2011 e, ao fazê-lo, dá-lhe o tratamento genérico lá contemplado. O que até 

tornaria dispensável a resposta a esta consulta. 

 Apesar da Especializada não ter afirmado expressamente que tais 

serviços possuem natureza comum, depreende-se claramente de sua 
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manifestação que este é o seu entendimento. Não há como interpretar de outra 

forma a parte final de sua resposta abaixo transcrita: 

... Para todas as situações expostas neste quesito pode ser utilizada a 
modalidade pregão, conforme entendimento formado por esta Corte de 
Contas no Acórdão Consulta nº 00009/2011, atentando para suas 
particularidades. (grifou-se)  

 O AC nº 009/2011 estabelece em seu inciso I: 

I - As obras e serviços de engenharia, de natureza comum, que não demandam 
especificações técnicas com grau elevado de complexidade, podem ser 
licitados através da modalidade Pregão. Todavia, não se deve perder de vista 
que cada caso concreto deverá ser avaliado isoladamente, de acordo com as 
suas peculiaridades, especialmente quando a análise dos requisitos mínimos 
de técnica ou de qualidade do objeto licitado demandar verificação mais 
cuidadosa por parte do gestor público licitante; (grifou-se) 

 Ora, se o normativo permite o pregão para serviços comuns e a 

Especializada se manifesta pela possibilidade de sua utilização “para todas as 

situações expostas”, é porque elas foram consideradas como de natureza 

comum. 

 E não poderia ser de outra forma, uma vez serem muito simples 

os serviços envolvidos, conforme se depreende dos seguintes trechos do parecer 

da Especializada: 

Pelo exposto, pode-se concluir que os principais itens do 

sistema de iluminação pública são as luminárias, as lâmpadas e os 

braços das luminárias, tendo outros itens secundários: fios, conectores, 

reatores e relés fotoelétricos. Logo, todo esse sistema é de responsabilidade 

do poder executivo municipal.  

Assim, por outro lado, cumpre esclarecer que os postes (da 

rua) e as redes de distribuição de baixa tensão não são partes integrantes 

do sistema de iluminação pública. 

Retomando para a busca do entendimento do que seria 

reordenação luminotécnica da iluminação pública, recorre-se à ABNT NBR 

5101/1816 que trata de quesitos de iluminação pública, apresentando os 

índices mínimos de iluminância (claridade) a serem atendidos para cada 

                                                 
16 Alerta-se que, atualmente, a norma ABNT NBR 5101/2018 encontra-se em revisão, conforme: 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=406808, acesso em 05/08/2019. 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=406808
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tipo de logradouro público. ... na maioria das vezes, obtidos com a troca da 

tecnologia das lâmpadas, retirando as tradicionais (sódio, mercúrio, etc) e 

instalando as de LED (Light Emitting Diode - diodo emissor de luz), as quais 

promovem maior iluminância com menor consumo de energia elétrica.  

(...) A citada reordenação refere-se à adequação do sistema de 

iluminação à ABNT NBR 5101/18, incluindo, em regra, a troca completa das 

lâmpadas/luminárias tradicionais por outras de nova tecnologia.  

(...) Por sua vez, a manutenção do sistema de iluminação 

pública refere-se aos cuidados rotineiros que devem ser realizados, tais como, 

troca de materiais queimados (lâmpadas, relés, reatores, etc.) ou 

danificados por vandalismo. (grifou-se) 

 Importa ainda ressaltar que, na resposta da Especializada, dada a 

natureza comum dos serviços, na expressão “atentando para suas 

particularidades” , este último termo refere-se ao disposto no inciso V do AC nº 

009/2011, abaixo transcrito:  

V - O volume, a quantidade, os prazos exíguos de execução exigidos para 
obras e serviços de engenharia, ou ainda outras exigências da Administração, 
como logística, métodos construtivos, equipamentos especiais, etc., podem 
imprimir ao objeto a ser contratado, inicialmente tido como comum, um nível de 
complexidade tal que elimine a possibilidade de considerá-lo como comum, 
afastando assim a possibilidade de utilização do Pregão; 
 

 Necessário abordar ainda a questão do projeto básico, que o 

Relator entendeu não se enquadrar nas características de natureza comum, 

conforme o seguinte trecho de sua manifestação: 

 Importa ressaltar que quanto à contratação de 

empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da 

iluminação pública, não é possível usar do Pregão porque a elaboração de 

projetos, de gerenciamento, de supervisão, fiscalização e de controle 

tecnológico de obras são serviços técnicos de natureza predominantemente 

intelectual e representam trabalhos de concepção, decisão e execução futuras. 

Trata-se de produtos de natureza singular, que dependem intrinsecamente da 

formação, da atualização técnica e tecnológica, da experiência e do 

conhecimento específico do objeto que possuem os profissionais alocados para 

a prestação do serviço, bem como da estrutura organizacional, dos recursos, 

da expertise, dos controles de processos e da capacidade de aglutinação, 



 

 

 

Página 35 de 39 

_____________________________________________________________________

_ 
c:\tcm\secretaria\resultado\01400002-20-resultado.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: 
www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

gestão e coordenação da empresa que congrega os profissionais em questão. 

