
ILUSTRISsIMO(A) SENIOR(A) COORDENADOR(A) DA comissAo ESPEcIAL

MIATA DE LiCITA(Ao DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

URBANO - SEDUR OE SALVADOR, BAHIA. £{ £ C E b ID Q:

Marizete Send Santos
Apoio / COPEL / SEDUR

LIP COMUNICAGAo LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF n ' 13.505.649/0001-06, situada a Rua do Meio s/n, Rio Vermelho, Salvador, Bahia,

CEP n ' 41.940-426, neste ato representada por CLARA LEMON CALUMBY, brasileira,

casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o n ' 802.576.585-72 e portadora do RG n '

5.823.228-12 SSP/BA, residente e domiciliada a Rua da Grata, n ' 292, EdifTcio Mansio

Bemardo MaNins Catharino, Apt. 402, Grata, Salvador, Bahia, considerando o seu interesse

direto na participagao do certame supra, na qualidade de Licitante, por ser empress prestadora

do servigo/bens solicitado no presents edital, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 5', LV,

da Constituigao da Repablica Federativa do Brasil, bem homo no $ 2' do art. 41, da Lei n '

8.666/93, apresentar : 003/2022.

/2020-

$E!21:1B, o que faz condensando as quest6es f aticas e juridicas expostas em seguida.

1- !1A]EmpESTivlnAnE

Tal homo se extrai do edital ora impugnado, especialmente no item ]3J;, a impugnag5o

deverf ocorrer at6 o quinto dia Qtil que anteceder a data Hixada para abertura dos envelopes de

habilitagao. Considerando que a primeira sess8o ocorrerf dia 20/06/2022, o termo final para o

protocolo da impugnagao serf o dia 09/06/2022. Assim, sendo apresentada nesta data, a

Impugnagao revela-se inquestionavelmente tempestiva.



11- DOSFATOS

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano SEDUR instaurou procedimento

licitat6rio, na modalidade de Concorr&ncia, do tipo T6cnica e Prego, decorrente do Processo

Administrativo n ' 019.121/2020-SEDUR.

O procedimento licitat6rio em refer6ncia tem homo finalidade a concess8o de servigo

de utilidade publica, com uso de bem pablico, com outorga onerosa, peso puzo de 20 (vinte)

amos, dos Mlobilihios Urbanos descritos no Anexo I -- Projeto Bfsico do Edital, em 04 (quatro)

Disp6e o edital que a primeira sessio ocorrerf no dia 20/06/2022, is 1 0h00min, quando

a Comiss8o Especial Miata de Licitagao receberf os Documentos de Habilitagao, as Propostas

T6cnica e Comercial, conforme o estabelecido no Edital e sous Anexos.

No entanto, o edital ora impugnado se encontra eivado de vicios e ilegalidades, puja

previa corregao se mostra indispensavel a abertura do certame e formulagao de propostas,

conforms se vislumbrarf a seguir.

lotes

111.

Como cedigo, a eHlcfcia de toda atividade administrativa este condicionada a

observAncia da lei. Assam ensina rely Lopes Meireles:

;'Na Adntinistragiio publica Hilo Itd liberdade nem vontade pessoal.
Ettquanto na ndmittistragiio particular 6 1icito .fazed tudo o que a lei
tito proibe, a Adntinistragao Publica s6 d permits(to .later o que a lei
iutoriza. A lei para o particular, signi©ca 'pods.fazed nssim ', para o
idmitiistrador signjfica 'dove.fazed assam '".

Ademais, a conduta do Municipio dove se pautar pelos princlpios da legalidade e da

e6lci6ncia (artigo 37, caper, CF/88), confomie preciosa ligao de Ugly Lopes Meirelles (fn:

Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, Sio Paulo):



'a) polo prittcipio da legali(lada, este a Administrag€io Publica sujeita
los mandamentos da tele ds exigancias do bem comum, e delis ttiio
se po({e a/astor ou desviur;

)) peso principio da efici&ncia, exige-se que a Administragiio publica
atue cont presteza, perfeigao e rendimento .funcional, sendo que a
J'ungao administrative ndo pode ser desempenltada apenas com
,egalidade, exigittdo-se resultados positivos para o servigo pablico e
satisfat6rio atendimento das necessidacles da comuttidade e de seas
membros.".

Com efeito, ha de ver-se que todo servigo licitado gera urn Gusto ao poder pablico e tal

investimento, assim homo a expectativa de um excelente servigo e atendimento do interesse

pablico, pressup6e a necessidade de um planqamento minucioso e adequado, sendo certo que

a etapa licitat6ria tem importancia fundamental no 6xito desta contratagao.

Nesse sentido, salienta Holy Lopes Meirelles (do e do

com'rrz/o. ". (Licitagao e Contrato Administrativo, p. 1 30).

De igual forma, a importancia do edital 6 destacada por Celso Bandeira de Mello:

"Cottsiste, portanto, no documents .fundamental da licitagao.
Habitualmente se afirma em obsewagiio .felix qtle d sua lei interttti.
:om efeito, abaixo da legislagiio pertinente it materia d o edital que
estabetece as regras especificas de coda licitagao, de tat sorta que as
]uest6es powentura surgidas decidem-se na con/ormidade de sells
termos. Saas disposigaes sdo vinculantes tanto para a administragiio
luanto para os que disputam o certatne (O edital nas LicitaQaes RDA
.' 131, Pdg. 284/285)

Ademais, leciona o Professor Adilson Abreu Dallari(Aspectos juridicos da licitagao, 7'

edigEio, p. 1 13):

'Em verdade, o edita1 6 o documents mats importante de todos quando
silo utilizados no procedimento de licitagEio, pols todas as .fuses
iubsequentes it abertura estiio a/etadas por seu contehdo, que
:ondiciona inclusive o .futuro contrato. A quctse totalidade dos
problemas que podem surgir durante uma licitagao e a major parte
los contratos$rmados mediante licitagiio dependem para seu perfeito
equacionamento de um exams dos termos do edital".



