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ILUSTRiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSA0 DE LICITA96ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALVADOR-ESTADO DABAHtA.

Ref.: Edital de Concorr6ncia n9 002/2022

Abertura da sess5o publica: 30/06/2022 is lohoo

CARLOS MARTINS SOUTO NETO, inscrito no CPF/ME sob o ng 040.816.775-06, com

registro na OAB/BA ng 43.425, com escrit6rio na Rua Alceu Amoroso Lima, n9 786, Ed. Tancredo Never

Trade Center, Caminho das Arvores, Sa]vador - BA, CEP 4]-820-770, vem, respeitosamente, a presenga

de Vossa,Senhoria, apresentar a presente IMPUGNAgAO ADMINISTRATIVA aos termos do editalem

epfgrafe, o que faz pelts fundamentos de fate e de direito a seguir descortinados.

1. DOSFATOS

O Municipio de Salvador - BA, por interm6dio desta Secretaria Municipal de

Desenvolvimento e Urbanismo ("SEDUR") este pretendendo atrav6s da licitagao na modalidade

concorr6ncia a selegao da melhor proposta visando a contratagao de empresa especializada ou

cons6rcio de empresas especializadas para a concess3o com outorga onerosa de servigo pOblico, pele

puzo de 20 (vinte) anon, com o uso de bem pOblico, compreendendo projeto, confecgao,

fornecimento, instalagio e manutengao de itens de mobili3rio urbane, englobando os equipamentos

ji instalados, que servo recepcionados pda concessionaria, do Municipio de Salvador/BA, para

exploragao publicitaria, estes constantes dos 04 (quatro) lotes, dispostos no item 04 (quatro) do

Projeto B6sico, conforme condig6es e especificag6es estabelecidas neste Editale seus Anexos.

Ocorre que o respectivo instruments cont6m ilegalidades, violando, portanto, o principio

da legalidade e competitividade e merece ser reformado.

E o que se pasha a demonstrar.

poio / COPEL/ SEDUR

""©Gt2
Marizete Sena Santos
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2. DO DIREITO

2.]

O item 3.4.1 do edital prev6 que

3.4.1. Os consorciados dever3o apresentar, a16m dos documentos exigidos,
compromisso de constituig5o do consorcio, por escritura pOblica ou documents
particular fluIDs e Documentos
discriminando a empresa Ifder, bem como a participagao, as obrigag6es e a
responsabilidade solidaria de cada consorciado pelts atom praticados por
qualquer deles, tanto na fase da licitagao quanto na de execufao do contrato
deja eventualmente decorrente, assim como pelts encargos fiscais e
administrativos referentes ao objeto do contrato. (g.n)

Ocorre que, a16m de ilegal pols h6 previsio legal nesse sentido, elsa exig6ncia onera

desnecessariamente os licitantes, vista que h6 custos com o Cart6rio para talregistro.

Sobre o tema, segue recente julgamento do TCU

abstenha-se de exigir o registry do compromisso de formagao de cons6rcio, por
documento particular, em cart6rio de titulos e documentos, a exemplo do
indevidamente previsto no item 3.4 do edital do Preg5o Eletr6nico ng 14/2017,
diante da subsequente ofensa ao art. 129 da Lei ng 6.015, de 1973, e ao art. 33,
1, da Lei n9 8.666, de 1993" (TC 005.051/2018-5)

Assim, 6 de rigor a retificagao do edital, a fim de excluir talilegalidade

2.2. Pa nio eleic5o da
t6cnica lidade:

O item 8.4. a) exige dos licitantes

'A comprovagao de aptid3o t6cnica seri feita mediante a apresentagao de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito pablico ou privado, que
certifiquem sua participagao em trabalhos pertinentes ao objeto da licitagao."

O artigo 30, $2g da Lei8.666/93, 6 taxativo ao exigir atestado apenas de parcelas de major

relevancia, /n verb/s:
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Art. 30. A documentagaa relativa a qualificagaa t6cnica limiter-se-6 a:

a) quanto d capacitagao t6cnico-professional: comprovagao do licitante de
possuir em seu quadra permanente, na data da licitagao, professional de navel
;uperior detentor de atestado de responsabilidade t6cnica por execugao de obra
3u servigo de caracteristicas semelhantes, !!©!!galas estas exclusivamente ds

vedadas as exigencias de quantidades mfnimas ou prazos m6ximos; {grife\}

r. J

Ocorre que, n3o houve a definigao das parcelas de maier relevincia a serem comprovadas

peloslicitantes.