Portanto, não são serviços comuns, ou seja, por depender dessas inúmeras 

variáveis estes serviços são únicos, exclusivos, não são repetitivos, e não há 

como padronizá-los. 

 No entanto, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que, 

dadas as características do serviço de reorganização luminotécnica, transcritas 

mais acima neste tópico, o mesmo foi caracterizado como comum. Encaixar, em 

projeto, luminárias e lâmpadas às exigências mínimas de iluminância (claridade) 

estabelecidas na NBR 5101/18 da ABNT, bem como especificar lâmpadas novas 

em eventual substituição de outras de tecnologia mais antiga, trata-se claramente 

de serviços comuns e não de serviços singulares. É basicamente uma sequência 

de verificação em tabelas de iluminância e em catálogos de produtos de 

iluminação, a fim de compatibilizar com os logradouros públicos e sua utilização. 

 Esse tipo de projeto não demanda quaisquer especificações 

técnicas com grau elevado de complexidade. Por essa razão, manifesta-se o 

entendimento de que também pode ser licitado por meio de pregão esse tipo de 

projeto.        

 Em vista do exposto, o Revisor manifesta sua concordância com o 

entendimento da Especializada, alterando, no entanto, a redação apresentada e 

incluindo a transcrição dos incisos IV a VI do AC nº 009/2011, por entender serem 

importantes reafirmá-los nesta consulta. 

 Manifesta-se ainda pela necessidade de explicitar no acórdão as 

definições apresentadas pela Especializada, a fim de eliminar interpretações 

equivocadas quanto à caracterização dos serviços e o que eles incluem.  

QUESTÃO Nº 2 - A prestação de serviço de reordenação e manutenção 

luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, por ser um 

serviço que despende tempo e constante/permanente troca de lâmpadas 

dentre outros produtos e/ou equipamentos para seu correto funcionamento 
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e segurança, pode ser considerado um serviço de caráter continuado? 

 Não houve divergência quanto ao serviço de reordenação 

luminotécnica, que não pode ser considerado como de caráter continuado. A 

divergência se deu em relação ao serviço de manutenção.  

 Enquanto a SEFOSeng entendeu que poderiam ser considerados 

como tal o MPC, conforme Parecer nº 5623/2019 (fls. 36/39) entendeu que “seria 

imprescindível o exame das particularidades do objeto licitado, sendo impossível 

a análise em abstrato, sob pena de efetivo prejulgamento de caso concreto”.  

 O MPC seguiu, alegando que:  

(...) o caso colocado pelo consulente alude à uma contratação que encerra, no 

mesmo objeto, projeto, investimento (infraestrutura) e prestação de serviço, 

atribuindo-lhe o nome de “serviço de reordenação luminotécnica”, quando, em 

verdade, trata-se de objeto complexo típico de licitações e contratos já bastante 

conhecidos como “PPPs de iluminação pública17. 

(...) Todavia, a disciplina de contratações nos moldes colocados pelo 

consulente é especial justamente porque elas se referem a contratos de alto 

valor, grande complexidade e que se baseiam, essencialmente, no conceito de 

amortização diferida de investimentos vultosos do setor privado, inexistente nas 

contratações públicas ordinárias18. Essas contratações, ademais, por sua 

                                                 
17 Concessão Administrativa dos serviços de Iluminação Pública no Município, incluindo a 

implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoramento, eficientização, expansão, 
operação e a manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública. (Concorrência nº 09/2019. 
Porto Alegre) 
18Tendose em conta que as parcerias públicoprivadas produzem a indispensável redefinição da 
forma de relacionamento entre o Estado e o setor privado, no que tange à realização de obras de 
infraestrutura e prestação de serviços, gerando um novo tipo de contratação e, por isso, não 
prevista na Lei nº 8.666/1993, por óbvio terá de possuir uma regulamentação legal 
específica, com assente na norma constitucional.  

(...) 

Embora a expressa normatização realizada pela Lei nº 11.079/2004, quanto à exigência de a 
parceria público-privada ser realizada somente por meio de contrato administrativo de concessão, 
entendeu o legislador federal de acrescentar ainda outros elementos que não possibilitam a 
caracterização da parceria público-privada, numa evidente forma de restringir a utilização do 
instituto e evitar a sua banalização, no sentido de proteger o interesse coletivo e não permitir 
uma nova forma de endividamento. 
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complexidade e expressa previsão legal, exigem licitação na modalidade 

concorrência19, sendo impróprio o uso da modalidade pregão. 

 Vale relembrar três das definições técnicas apresentadas pela 

especializada, quais sejam: 

(...) os principais itens do sistema de iluminação pública são as 

luminárias, as lâmpadas e os braços das luminárias, tendo outros itens 

secundários: fios, conectores, reatores e relés fotoelétricos. ... os postes 

(da rua) e as redes de distribuição de baixa tensão não são partes 

integrantes do sistema de iluminação pública. 