Diante da importancia do edital, ele deve ser redigido com toda t6cnica, prud6ncia e

zelo, tendo em vista que as falhas e irregularidades na sua redagao poderao trazer consequ6ncias

danosas para a disputa do certame, homo impor ao poder concedente e ao pr6prio vencedor

obrigag6es que podem tomar o futuro contrato inexequivel, vindo a causar impactos negativos

na contratagao a ser realizada.

Um edital com irregularidades pods gerar uma contratagao desastrosa, com perda de

tempo, desperdicio de dinheiro pablico, malta de atendimento ao interesse pablico, bem homo

com o risco de o licitante vencedor nio conseguir executar a contento o contrato dele
decorrente.

Outrossim, no faso especffico do edital ora impugnado, os riscos de persistirem egos,

vicios e equivocos, tomam uma proporgao ainda maier, haha vista que a qualidade e a

manutengao do mobiligrio urbano indica o navel cultural, de design e tecnologia alcangados por

detemlinada cidade e seus moradores, sendo um elemento de vital importancia no espago

pQblico, pois sua presenga pods agregar qualidade ao espago urbano ou, quando mal planejado,

desqualiHicar o ambiente das cidades, em fungao de seu desenho, material e da solugao proposta.

lv.

O ordenamento jurfdico pftrio, por meio da Lei10.098/2000, deHlne o termo mobili&'io

albino cano '' co4unto de objetos existentes nas -vids e nos espaQos pablicos, superpostos otl

adicionados aos etementos de urbanizagao ou de edi#cagao, de /irma qtle sita Wadi:Pcagao ou

seu traslado ndo provoque alterag6es substanciais messes etementos, tctis coma sertld#oros,

posted de sincilizagdo e similares, terminals e pontos de acesso coletivo ds telecomunicclg6es,

jontes de dENa, li:ceiras, toldos, marquises, bancos, qttiosques e quaisquer outros de natureza

and/oga ". (BRASIL, 2000).

Ainda, pode-se ressaltar que o termo mobiligrio, mesmo tratando-se de elementos

incluidos nos espagos intemos das edificag6es, nio possui apenas um cargter decorativo. O

mobilihio urbano contribui para a est6tica e para a funcionalidade dos espagos, da mesma

forma que promove a seguranga e o conforto dos usufrios.



Com efeito, a gestao do mobili&io urbane compete aos municipios. As prefeituras sio

as responsaveis pda aquisigao, implantagao e manutengao disses equipamentos, os quais

materializam uma enorme quantidade de servigos urbanos: telefonia publica, transporte

pablico, Goleta de lixo, sinalizagao viaria, distribuig5o de energia e16trica, gas, telefonia axa e

m6vel, televisio a cabo, iluminagao publica, aguas servidas e pluviais, e mobiligrio de

pemian6ncia em espagos pablicos a16m do com6rcio formal e informal.

Nesse sentido, 6 cerro que as interveng6es urbanfsticas de iniciativa do Poder PQblico

caracterizam-se por ser de grande escala e grande impacto urbano, de forma a adequar as head

centrais is fimg6es que shes sio atribuidas pelos pianos diretores e pdas orientag6es pablicas

para a recuperagao urbana e a criagao de condig6es favorfveis ao incremento dos mercados

imobiligrio e Hlnanceiro.

Dessa forma, Gabe aos responsaveis pelo planejamento e gestao da cidade levar em

consideragao todos os fatores que influenciam na sua dinamica, sejam des sociais,

arquitet6nicos ou econ6micos. Assim, a Administragao Publica dove atuar pautada no Princfpio

da Legalidade, atrav6s de normal planeJadoras que direcionam as ftmg6es pablicas na
organizagao dosespagos urbanos.

Nesse interim, o contrato administrativo 6 o cato juridico responsfvel por concretizar a

relagfio jurfdica com a futura concessionaria, que tem por conteQdo um feixe de direitos e

deveres (reciprocos e em favor de terceiros) constituidos peta especifica relagao entry o Ente

concedente e o concession&io.

Portanto, o arvo fulcral da presente impugnagao recai sabre as exig6ncias editalicias

capazes de acanetar restrig6es inQteis e desnecessgrias a competitividade do certame, a16m de

comprometer a objetividade no julgamento, possuindo o intuito primordial de que a

Administragao Publica adote todas as provid6ncias adequadas para obter uma contratagao

satis£at6ria e uma licitagao apropriada, que reflitam a disciplina normativa aplicavel nio apenas

aos contratos de obras e servigos.



DA

os

DO
1l!/!JGAMENT0 0BJETIV0.

Como cedigo, o euro material 6 tido homo o eno de fKcil constatagao, cuba detecgao

dispensa anflise aprofundada, havendo flagrante desacordo entry a vontade da parte e aquilo

que foi manifestado no documento, exigindo, por via de consequ6ncia, a sua imediata

retiHlcagao, uma vez que retrata a inexatidio material, ou sqa, replete uma situagao ou argo que
obviamente nio ocorreu.