O car6ter absolutamente vago e gen6rico da exig6ncia, sem nem mesmo prever

quantitativos mfnimos de experi6ncia anterior, corrobora com a ilegalidade das exig6ncias de

atestados para fins de pontuag3o na proposta t6cnica conforme seri debatido abaixo, de modo que

os requisites de habilitagao t6cnica foram maliciosamente embutidos nos crit6rios de pontuagio

t6cnica. Falta at6 mesmo crit6rios objetivos para a avaliagao da compatibilidade da experi6ncia
anterior dos licitantes.

A redagao da clgusula editalicia tamb6m deixa transparecer uma incongru6ncia no edital.

Alguns servigos para os quais houve exig6ncias extremamente rigorosas de experi6ncia anterior na

pontuagao da proposta t6cnica(p. ex. Re16gio Urbane) nem mesmo s3o mencionados na qualificagao

t6cnica. H3 um descompasso entre os itens reputados relevantes para a proposta t6cnica e as parcelas

de maior'relevSncia de experi6ncia anterior para a habilitagao. lsso comprova a total falta de crit6rio

na estruturagio dos requisitos de participagao do certame, que

serve ao que parece com o Onico prop6sito de restringir o ingresso de interessados na disputa, em

manifesto prejuizo do interesse pOblico.

A exemplo do lote 1, temps Re16gios Urbanos, Pain6is de Mensagens Vari6veis, Conjuntos

Diret6rios e Coletores de Lixo, no entanto, o editaln3o definiu quads destes objetos s3o as parcelas de

maier relevincia t6cnica e econ6mica, de modo que, o interessado n3o pode aquilatar com seguranga

de possuiatestados de capacidade t6cnica suficiente para fins de habilitag3o, ficando, portanto, ao bel

prazer do julgador dizer se os atestados s5o compativeis e pertinente ao objeto da licitag3o, sem

crit6rios objetivos.
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O TCU em diversas oportunidades ji se manifestou no sentido de que a comprovagao da

capacidade t6cnico-operacionaldas licitantes deve se restringir is parcelas de major relevincia:

1. Exigir-se comprovagao de capacidade t6cnica para parcelas da obra que n6o
se afiguram coma sends de relev6ncia t6cnica e financeira, ai6m de restringir a
competitividade do certame, constitui-se clara ofronta ao estabelecido pele art.
30 da Lei 8.666/93 e vai de encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da
Const/fu/fao Fedora/. fAc6rd3o 170/2007 - TCU - Plen6rio)"

] jurisprud6ncia do TCU d pacifica e inequivoca no sentido de que a
:omprovagao da capacidade t6cnico-operacional das licitantes deve se restringir
is parcelas de maier relev6ncia e valor significativo do objeto a ser contratado
IAc6rdao 31/2013-Plen6rio, TC 005.410/2011-8, relator Ministry Aroldo Cedraz.
23.1.2013),

Com efeito, a lei8.666/93 tamb6m 6 taxativa ao determinar em seu art. 3g que a licitagao

visa selecionar a proposta mais vantajosa a Administrag3o, devendo esta garantir a observ8ncia dos

principios da isonomia, legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

probidade administrativa, da vinculagao ao instrumento convocat6rio, do julgamento objetivo e dos

que Ihes s3o correlatos, onde podemos incluir entre outros os principios da competitividade,

proporcionalidade, razoabilidade e finalidade

No mesmo sentido o $ 1e do mesmo artigo 6 taxativo ao vedar que os agentes pOblicos

admitam, prevejam, incluam ou tolerem, nos atos de convocagao, cliusulas ou condig6es que

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu canter competitivo ou estabelegam prefer6ncias ou

disting6es em raz3o da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou qualquer outra

circunst5ncia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato.

Raz3o peta qual, 6 de rigor a retificag3o do Edital para definir as parcelas de maier

relevancia, a fim de conduzir o processo a legalidade

2.3. llegalidade

O item 8.5 c) do editalexige dos licitantes

Os licitantes dever3o comprovar que possui Patrim6nio Liquido (atrav6s do
Balango Patrimonial), na data da apresentagao da proposta, patrim6nio liquids
minima, igual ou superior a:
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cl) Late 1- R$ 2.228.000,00(dais milh6es e duzentos e vinte otto milreais)
c2) Late ll - R$ 4.537.000,00 (quatro milh6es e quinhentos e trinta e sete mil
reals)

c3) Late 111- R$ 956.000,00(novecentos e cinquenta e seis mil reais)
c4) Late IV - R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reals)"

O Art. 31, $3g da lei8.666/93 estabelece que

"A documentag5o relativa a qualificagio econ6mico-financeira limitar-se-i a

$ 3e O capital minimo ou o valor do patrim6nio liquids a que se refere o
par6grafo a nterior lpor cento) do valor estimado
ga..sgn!!glgsiZ devendo a comprovag3o ser feita relativamente a data da
apresentag3o da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagao para etta data
atrav6s de indices oficiais.