(...) reordenação luminotécnica da iluminação pública, recorre-se à ABNT 

NBR 5101/1820 que trata de quesitos de iluminação pública, apresentando os 

índices mínimos de iluminância (claridade) a serem atendidos para cada 

tipo de logradouro público. ... na maioria das vezes, obtidos com a troca da 

tecnologia das lâmpadas, retirando as tradicionais (sódio, mercúrio, etc) e 

instalando as de LED. 

(...) a manutenção do sistema de iluminação pública refere-se aos cuidados 

rotineiros que devem ser realizados, tais como, troca de materiais queimados 

(lâmpadas, relés, reatores, etc.) ou danificados por vandalismo. (grifou-se) 

 Considerando-se estas definições técnicas, não há sentido em se 

falar em “investimento em infraestrutura”, menos ainda em “amortização diferida 

de investimentos vultosos do setor privado”. A inexistência desses pressupostos 

                                                                                                                                                    
(...) 

Portanto, a vontade legislativa busca a realização de grandes empreendimentos, que 
envolvam soma significativa - no mínimo R$ 20 milhões - e estejam protegidos por contrato de 
longa duração (superior a cinco anos), cujo investimento ocorra em importantes obras de infra-
estrutura ou prestação de serviço de interesse coletivo, não permitindo que esse tipo de 
colaboração seja direcionada para gastos de manutenção da máquina administrativa, com 
utilização apenas e unicamente para o fornecimento de mão-de-obra, fornecimento e instalação de 
equipamentos ou a mera execução de obra pública. (Parcerias Público-Privadas: Fundamentos, 
Aplicação e Alcance da Lei, Elementos Definidores, Princípios, Regras Específicas Para Licitações 
e Contratos, Aspectos Controvertidos, Controle e Perspectivas de Aplicação da Lei nº 11.079, de 
30.12.2004. Interesse Público - IP Belo Horizonte, n. 29, ano 7 Janeiro / Fevereiro 2005) 
19 Lei nº 11.079/04, Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação 
na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: (...) 
20 Alerta-se que, atualmente, a norma ABNT NBR 5101/2018 encontra-se em revisão, conforme: 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=406808, acesso em 05/08/2019. 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=406808
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torna sem efeito os argumentos apresentados pelo MPC. 

 O Conselheiro Relator, corroborando o entendimento do MPC 

quanto à impossibilidade de análise em abstrato do objeto licitado, aprofundou os 

argumentos nos seguintes termos:  

(...) isso porque um sistema de iluminação pode envolver áreas externas e 

áreas internas, pode ser de grandes dimensões ou de médias dimensões, 

certas partes do sistema podem necessitar de reposição contínua ou 

intermitente, ou mesmo esporádica. Ainda há que se considerar a capacidade 

do ente público de realizar parte ou totalmente a manutenção pelos servidores 

públicos, há que se considerar avaliações de riscos específicas do local, como 

por exemplos os riscos de vandalismos, há ainda o período de garantia dos 

serviços e dos materiais realizados pela empresa que fez o reordenação do 

sistema de iluminação pública, etapa em que a manutenção compete à própria 

empresa executora da reordenação, e ainda outros fatores que escaparam 

desta listagem perfunctória, especialmente da relação da fase da operação do 

sistema com a fase da manutenção. 

 Entende-se que essas alegações passam ao largo do objeto 

questionado. Isso porque os serviços de caráter continuado são aqueles 

essenciais para a integridade do patrimônio público e são executados de forma 

rotineira e permanente, uma vez que a sua interrupção pode produzir danos ao 

próprio patrimônio e à população. Não há dúvidas que a manutenção da 

iluminação pública se reveste desses atributos.  

 Portanto, não importa em que dimensões será, se o ente público 

possui capacidade para realizar ou não, se há ou não riscos de vandalismo, a 

existência ou não de período de garantia dos serviços e materiais e, por fim, da 

relação entre as fases de operação e de manutenção. Ele será sempre essencial, 

rotineiro e permanente. 

 Corrobora-se, portanto, o entendimento da especializada.  

QUESTÃO Nº 3 - Quanto ao pagamento futuro de serviços, este pode ser 
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condicionado à aferição da efetiva redução dos valores despendidos com a 

iluminação pública após a reordenação luminotécnica? 

QUESTÃO Nº 4: O pagamento dos serviços poderá ser realizado mediante as 

receitas auferidas pela Contribuição para Iluminação Pública–CIP, 

vinculando-as como garantia ao prestador dos serviços? 

 Quanto à questões 3 e 4 não houve divergência de entendimento. 

Optou-se apenas pela apresentação de nova redação. 

 Diante de todo o acima exposto, amparado na fundamentação 

supra, e corroborando as manifestações da Secretaria de Controle Externo, nos 

termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

  É a Proposta de Decisão. 

 

  Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 17 de fevereiro 

de 2020. 

 
 

 
 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – Revisor 

 