A jurisprud6ncia do Superior Tribunal de Justiga esboga sua intelecgao no sentido de

que o ''Ergo material 6 o reconhecido prima ictu oculi, consistente em equivocos materictis sem

conteddo decis6rio propriamente dito, coho a troca de uma legislagao por outta, a

=onsiderctgao de data inucistente no processo ou uma irtexatiddo num6riccll e ndo aquele que

decorre de juizo de -valor ou de apticagdo de uma norma juridica sabre o(s) Jbto(s) do

P/"ocesso ". (Resp 1.021.841/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em

7.10.2008, DJe 4.1 1 .2008).

Destarte, conforms se vera adiante, emergem do edital uma s6rie de itens,

oportunamente identificados, que apresentam distorg6es e omiss6es em seu conteado, cujas

caacterfsticas influenciam diretamente na interpretagao das disposig6es editalfcias e podem

acarretar, inclusive, eventual desclassificaQao dos interessados em concorrer a contratagao

publica.

DO
EDITAL.

No que tange aos items 1.1.9 e 1.1.10, constantes a fl. 77 do certame, verifica-se que os

dispositivos fazem alus8o aos subitens 13.1 .8 e 13.1 .9, que deveriam integrar o edital. Observe-
se



1.1.9. Para as condicionantes dos t6picos de "A" e "B '' servo

atribuidas notas parciais, correspondente a multiplicagao do percentual

de atendimento, abaixo especificado, pelo seu respectivo peso, de

acordo com a tabela disposta no item 13.1.8.

1.1.10. -- Para efeito do que disp6e o item 13.1.9, servo considerados

homo parametros:

( )

Contudo, cumpre consignar que inexistem no edital os aludidos subitens 1 3. 1 .8 e 1 3 . 1 .9,

cuba omissgo impede a plena concepgao das nomias e parametros constantes no certame, a16m

de comprometer o julgamento objetivo das propostas, em desacordo com os principios da

vinculagao ao instrumento convocat6rio e do julgamento objetivo.

E do saber gerd que a Administragao Publica 6 guiada por cinco princjpios bfsicos que

est5o elencados no artigo 37, da Constituigao Federal de 1988, e sio condig6es padr5o que as

organizag6es administrativas t&m a obrigagao de seguir: Legalidade, Impessoalidade,

Moralidade, Publicidade e EHici6ncia. A16m disso, 6 vflido observar que tais princ£pios sio

aqueles expressos referentes a Administragao, por6m, nio podem ser os llnicos aplicados a ela.

Nesse contexto surge a transpar&ncia, principio base da ideia de democracia. Carlos

Roberto Almeida da Silva (2014, p. 2) afirma que ".AXa .,4dm/nisrraf do /'db//ca bras//ezra, a

Hansparancia, que 6 decorr2ncia do Estado Democrdtico de I)ireito, este concebido peta

=onstituigao Federal de 1988, visa objeti-vat e tegitimar as agnes praticadas peta

Adminiso' at;do Publica (. . .y' .

Assim, relegar os principios 6 desvirtuar a gest5o dos neg6cios pablicos e olvida o que

hf de mais elemental para a boa guarda e zelo do interesse pablico. Nesse sentido, a publicagao

de um edital obscuro, que n8o possua as condig6es e caracteristicas minimas do objeto licitado,

prqudicaa o Licitante interessado em participar do processo licitat6rio e, consequentemente,

tamb6m prqudicara a Administragao PQbica. Delta feita, o edital nio dove conter exig6ncias

demasiadas que limitam a participag5o dos Licitantes; todavia, nio poderf deixar de especificar

as exig6ncias minimas de qualidade do objeto a ser adquirido.



Dense modo, torna-se imperiosa a retiHicagao dos itens 1.1.9 e 1.1.10, bem homo

sejam indicadas no certame, de forma clara e objetiva, as disposig6es dos subitens 13.1.8

e 13.1.9, uma vez que o edital vincula aos deus termos n5o apenas a Administraq:io, mas

tamb6m os pr6prios licitantes, cujas propostas ofertadas seFio analisadas de acordo com

o estipulado no instrumento convocat6rio.

:4: DA
QMbSAO DO SUBITEM 22.5 DO EDITAI..

O edital ora gueneado, no item n ' 5, disp6e sobre a forma de apresentagao dos envelopes

necessfrios is Propostas T6cnica e Comercial. Por conseguinte, o item 5.4 regulamenta o
seguinte:

5.4. O idioma em que devem ser redigidos todos os atos e termos desta

licitagao, notadamente as propostas t6cnicas e comercial, 6 o portugu&s

(praticado no Brasil), e a unidade monetfria 6 o Real (R$), observado

o disposto no item 22.5 deste Edital.

Como se v6, o item arima referido menciona a necesshia observincia ao item 22.5 do

certame. Contudo, compulsando o instrumento convocat6rio, nio 6 possivel identificar

nenhuma disposigao complementar ao item 5.4, ou sega, inexiste no edital o item 22.5 ora
indicado.

Nesse quesito, 6 imprescindivel destacar que a aus6ncia de crit6rios pr6-definidos para

a selegao da proposta maid vantajosa viola mandamentos bfsicos da impessoalidade, da

isonomia e do julgamento objetivo, estampados no art. 37, carl/r, inciso XXI, da CF/88 e artigo

3' da Lei n ' 8.666/93[...].(TCU: Ac6rdio n ' 549/2006).

A prop6sito, Margal Justin Filho (2012) explica, ainda, que a objetividade signified

imparcialidade maid finalidade :



D julgamento objetivo uccluia parcialidade (tomada de posigao

segundo o porto de -vista de umcl parte). Mas ipso 6 i7tsu$ciente. A16m

da impctrcialidade, ojutgamento tem de serformulcldo d tuz dos vatores

protegidos polo Direito (...). Nico se admits que, a pretexts de

selecionar a mel+tor proposta, sejam amesquinltadas as garantias e os

interesses dos licitantes e ignorado o disposto no ato convocat6rio.

