
ILUSTRISSIMA SENHORA PLELIANE ESPINHARA, PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL MISTA

DE LiCiTAgAO

Assunto: Impugnagao ao Edital de Licitagao n9 003/2022 SEDUR, Concorr6ncia n9 002/2022

TELLUS MATER BRASIL LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua da

Paisagem, n9 220, Vila da Serra, cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.006-059,

inscrita no CNPJ sob o ng 21.152.960/0001-47, ora potencial licitante interessada no certame,

por meio de seus advogados e bastantes procuradores(anexo 1), vem, respeitosamente diante

desta r. Comissio de Licitagao, com base no item 13.2 do Edital de Licitagao ng 003/2022 -

SEDUR, Concorr6ncia n9 02/2022, processo administrativo n9 019.121/2020 ("Edital"),

apresentar IMPUGNAGAO ao Edital, nos termos das justificativas a seguir expostas.

1. TEMPESTIVIDADE

1. Nos termos do item 13.2 do Edital, o Licitante interessado tem at6 o segundo

dia tltil que antecedente a data de abertura dos envelopes de habilitagao para apresentar

mpugnagao ao presente Edital. Considerando a sess3o este agendada para 20 de junho de

2022, considera-se o segundo dia Otil antecedente o dia 14 de junho de 2022, haja vista o

feriado e ponte facultativo que seguirao previamente
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2. Com o protocolo na data de 13 de junho de 2022, fica confirmada a

tempestividade da presente Impiignagao.

11. BREVE CONTEXTUALiZAgAO

3. Trata-se de Edital publicado pelo Municipio de Salvador, por interm6dio da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano -- SEDUR, para Concorr6ncia, do tipo t6cnica

e prego, com crit6rio de julgamento pda Melhor Proposta em raz3o da combinagao dos

crit6rios de maior oferta pda Outorga da Concess3o com de melhor t6cnica, que tem como

objeto a concessio de servigo de utilidade publica, com uso de bem pablico, com outorga

onerosa, peso puzo de 20(vinte) anos, dos Mobili6rios Urbanos descritos no Anexo 1-- Projeto

B6sico do Edital, em 04 (quatro) notes.

4. De acordo com o Edital, a data da sess3o publica seri em 20.06.2022, data em

que quando a CEML receberg os Documentos de Habilitagao, as Propostas T6cnica e Comercial.

5. Ocorre que, as disposi(lees do Editaln3o condizem com a legislagao aplic6vel,

n3o respeita o regime juridico administrativo, nem tampouco is melhores pr6ticas para

realizagao de licitagao. Desta feita, como seri demonstrado na presente Impugnagao, faz-se

necess6ria a republicagao do Edital, com a corregao dos itens que est3o em desacordo.

6. A16m do descrito acima, mas como reforgo a enorme inseguranga que este

certame apresenta aos Licitantes, impossibilitando sua continuidade, caso etta Municipalidade

pretenda atrair proponentes s6rios, observa-se at6 a falta de divulgagao do conte6do

normativo que deve ser observado pelos interessados.

7. As incertezas envoltas no Edital se fazem presentes desde a indicagao da

[egis[agao ap]ic6ve] ao procedimento ]icitat6rio ]..], tendo em vista que faz refer6ncia a Decreto

Municipalque sequer foipublicado e que n3o se sabe o conteddo, nos termos a seguir:

1.1. 0s procedimentos da licitagao servo regidos pda Lei Federal no 8.666/93, na sua
atual redagao, Lei Federal no 8.987/1995, Lei Federal no 13.655/2018, Lei no
8.421/2013, Leis Complementares no 123/2016, 147/2014 e 155/2016, Lei Municipal
no 4.484/1992, esta, no que couber, Lei Municipal no 8.460/2013, Lel Municipal no
9.604/2021 e pelos Decretos Municipais n9 l0.267/93, no 15.984/05, no 29.877/2018
e, no 000/202Z (a ser publjcado ainda) normas estas a que os licitantes se sujeitam
incondicional e irrestritamente. Ig1lfg.nglsg) . .
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8. Como defender a legalidade de um Edital que indica como fundamento um

decreto que sequer existe no mundo juridico e que, por esse simples ponto, as Licitantes n3o

t6m conhecimento de seu conte6do, por6m foi utilizado como fundamento para reg6ncia legal

da licitagao? A resposta 6 simples: n3o 6 possivel.