Conforme mencionado, a lei determina que a exig6ncia de patrim6nio Ifquido n3o pode

exceder a 10% do valor estimado na contratagao.

Em outra esteira, 6 entendimento pacifico no TCU e de outros tribunais de contas que o

valor de 10% deve ter coma base o valor anualdo contrato, mesmo que o editalpreveja vig6ncia maier,

homo 6 o cano deste editalque prev6 a vig6ncia por 20 ands.

Sengo vejamos julgamento recente do TCU

"naga incidir o valor de capital social mfnimo ou patrim8nio Ifquido minima,
exigido coma requisite de qualificagao econ6mica-financeira, sabre o valor

g$. mesmo quando o puzo do
'. Ac6rd6o n.g 1335/2010-Plen6rio, TC-

O11.225/2010-6, rel. Min. Jose Mtlcio Monteiro, 09.06.20].O. {Gr\to nossol

Assim, considerando que, a exig6ncia este limitada a 10% do valor anual estimado da

licitag3o para cada late, os valores exigidos no instruments convocat6rio s3o ilegais, sen3o vejamos o

quadro compa rativo abaixo:

)

  VALOR
ESTIMADO

10%
sobre o valorgjobal

10%
Anual

Valor exigido
na licitac5o

% em relagao ao 
LOTEI 47.816.598,25 4.781.659.83 239.082.99 2.228.000.00    
LATE 2 139.555.162,90 13.955.516,29 697.775,8] 4.537.000.00   
LOTE 3 25.790.532,03 2.579.053,20 128.952,66 956.000.00   
LOTE 4 19.823.551,18 1.982.355,12 99.117.76 644.000.00   
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Assim, 6 de rigor a retificagao do edital para exigir at6 10% do valor anual estimado da

contratag3o para cada late

2.4. tados de
Proposta T6cnica:

A forma de pontuagao da proposta t6cnica, com base em atestados, contraria

frontalmente a legislagao de reg6ncia e o posicionamento forme e constante das Jurisprud6ncias dos

Tribunals de Contas.

N5o h6 que se confundir a finalidade dos atestados de qualificagao t6cnica, voltados a

comprovar condig6es t6cnicas mfnimas e essenciais para a execugao do escopo licitado, com os

crit6rios de avaliagao de propostas t6cnicas apresentadas numa licitagao do tipo t6cnica e prego.

Nesta esteira, ao utilizar os atestados de qualificagao t6cnica como crit6rio de pontuagao

da proposta t6cnica, o edital acaba por subverter as finalidades de cada uma das etapas do

procedimento. Permite-se, com isso, que os atestados de qualificagio t6cnica sejam analisados com

car5ter classificat6rio, ao inv6s de eliminat6rio, e ampliam-se as exig6ncias qualitativas e quantitativas

em niveis muito superiores aqueles admitidos pelo artigo 30 da Lei8.666/93.

O problema no edital da Prefeitura de Salvador 6 agravado pda extrema especificidade

da atestagao prevista nos crit6rios de pontuagao. Em verdade, os requisitos de pontuag3o foram

estipulados como verdadeira barreira de acesso ao certame, ao inv6s de propiciar o exame qualitativo

das propostas t6cnicas. A estruturagao desatende a um postulado fundamentalda licitaGao de t6cnica

a prego, assinalado pelo E. Tribunalde Contas da Uniao, qualseja, o de que "Os fatores de pontuagao

t6cnica devem se restringir a quesitos que reflitam melhor desempenho e qualidade t6cnica da

licitante no servigo a ser prestado, de modo a n3o prejudicar a competitividade do certame

N5o obstante e por amor a argumentagao, o Termo de Refer6ncia especifica as seguintes

configuraQ6es para o equipamento denominado "Re16gio Urbane":
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5.7.4 - LOTE 1: Re16gio Urbane. Respons6vel pda informagio da hora e
temperatura oficial do municfpio, a16m da transmiss5o de mensagens
institucionais diversas. Conjunto composto por estrutura de fu ndaQ5o chumbada
ao solo por meir de concrete, estrutura de sustentagao autoportante, painel
publicit6rio e paineldigitalpara informag6es de hora, temperatura e mensagens
diversas.