Portanto, a discricionariedade do administrador 6 reduzida e limitada pdas normas do

instrumento convocat6rio, razfio pda qual pugna pda imperiosa corregio do item 5.4 do

certame, para que se faga acrescentar ao instrumento convocat6rio o item 22.5, suprindo,

deste modo, o erro material/omissio apontados.

5:4 E 5.5
DOEDITAL.

No que se revere ao item 16 -- "Da Outorga", verifica-se que o instrumento convocat6rio

apresenta os parametros acerca do valor consignado na Proposta Comercial, a ser pago pda

concessions'ia ao poder concedente, nos seguintes termos:

16.1.1. Lots I R$13.775.019,60 (treze milh6es, setecentos e setenta e

cinco mil, dezenove reais e sessenta centavos), a serum pagos conforms

disposto nos subitens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

16.1.2. Lots ll R$ 21.208.917,52 (vinte e uns milh6es, duzentos e oito

mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e doin centavos), a serem

pages confomle disposto nos subitens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

16.1.3. Late 111 R$ 5.022.927,18 (cinco milh6es, vinte e dois mi,

novecentos e vinte e seth reais e dezoito centavos), a serum pagos

confomie disposto nos subitens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

16.1.4. Lote IV R$ 1.147.918,30 (um milhao, canto e quarenta e sate

mil, novecentos e dezoito reais e trinta centavos), a serum pagos



Ocorre que nio ha no certame qualquer disposigao que abarque os subitens 5.2, 5.3, 5.4

e 5.5, conforme apresentado na patina 24 do instrumento convocat6rio. Na realidade, observa-

se que a forma de pagamento este especificada no item 1 7, "Do pagamento", sendo inafastgvel,

portanto, a sua imediata retinicagao.

Fato 6 que elaboragao do edital, ou ato convocat6rio, 6 atividade de elevada importancia

e deverf possuir amplo cargter de legalidade. A16m disco, 6 no edital que servo estipuladas as

regras que se aplicar5o a disputa: desde crit6rios de habilitagao e classiHicagao, a prego,

pagamento, sang6es, demais regras procedimentais, e minuta do contrato administrativo que
sera firmado com o vencedor.

Por conseguinte, os licitantes se submetergo is clgusulas do edital, que estipulara os

requisitos para habilitagao e qualificagao no certame, bem homo a minuta de contrato. Da{ a

importancia de este este revestido de legalidade, pois, somente assim, garantira o tratamento

igualitfrio entry os interessados.

lsto posto, pugna pda retiHicagao do item 16.1 e suas respectivas disposig6es, para

que os subitens ora indicados decorum logicamente do comando normativo impugnado

e, somente assim, sejam plenamente observados os principios norteadores das licitag6es.

TE 4.

DA
PROPOSTA[VIAISVANTAJOSA.

Da anflise do item I "Da Proposta T6cnica", no subitem 1.1.7.1, verifica-se que a

condicionante n ' 4 disp6e o seguinte:

Condicionante 4 Solug6es de sustentabilidade adotadas no proJeto

e/ou fabricagao dos mobilifrios urbanos. A licitante deverf descrever,

detalhadamente, assim como demonstrar e justiHlcar as solug6es de

sustentabilidade adotadas nos mobiligrios propostos, sejam des nos

materiais e solug6es empregadas no equipamento ou no processo de



Entretanto, veriHlca-se que o instrumento licitat6rio nio se desincumbiu de relacionar as

situag6es sabre as quais necessitam ser apresentadas as solug6es de sustentabilidade, tampouco

consignou, no dispositivo impugnado, homo servo avaliadas tais solug6es.

Nesse interim, cumpre ressaltar que as propostas ofertadas pecos licitantes devem ser

analisadas de acordo com o estipulado no instrumento convocat6rio. Dessa forma, a

Administragao, quando da elaboragao do edital, deve adotar crit6rios para o julgamento; do
contrgrio, o edital 6 considerado nulo.

Ademais, homo jf mencionado, a aus&ncia de crit6rios pr6-de6inidos para a selegao da

proposta mais vantajosa viola mandamentos bfsicos da impessoalidade, da isonomia e do

julgamento objetivo, estampados no art. 37, capzf/, inciso XXI, da CF/88 e artigo 3' da Lei n '
8.666/93.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Uniio ja deliberou que o que se pode exigir em

certames como o do tipo "t6cnica e prego" 6 o menor navel possivel de subjetividade no seu

julgamento, com avaliag6es devidamente fundamentadas por parte dos membros da comissio

de licitagao. Senao, vejamos:

A avaliagao subjetiva 6 irregular, uma vez que, o Tribunal de Contas da

Uniio compreende que a pontuagao do item t6cnica, em licitag6es do

tipo t6cnica e prego, devs ser obtida a partir de crit6rios

consistentemente estruturados e de julgamento fundamentado, capazes

de minimizar o grau de subjetividade inerente a esse tipo de licitagao.