9. Trata-se de evidente falha que, mesmo sendo de simples corregao, caso seja

retirada a mengao, acaba servindo de exemplo, de clara demonstragao de todas as incertezas

que envolvem a participagao na licitagao e a futura execugao do objeto contratual, tendo em

vista que o Edital este permeado de vfcios, incertezas e dOvidas, o que enseja a sua imediata

revis3o e republicagao.

ll.i. DA RACIONALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITAT6KiOS E DE SEUS PRINCiPIOS

VINCULANTES

a Dos objetivos das licitag6es pablicas

10. A licitag3o consiste em um procedimento administrativo visando a selegao de

pessoas fisicas e juridicas aptas a executar contratos administrativos. Com a promulgagao da

Constituigao de 1988, o dever gerd de licitar adquiriu algada constitucional, constando

expressamente do artigo 37, inciso XXI, nos seguintes termos:

"Art. 37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecer6 aos

principles de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici6ncia
e, tambdm, ao seguinte:

XXI -- ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos,

compras e alienag6es servo contratados mediante processo de licitagao publica

que assegure igualdade de condig6es a todos os concorrentes, com c16usulas

que estabelegam obrigag6es de pclgamento, mantidas as condig3es efetivas da

proposta, nos termos dci lei, o qual somente permitir6 as exig6ncias de
qualificagao t6cnica e econ6mica indispens6veis a garantia do cumprimento
das obrigag6es."

f. /

11. A exig6ncia constitucional de licitagao visa assegurar, por memo de um

procedimento competitivo ison6mico, a selegao de um particular que conjugue expertise



t6cnica e oferega a proposta mais vantajosa sob o ponto de vista econ6mico-financeiro. Na

an61ise de Margal Justen Filho, a Administrag3o busca, com a licitagao, um particular capaz de

conjugar os aspectos da qualidade e da onerosidade, de modo a obter "a maior qualidade da

prestaGao e o maior beneficio econ6mico". '

12. A licitag3o, portanto, n3o possuium fim em si mesma. Trata-se de um meta

peso qual se objetiva a selegao ison6mica daqueles que re6nem condig6es t6cnicas e

econ6micas adequadas para a consecugao de finalidades p6blicas. E mero procedimento

administrativo desprovido de relevincia caso n3o seja promovida uma real e ison6mica

competi€$o entre particulares que, ao final, permita a mats vantajosa contratagao estatal.

13. Para atingir este objetivo, especialmente para que exista uma reade ison6mica

competig3o, o procedimento licitat6rio deve fazer uso de balizas objetivas para avaliar a

qualificagao t6cnica e econ6mica daqueles interessados em contratar com a Administragao.

Tais balizas devem voltar-se ao fim pretendido, n3o podem se revelar meios indevidos da

promogao de interesses n5o republicanos. Suas regras devem se ater aquelas necess6rias para

avaliar a condigao do particular de executar com sucesso o objeto do futuro contrato.

14. A luz do objeto a ser contratado, 6 preciso que o edital veicule e a comissio

de licitagao julgue apenas considerando requisites efetivamente pertinentes e relevantes para

a avaliagao da capacidade de execugao do futuro contrato.

15. lsto porque, ainda que ineg6vela relev6ncia destas exig6ncias de qualificagao

para fins de avaliagao da compet6ncia dos particulares, tats requisites n3o podem, em

nenhuma circunstancia, revestirem-se de canter proibitivo ou serem utilizados sob mero

arbitrio dos avaliadores, tornando-se instrumentos aptos a frustrar a competitividade

inerente a condug3o dos certames licitat6rios e prejudicar o Estado.