5.7.4.1 - Cada face do mostrador deveri dispor de um painel informative de
mensagens vari6veis independente, reservado a marcagao sincronizada de hora,
indicag3o de temperatura local e veiculagao de informag6es de interesse
pOblico, e de um pained publicitgrio, destinado a exploragio publicitaria pda
CONCESSTONARiA.

Portanto, exige-se que o equipamento mostre a hora e a temperatura oficial, a16m da

transmiss3o de mensagens institucionais.

Fica claro ent5o que o TR especifica um pained de mensagens vari6veis (PMV), que, por

sua natureza operativa de permitir mensagens variadas, tamb6m permite a exibig3o de hora e

temperatura.

Assim sendo, a exig6ncia de demonstragao de mera capacitagao de operagao de

mobili6rio urbano hora e temperatura torna-se insuficiente para atestar a complexidade t6cnica que a

operagao e a manutengao que PMVs exigem, uma vez que dependem de software de edig5o de

mensagens, conectividade remota, a16m de estrutura de hardware muito mats complexa para seu

correto funcionamento.

Nesta esteira, n3o h6 fundamento para exigir atestados somente de re16gios de hora e
temperature no quantitative mencionado no Edital.

Portanto, os atestados a serem apresentados devem ser de Pain6is de Mensagens

Vari6veis(PMVs), vez que refletem a funcionalidade t6cnica dos equipamentos exigidos.

Com efeito, o art. 3e, $1Q, 1, da Lei n9 8.666/93, veda a insergao no edital de licitagao de

condig6es e c16usulas que frustrem ou inibam seu car6ter competitivo. Nos socorremos a brilhante

lig3o do saudoso Hely Lopes Meirellesi sabre o principio da finalidade, onde escreveu:

:Curse de direito administrativo editora Malheiros, p6gina 86
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] finalidade teri sempre um objetivo certs e inafast6vel de qualquer ato
]dministrativo: o !nlerSSlg..P!!b!!fg. Todd ato que se apartar dense objetivo
!uBBgr:!e=i..a.!nvg!!dgsga por desvio de finalidade, que a nassa lei da aWaD

popular conceituou coma o "fln..d1lig119...dgaugle P!€vi$to. explicita ou
da agente (LeM.717/65, art. 2Q.

par6grafo Onico,"e")" {g.n)

Assim, a restrig3o, ao comando legal, s6 pode ser admitida fg.dg)flds..g..pg£tlDgDlgment€

lui!!fifeda, de forma a evitar afronta ao principio da igualdade e, maid especificamente, ao principio

da competitividade ($ 19 do inciso I do art. 3' da Lei 8666/93), a prop6sito do qual assam discorre a

doutrina de Jesse Torres Pereira JOnior:

A nenhum servidor da Administragao Ptlblica 6 dado, por qualquer modo, violar
o cardter competitive da licitagao. Este 6 da sua essencia, 6 a razdo de existir do
instituto. Deveriafigurar entre os principios referidos no caput da art. 3e. embora

se possa presumir sua presenga entre os correlatos, tanto que sera inexigivef a
licitagao "quando hauler inviabilidade de competigao ' bart. 25).2

f expediente igualmente censurdve! disfargar-se a restrigao a competitividade
mediante a descrigao de especificag6es t6cnicas irrelevantes para o atendimento
6s necessidades a que se destiny o objeto em licitagao."3

Nesse passe, subsiste evidenciar que a Administragao, ao elaborar um Edital. DE

que frustrem a participagio do maier

nOmero de licitantes ou que sejam ilegais.

N3o 6 razodvelse pensar que, os atestados sejam adotados como crit6rios de pontuag5o,

quando a administragao deveria avaliar a capacidade da empresa do conhecimento e solug5o do

problema enfrentado pda administrag5o publica(interesse pOblico), ainda mais, quando os atestados

solicitados n3o refletem a comprovagao de complexidade compativele semelhante ao objeto licitado,
conforme mencionado acima.

Assim, diante de todo o exposto, 6 de rigor a retificagao do edital, a fim de retirar a

pontuag3o com base nos atestados de capacidade t6cnica.

2 Pereira Jtlnior. P. 56

3 Idem, p. 59.
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3. DOS PEDIDOS

Diante dos robustos argumentos f6ticos e juridicos ora descortinados, requer seja

retificado ou anulado o Edital de Licitagao, nos termos em que se encontra em raz3o das evidentes

irregularidades, nos termos do artigo 49, da Lei nQ 8.666/93.

Nestes termos, pede deferimento

Salvador - BA, 08 de junho de 2022