O Ministro Valmir Campelo destaca que "o que se pode exigir em

certames homo o sob exame -- do lipo 't6cnica e prego ' -- "6 o menor

navel possivel de subjetividade no seu julgamento, com avaliag6es

devidamente fundamentadas por parte dos membros da comissio

de licitaq:ao". lsso se consegue por meio da estipulagao de "parametros

bem definidos no edital, para a atribuigao de notas aos diversos fatores

avaliat6rios nell previstos, puja conjugagao, na forma igualmente

estabelecida no ato convocat6rio, ha de ser suficiente para mitigar



eventuais resquicios de imprecisao na maneira de julgar as propostas

oferecidas ..." (Ac6rdao n '. 1542/2012-Plenaio, TC 037.75 1/2011-5,

rel. Min. Valmir Campelo, 20.6.2012.).

Holy Lopes Meirelles (201 1, p. 275-276), com propriedade, explana que

'Nem se compreenderia que a Administragao .fixasse no editat ajorma

g o modo de participag€io dos ticitantes e no decorrer do procedimento

ou rla reatizagao do julgamento se clfastasse do estabetecido, ou

admitisse documentagao e propostas em desacordo com o solicitcido. O

edita1 6 lei interns da licitagao, e, coma tal vincula aos sells termos

tanto os licitantes como a Administragao que o expediu.".

Ante o exposto, vislumbra-se a aus6ncia de parametros bem definidos no item

impugnado, sendo inevitfvel o ensejo de resqufcios de imprecisao na maneira de vulgar as

propostas oferecidas pelos licitantes, haja vista que, sob a 6tica do princfpio da isonomia,

o edital nio poderf deixar de especificar as exig6ncias minimas do objeto a ser adquirido.

A

]?:AKA COMPOR A PONTUACAo.

Referente a proposta t6cnica o item 1 5 do edital disp6e que serajulgada de acordo com

os crit6rios de avaliagao estabelecidos e para cada item da proposta t6cnica serf atribuida

uma pontuagao, o prqeto foi dividido em 3 itens, confomie item 1 5.1 .6.1:

A) Projeto dos mobilih'ios

B) Plano operational

C) Experi6ncia operational da licitante e/ou seu responsavel;



Dessa fomta, no que tange a experi&ncia operational do licitante e/ou responsavel,

verifica-se uma exig6ncia desproporcional e desarrazoada, no sentido de se limitar o somat6rio

de at6 06 (seis) atestados para compor a pontuagao. Confirm-se:

C) EXPERIENCIA 0PERACIONAL DA LICITANTE E/0U SEU

RESPONsAvEL: Experi&ncia anterior e o conhecimento t6cnico servo

demonstrados atrav6s da apresentagao de atestados de capacidade

t6cnica devidamente registrados, no Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CAU, acompanhados de Certid6es de Acervo T6cnico. Serf admitido

Com efeito, a exig6ncia de apresentagao de atestados paa fins de comprovagao de

experi6ncia operational tem como finalidade verificar se o licitante possui condig6es t6cnicas

necess&ias e suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto de forma
satis£at6ria.

O art. 30 da lei8.666/93 estabelece:

Art. 30. A documelttngiio relative a quali$cctgEio t6cnica litnitclr-se-(t

$ 5o E vedada a exigencia de comprovagao de atividade ou de aptidao

com limitag6es de tempo ou de dpoca ou aittda em locals especificos,

ou quaisquer outras Hilo previstas fiesta Lei, (lue inibam cl

participag€io na licitagiio. '' (gryos nossos)

a

£ /

V6-se que ha norma legal a vedar que a comprovagao de atividade leve em conta

limitag6es ngo previstas em lei, que inibam a participagao na licitagao, no que incorreu o edital

ora impugnado.



Portanto, o crit6rio de julgamento das propostas t6cnicas previsto no edital gere a

universalidade dalicitagao.

Hf de ver-se que, os atestados revelam a experi6ncia anterior do licitante na execugao

de objetos similares ao licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos. Nesse diapasao, frisa-

se ser irregular, quando nio tecnicamente justiHlcada, a limitagao do n6mero de atestados para

Hhs de comprovagao dos quantitativos minimos exigidos para demonstrar a cxperi6ncia

operational da empresa na execugao dos servigos de maior complexidade e relevgncia do objeto
licitado.

A16m de irregular e ilegal, tal pratica se mostra desnecessaria, haha vista que esse medida

nio encontra qualquer respaldo legal junto a legislagao que rego as contratag6es pablicas,

tomando-a uma medida excessiva, que fern nio s6 a isonomia, mas tamb6m prejudica, uma vez

mais, a competitividade do certame e compromete a busca da proposta dais vantajosa pda

Administragao.

Restringir a comprovagao de experi6ncia operational apenas com 6 (seis) atestados,

a16m de NAO RESTAR DEMONSTRADO NO PROCESSO O MOTlyO OU QUALQUER

JUSTIFICATIVA DE ORDEM TECNICA que amparasse tal exig&ncia, 6 equivocada e

RESTRINGE SOBREMANEIRA A COMPETITIVIDADE do certame.

No edital nio hf qualquer justificativa para a limitagao da quantidade de atestados, o

que mostra claramente a desproporcionalidade e a desnecessidade da limitagao.

Ora, convenhamos, se a pr6pria metodologia utilizada pda Administragao para a

aferigao da experi6ncia operational dos licitantes para a execug5o do objeto licitado por meio

da fixagao de pontuagao da qualinicagao e da experi6ncia apresentada NAo EXIDE E SEQUER

MENCIONA o motivo da limitagao da quantidade de atestados.

Esse tipo de exig6ncia sem a apresentagao de qualquer esclarecimento de ordem t6cnica

que a justifique, a16m de ser uma medida excessiva, tamb6m 6 caracterizada por impor uma

restrigao a competigao, haha vista que, diante do aftmilamento do n$mero de competidores,

implicarf em prqufzos a Administragao.