].6. E exatamente esta a ligao de Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha

Guimaraes, que destacam a importancia de se considerar o objetivo por tris da previsao de

requisitos de habilitagao de proponentes.z

: JUSTEN FILHO, Margal. Curio de d/re/to adm/n/strut/vo, 12 edigao. S3o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016

' MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARAES, Fernando Vernalha. L/c/tafdo pd6/fca - ,4 /eigera/ de //c/tafdes/LGI. e o
Reg/me diferenc/ado de contrataf6es/RDC. s3o Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 295. b.Ki€

P. 337
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Afinal de contas, para qu6 se presto a ftse de habilitagao? Para selecionar o
major nOmero possivel de licitantes aptos a oferecer a proposta de prego (e,

nos cason determinados, a de t6cnico). Ao contr6rio do julgamento das
propostas de pregos - o qual resultar6 em somente um selecionado (decisao

excludente) -, Q habilitagao tem por objetivo incluir todos aqueles que
comprovem possuir a minima qualificagao necess6ria para executar a

contents o futuro contrato. A racionaiidade, aqua, 6 inclusiva e ampliativa."

17. A exig6ncia de limitagao dos requisitos de habilitagao aos aspectos

efetivamente necessirios a execugao do objeto contratado conecta-se com a busca pda ampla

competigao e, especialmente, o principio da isonomia aos licitantes.

].8. Como veremos ao longo do presente recurso, estes aspectos est3o sendo

manifestamente desrespeitados peta publicagao do Edital nos termos atuais, bem como pdas

atuais respostas aos questionamentos formulados, conforme se observa nos itens a seguir.

b De dever de respeito a isonomia como obrigag3o de prestrgio a competig5o

19. O cumprimento do dever do Estado eleva a garantia de isonomia entre as

licitantes a elemento fundamental da licitagao. Trata-se, a bem da verdade, de principio

intrinsecamente conectado a limitagio do desvio de poder e prestigio iampla
competitividade. S6 6 possivel ter um certame competitivo e justo se todas as licitantes estio

participando em igualdade de condig6es. Sem isso nio h6 raz3o para existir licitag3o e, muito

ments, pretensao de que a Administragao realize a contratagao mats vantajosa possivel.

20. Coma bem resumido por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "o pr/nc/'p/o da

igualdade constitui um dos alicerces da licitagao, na medida em que este visa n6o apenas

permitir a Administrag6o a escolha da melhor proposta, coma tambdm assegurar igualdade de

direitos a todos os interessados em controtar"s

21. A concretizagao efetiva do principio da isonomia n3o depende apenas da

previsao de condig6es equitativas no edital de llcitagao. E preciso, principalmente, que a

comissio iulgadora da licitacao atue de forma ison6mica e n3o conceda e nem permita que Q

instrumento convocat6rio n3o sega de amplo alcance para qualquer licitante.
b

3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. D/re/to ,4dm/n/strut/vo, 27e edigio. Sio Paulo: Atlas, 2014, p. 378



22 Neste ponte, nos valemos dos ensinamentos de Margal Justen Filho, que

aponta, de maneira sucinta e precisa, que as comiss6es julgadoras de licitag6es devem

assegurar a isonomia entre as licitantes:4

"Depois de edltado o ato convocat6rio, inicia-se a chamada base externa da
licitagao. Os particulares apresentam subs propostas e documentos, que servo

avaliados de acordo com os crit6rios previstos na Leie no ato convocat6rio.
Nessa segunda base, a Administragao verificar6 quem, concretamente,

preenche mats satisfatoriamente as condig6es para ser contratado. Tamb6m
nessa etapa se exige o tratamento ison6mico. Trata-se, entdo, da isonomia na

execugao da licitagao. Todos os interessados e participantes merecem

tratamento equivalente."