Registra-se que o Tribunal de Contas da Uniao, em inQmeras decis6es, ja deixou claro

o posicionamento de que as exig6ncias que limitam a comprovagao da experi6ncia operational

devem ser demonstrados e justificados no instrumento convocat6rio ou no processo

administrativo da licitagao.

A prop6sito, o Ac6rdio n ' 1 1 01/2020, do Tribunal de Contas da Uniao, assim deliberou:

"alteragao dos dispositivos editalfcios relativos a qualificagao t6cnico-

econ6mico e econ6mico-financeiro, abstendo-se de estipular requisitos

nio previstos nos arts. 30 e 3 I da Lei8.666/1 993 ou incompatfveis com

a jurisprud6ncia deste TCU (Ac6rdaos 1.998/2013 e 2.379/2016 do

Plengrio e Ac6rdio 5.372/2012 da 2' Camara), que veda

especialmente: (i) a exig6ncia de quantitativos minimos de itens de

servigos para comprovagao da capacidade t6cnico-professional; (ii) a

limitagao do nimero mfximo de atestados que podem ser

apresentados para comprovagao da execugao dos servigos

relacionados a capacidade t6cnico-operational, quando

injustiHlcada,; (iii) a exig6ncia de quitagao de anuidades de professional

junto ao conselho regional de engenharial e (iv) a exig6ncia de

comprovagao de montante de capital social integralizado da licitante;"

Nesse mesmo sentido, comunga ajurisprud6ncia dos Tribunais pftrios

DIRnTO ADMmisTRATivo. PROCEDiMENTO i,iCiTAT6mo.

COMPROVAGAo DA CAPACIDADE TiCNICA. IMPOSSIBILl-

DADE DO SOMAT6RiO DE ATESTADOS. IRRAZOABILIDADE

E ILEGALIDADE DA LIMITAGAo. PROVIMENTO. 1. Recurso

contra sentenga denegat6ria de ordem em mandado de seguranga, writ

no qual se sustenta a ilegalidade da limitagao imposta em edital

licitat6rio que impede o somat6rio dos atestados para comprovagao da

capacidade t6cnica.



2. De fato, a limitagao contida no edital, impedido o somat6rio de

atestados para comprovagao da capacidade t6cnica, viola o

principio da razoabilidade. 3. A Lei n ' 8.666/93 nio prev6 qualquer

limitagio ao somat6rio de atestados, ao contrfrio, o que o referido

diploma veda, assim homo se extrai do seu artigo 30, parfgrafo I ',

1, 6 a criagao de exig6ncia nio prevista em lei que iniba a
participagao em licitagio. 4. Apelo provido.

(TJ-RJ - APL: 000786156201 18190031 RIO DE JANEIRO MARICA

2 V.'\RA, Relator: ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO

.JUNIOR, Data de Julgamento: 29/04/2014, NONA CAMARA

CIVEL, Data de Publicagao: 05/05/2014)

Sendo assim, o rigor exagerado na fixagao das exig&ncias enseja not6ria restrigao a

competitividade do certame, pois quanto mais exig6ncias, menor o n6mero de pessoas aptas a

cumpri-las. E mais, se nem todas as exig&ncias forum justificgveis, em vista do risco e da

complexidade envolvidos na contratagao, tal restrig5o teri sido imotivada.

Justamente por tal razao, com vistas a ampliar a competitividade, de acordo com o

entendimento jurisprudencial, exsurge-se manifestamente ilegal a restrigao, mediante

previsio editalfcia, do somat6rio de atestados para efeito de comprovagao de experi6ncia

operational dos licitantes, razio pda qual impugna-se o instrumento licitat6rio neste

ponto.

No que tango a exig6ncia editalicia inerente ao atestado de capacidade t6cnico-

operacional, o entendimento majoritfrio 6 no sentido de que a Administragao Publica pode

solicitar atestados de capacidade t6cnica com at6 50% dos quantitativos dos itens mais
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Para a comprovagao da capacidade t6cnico-operational das licitantes, e

desde que limitada, simultaneamente, is parcelas de maior relevfncia e

valor significativo do objeto a ser contratado, 6 legal a exig6ncia de

comprovagao da execugao de quantitativos minimos em obras ou

servigos com caracteristicas semelhantes, devendo elsa exig&ncia

guardar proporgao com a dimensio e a complexidade do objeto a ser
executado.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Uniio entende que ".E i/"rego//ar a exfgancia de

atestado de capacidade t6cnica com quantitativo minimo superior a 50o%o do quantitcitivo de

bens e semigos que se pretende contratar, exceto se bonner justi$cati-va t6cnica plausivel. ".

(Ac6rdao: 2696/201 9 Primeira CAmara. Data da sess8o: 26/03/2019. Relator: Bruno Dantas).

Na esteira deste entendimento, colhe-se recentes excertos extraidos dos mais laboriosos

Tribunais do pals:

Representagao da Lei n ' 8.666/93. Municipio de Arapongas. Licitagao.

Coleta de residuos. Supostas exig6ncias irregulares previstas no edital.

Presenga de engenheiro durante a visita t6cnica e apresentagao de

atestado de capacidade t6cnica contendo a descrigao de servigos ?com

monitoramento via sistema GPS?. Recebimento, concessgo de medida

cautelar para suspender o processo licitat6rio e ampliagao do objeto.

Irregularidades pda exig6ncia de comprovagao de quantidade

superior i50% das parcelas de maior relevfncia t6cnica e de valor

significativo. Limitagio temporal dos atestados de capacidade

t6cnica. Revogagao do certame. Perda de objeto. Arquivamento sem

julgamento de rn6rito.