23 Ressalte-se, neste sentido, a exist6ncia de precedente do Tribunal de Contas

da Uniio ("l11fy") reconhecendo que as comiss6es julgadoras de licitagao n3o podem adotar,

para cada licitante, parametros diferentes para a avaliagao de um mesmo aspects de

qualificagao.s

"6. Asseverou a Secex/PA que a ata de julgamento comprovou a capacidade

t6cnica e a solv6ncia financeira e patrimonial da empress para execug6o dos

servigos e que a desclassificagao da proposta mats vantajosa, sob a Cnica
alegagao de n6o apresentag6o de custos unit6rios de item cujo valor 6 de R$
29.049,99, se mostrou de extreme rigor e desarrazoada.

7. Foi apontado que, apes dilig&ncia efetuada peta Comissdo Especial

de Licitagao - CEL para esclarecimento do cato -- consoante previa o edital--, a

nova planilha ndo foi considerada nem pda comiss6o, nem peta parecer
juridico.
8. Observou-se, ainda, que a empresa sagrada vencedora -- Sanecon

Saneamento Construgao Civil Eirefi(atuafmente EPP} --, ante solicitagao
da comiss6o, fez ajustes nas planilhas apresentadas por ndo ter obedecido d

composigao de BDI especifico para equipamentos, fate que ensejou
diminuig6o do valor global da proposta de R$ 11.164.896,23 para R$
1]..128.565,42, conforme atas de retificag6o de julgamento finale de
homologagao. Nesse caso, a CEL entendeu que a inconsist6ncia n6o

invalidaria a proposta apresentada, posig6o diametralmente oposta d
adotada em relag6o ao erro na proposta da Angulo."

24 Assam, com determinagao de requisitos especificos que somente alguns

licitantes poderiam atingir, prestigiando certos proponentes a despeito de outros, 6 certo que a

licitagao se torna mero simulacro, perdendo sua validade e contaminando toda a contratagao.

4 JUSTEN FILHO, Margal. Comentdr/os d Le/ de I./c/tafdes e Contratos 4dm/nistratit/os, 17a ed., Sio Paulo: Dia16tica
2016, p. 96. \a..I.}.
5 Ac6rd3o 2.239/2018 - Plen6rio, Relatora Ministra Ana Arraes, d.j. 26.09.2018. (P '\
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25. E esse 6 o caste da presente licitagao, por tr6s principais motivos: i) imprecisao

de parametros que servo utilizados no julgamento da proposta t6cnica; iijaus6ncia de resposta,

respostas incompletas e imprecisas aos esclarecimentos apresentados; e, iii) adogao de crit6rio

de julgamento de t6cnica e prego.

26. Em relag3o ao crit6rio de julgamento de t6cnica e prego, o tema seri

devidamente abordado em t6pico pr6prio. Por6m, desde ji, cabe ressaltar que ao determinar a

apresentagao de proposta t6cnica especffica, com a requisigao de atestados especificos nos

termos do item 15.1.12.4 do Anexo 1 - Projeto B6sico, a Administragao acaba por atuar de

forma a restringir a participagao na licitagao sem justificativa, direcionando para poucos que

poderiam cumprir com obrigag6es restritissimas.

27. J6 quanto a aus6ncia de resposta dos esclarecimentos ou a apresentagao de

respostas sem conte6do minimamente 6til, fica evidente a impossibilidade f5tica e a

consequente incapacidade dos proponentes s6rios de elaborarem suas propostas. E essa

situagao pode variar de licitante para licitante, a depender de terem ou n3o apresentado

esclarecimentos.