(TCE-PR 3303820, Relator: FABIO DE SOUZA CAIWARGO,

Tribunal Plano, Data de Publicagao: 05/06/2020).



DEN(jNCIA. PREGAo PRESENCIAL. MENOR PREGO POR

LOTE. PRESTAQAo DE SERViQOS POBLICOS MUNICIPALS DE

COLETA DE RESJDUOS S6LiDOS URBANOS. ,XLEGADA

RESTMGAo AO CAKATEa COMPETITlvo DO CERTAME.

IMPROCEDENCIA. 1 . E regular a exig&ncia de apresentagao atestado

de capacidade t6cnica de modo a assegurar a escolha do participante

que demostre possuir em sous quadros professional devidamente

habilitado para conduzir os trabalhos inerentes ao objeto licitado. 2. A

comprovagao de experi&ncia anterior, por meio de atestado de

capacidade t6cnica, pods ser exigida no instrumento convocat6rio,

conquanto essa experi6ncia nio estqa condicionada a execugao do

objeto id6ntico aquele licitado. 3. Admite-se a exig6ncia da

comprovagao de quantitativos que nio ultrapassem o limite de 50%

(cinquenta por cento) dos itens de maier relevfncia da obra ou

servigo. 4. Nio se confundem os objetivos almqados pda

Administragao ao exigir atestado de capacidade t6cnica e balango

patrimonial, pris este documento, juntamente com as demais

demonstrag6es contfbeis do Qltimo exercfcio social, visa comprovar a

boa situagao financeira do ]icitante e aquele tem por Hlnalidade

demonstrar se o licitantb possum pessoal t6cnico habilitado e disponlvel

para execugao do objeto da licitaQ5o, segundo as exig6ncias descritas

no instrumento convocat6rio.

(TCE-MG - DEN: 1013234, Relator: CONS. GILBERTO DINIZ,

Data de Julgamento: 14/06/201 8, Data de Publicagao: 05/07/201 8).

Por conseguinte, para fins de verificagao da qualificagao t6cnica, a Administragao

podera exigir dos licitantes a apresentagao de atestados anteriores que demonstrem sua

capacidade t6cnica. Para preservar a competitividade do certame, todavia, tal exig6ncia mesmo

em sede de anflise de proposta t6cnica, somente serf vflida relativamente is parcelas de maier



Para isso 6 vflido considerar homo "parcela de maior relevgncia t6cnica" o conjunto de

caracterfsticas e elementos que individualizam diferenciam o objeto, evidenciando sous pontos

mais criticos, de maior diHlculdade t6cnica, bem homo que representam risco mais elevado para

a sua perfeita execugao. Trata-se daquilo que 6 realmente caracterizador da obra ou do servigo,

que 6 de sumo importancia para o resultado almejado peta contratagEio.

Sendo assim, restario caracterizados homo sends parcelas de maior relevAncia os

servigos identificados homo sendo de maior complexidade t6cnica e vulto econ6mico, cuba

tnexecugao importe em risco mais elevado para a Administragao.

No que tange a exig&ncia de items de manor relevincia t6cnica, o TCU entende que

'Restringe a competitividade do certame a exig&ncia de atestados de cnpacidade tdcnica

relatives cl parcelas de mellor importaltcia do objeto da licitagao, sobretudo aquelas que

/em/zamprevfsZo de sz/econ/ra/aldo /zo er/f/a/. " (Ac6rdao: 62 1 9/20 1 6 Segunda Cimara. Data

da sess8o: 24/05/2016. Relator: Ana Arrays).

Portanto, conclui-se que a Administragao pods solicitar capacidade t6cnica com

quantitativos mfnimos de at6 50% dos itens de maior relevincia t6cnica e financeira, tamb6m 6

proibido solicitar dos itens de manor relevfncia e que at6 possam ser subcontratados.

Acerca dos parametros objetivos para comprovagao de Capacidade T6cnica, colaciona-

se a seguinte jurisprud6ncia do TCU:

"E obrigat6rio o estabelecimento de parametros objetivos para anflise

da comprovagao (atestados de capacidade t6cnico-operational) de que

a licitante ja tenha fomecido bens pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao (art. 30,

inciso 11, da Lei 8.666/1993).". (Ac6rdao: 914/201 9 Plengrio. Data da

sessgo: 1 6/04/2019. Relator: Ana Arrays).

Nesse sentido, dcstaca-se que o Principio da Impessoalidade imp6e que a Administragao

observe nas decis6es crit6rios objetivos previamente estabelecidos, afastando a

discricionariedade e o subjetivismo na condugao dos procedimentos de licitagao.



Ademais, o Principio do Julgamento Objetivo, conforms exaustivamente pontuado,

remete ao julgamento baseado em crit6rios e parametros concretos, precisos, previamente

estipulados no instrumento convocat6rio, que afastem quaisquer subjetivismos quando da

anflise da documentagao.

O TCU, no Ac6rdio n ' 8.430/201 I -- 1' Camara, cujo entendimento foi ratificado pelo

Ac6rd8o n ' 2630/201 1-Plenario, detemlinou a um de seus jurisdicionados que. ''O ed/fa/ dave

zstabetecer, com a necessdria objetividade, a forma de comprovageio da aptidao para o

desempenho de atividades pertinentes e compativeis ertl caracteristicas, quclntidades e prazos

=om o objeto da licitagao '' ; b) o edital deve estabelecer os elementos que devem constar dos

atestados de capacidade t6cnica para Pns de comprovagao da realizaQao de semigos

compativeis com os descritos no objeto do certame.

Nesse mesmo sentido: ".E /rregu/ar a ex/g ncaa de afesfado de capac/dade fdcn/co-

operacional com quantitcltivo minimo superior a 50% do quantitati-vo de bens e servigos que se

pretende contratar, a ndo ser que a especi$cidade do objeto o recottlende, situagao em que os

motivos de cato e de direito deverdo ester devidamente explicitados no processo licitat6rio. ''

(TCU -- Ac6rdio 2924/2019: Plenario, relator: Benjamim Zymler)

Destaca-se que no item 15 do edital ora impugnado hf exig6ncia desproporcional de

comprovagao de experi6ncia operational, muito superior ao permitido legalmente.

/n cash, salienta-se que, atualmente, na cidade de Salvador, exists uma media de 2.000

(dois mil) postes instalados, entretanto, polo quantitative de atestados exigidos no edital

003/2022-SEDUR, a fim de se comprovar os servigos efetivamente prestados polos licitantes,

resta not6ria a desproporcionalidade da exig6ncia veiculada. Observe-se o que contempla o
item 1 5.1 . 12.1 :

15.1.12.1 0 percentual da quantidade de mobilifrios urbanos para

estabelecimento da pontuagao do T6pico C, sera obtido atrav6s da

quantidade de mobiligrios urbanos constantes nos atestados

apresentados em relagao a quantidade total de mobiligrios urbanos

constantes nos respectivos lotus, conforme relagao abaixo:



. Lote 1: 3.275 mobilih'ios urbanos;

. Late 11: 1 .536 mobiligrios urbanos;

. Lots 111: 350 mobiligrios urbanos;

!!cote IV: 24.660 mobilifrios urbanos

Com isso, nota-se que este sendo considerado, para o Lote IV, o quantitativo de 24.660

(vinte e quatro mil seiscentos e sessenta) mobilihios urbanos, entretanto, o principal mobiligrio

do lots em questao se apresenta em quantitativo vertiginosamente menor em relagao ao exigido,

levando-se em conte a exist&ncia da media de dois mil pastes instalados, de modo que se

evidencia nitida desconfomiidade da exig6ncia disposta no item 15.1 .12.1.

Destarte, a exig6ncia estabelecida no diploma editalicio restringe o carfter competitivo

da licitagao, afrontando o inciso 1, $ 1', do artigo 3', da Lei 8666/93, fn ve/"b/s:

$ 1 o E vedado aos agentes pablicos:

I -- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atom de convocagao, clfusulas

ou condig6es que comprometam,

, inclusive nos cason de sociedades cooperativas, e

estabelegam prefer6ncias ou disting6es em razgo da naturalidade, da

sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstgncia

impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato,

ressalvado o disposto nos $$ 5' a 12 deste artigo e no art. 3' da Lei n '

8.248,de 23 de outubro de 1991;

Com desenvoltura, acerca do assunto, o jurista Margal Justen Filho versa

' O ato convocat6rio tem de estclbelecer as regras necessdrias para

;etegao da proposta vantqosa. Se essay e:cigencias servo ou ndo

rigorosas, ipso dependerd do typo de prestclgao que o particular deverCt

assumir. Respeitadas as exigencias necessdrias para assegurctr a

setegao da proposta mats-vantqosa, servo invdlidas todas cls ctdusulas



/ic//a€&o" (in Comenthios a Lei de Licitag6es e Contratos

Administrativos, I I ' Ed, Sio Paulo: Dia16tica, 2005, p. 63).

Ante o exposto, considerando que o TCU admite a fixagio de quantitativo minimo

nos diplomas editalicios, desde que nio ultrapasse 50oZo das quantidades dos bens e

servigos, salvo em situag6es especiais, cumpre a licitante impugnar a deliberagao contida

no Edita1003/2022 SEDUR, baja vista que tal desproporgao diminuio carfter competitive

que se pretends alcangar na contratagao publica.

v.

Conforms disposto na clfusula 13.1, qualquer cidad8o podera impugnar o presente

Edital, devendo protocolar o pedido at6 05 (cinco) dias Qteis antes da data fixada para abertura

dos envelopes de habilitagao.

Assim, na hip6tese de acolhimento do pedido ora fomiulado, os atos praticados

anteriores ao oferecimento da presents, maculam-se pda nulidade.

Dessa forma, conferindo eficfcia ao Principio da Efici6ncia norteador de todos os atos

praticados pda Administragao e pdas panes, requer seja concedido efeito suspensivo a presente

impugnag5o at6 a sua efetiva apreciag:io.

Vl-

De judo quanto aqui exposto, em razio dos fundamentos f aticos e jurjdicos acima

delineados, a Impugnante REQUER:

1- Sega atribuido EFEITO SUSPENSIVO a presents impugnagao at6 a

sua apreciagao, a Him de que seja evitada a execugao de atos os quais

possam vir a ser declarados nulos;



11. O RECEBIMENTO E DEFERIMENTO DA PRESENTE

iMPUGNACAo E A CONSEQUKNTE SUSTAGAo DO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, PREVISTO PARA O DIA

20 DE JUNHO DE 2022, .&S 10h00min;

Seja acolhida a impugnagao, objetivando declaragao de nulidade dos

itens editalicios supra apontados, procedendo is coneg6es dos vicios

indicados nests pena;

Na hip6tese de deferimento dos pedidos formulados, requer a

Impugnante seja republicado o edital, nos termos do artigo 21, $ 4',
da Lei n ' 8.666/93.

111.

lv-

Pede juntada e deferimento

Salvador/BA, 08 de junho de 2022

Llp comuNicAGAo LTDA.