28. E n3o 6 s6. Diversos dos esclarecimentos que foram respondidos, se deram

por meio de respostas inconclusivas e indiferentes ao conteOdo da licitagao. lsso se verifica em

diversas das respostas apresentadas peta Comissio de Licitagao, com destaque para as que

seguem abaixo;

i i

Parimetros minimos para diretrizes de manutengao e conservagao do mobili6rio, que

foi respondido de forma vaga pda Comissio de Licitagao, citando t3o somente que os

serv\qos "dever6o ester em conson6ncia com os materials especKicos previstos no

projeto proposto pda Licitante." ;

Alocagao a Concession6ria dos riscos de greves e de eventualincapacidade da indOstria

nacional de fornecer os bens e insumos necess6rios ao objeto, que foram respondidos

de forma evasiva pda Comissio de Licitagao, ao determinar t3o somente sua suposta

incompet6ncia para ter o risco a sialocado por se tratar de "ent/dade pd6//ca mun/c/pa/,

n6o possuindo inger6ncia sabre a questdo"} ,-.I)



I I I Possibilidade de utilizag3o dos equipamentos de mobili6rio urbano pda Administragao

Publica, que foi defendido pda Comiss5o de Licitagao que alegou que por ser uma

concess3o a bongo puzo, essa previsao supriria necessidades dos municipes em relagao

a atualizag6es tecno16gicas, sem considerar que se trata em verdade de previsao que

gera extrema inseguranga juridica is futuras Concession6rias por permitir que o Poder

P6blico aja diretamente nos equipamentos da Concession6ria atingindo suas fontes de

receita e quebrando todas as expectativas;

Aus6ncia de definigao dos enderegos pr6vios para implantagao dos mobili6rios, o que

reflete diretamente:(i) na receita, uma vez que n3o h6 condig6es de estimar a audi6ncia

e potencial de receita dos equipamentos; nil nos custos de implantagao dos mesmos,

pols n3o 6 possivel o conhecimento pr6vio dos locais de implantagao e,

consequentemente, das possfveis condig6es de implantagao (situagao das calgadas,

largura, declividade, estado de conservagao, etc), fluxes, seguranga, interfer6ncias,

entre outros), condig6es necess6rias ao dimensionamento da execugao dos servigos,

incluindo deus custos; e(iii) nos custom de manutengao, uma vez que n3o 6 possivel, por

exemplo, estimar o deslocamento necess6rio para operagao e manutengao dos

mobili6rios urbanos. Os questionamentos, mais uma vez, foram respondidos de forma

evasiva peta Comiss3o de Licitagao, onde foi alegado que "a adm/n/strafdo mun/c/pa/

ndo tem coma prev6 (sic) antecipadamente onde poderao e dever6o ser instalados todos

os equipamentos de mobilidrio urbano com tanta anteced&ncia" } e,

Notas T6cnicas com parametros subjetivos, que foi respondida pda Comissio de

Licitagao apenas com a transcrigao do trecho do Edital sobre o tema, sem esclarecer

realmente a pergunta feita pda Licitante

lv

v.

29. Por seu turno, a exist6ncia de parametros imprecisos para fins de julgamento

da proposta t6cnica, conforme seri mats adiante explicitado, na hip6tese de ser mantido o tipo

t6cnica e prego, compromete a lisura do processo, a medida em que abre espago para a

incid6ncia de indesej6vel subjetivismo na tarefa de comparar as diferentes propostas t6cnicas

submetidas a Administragao Municipal.
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30. Portanto, 6 certo que, ou a presente situagao prestigiar6 quem atua e executa

tais servigos para municipalidade, ou apenas impedir6 que exista uma realcompetigao em favor

do Concedente.

31. De toda forma, a tlnica pauta certa 6 que n3o h5 condig6es firmes para

apresentagao de uma proposta, muito menos qualquer respeito a isonomia que deve existir

durante todo o procedimento licitat6rio.

111. DO MERITO

a Da frdgil justificativa para adog3o do crit6rio de julgamento de t6cnica e prego

32. O crit6rio de julgamento escolhido para o presente certame foio de

conjugagao da melhor proposta t6cnica com a melhor proposta econ6mica, conforme item 17.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO do Edital.

33. Como ponto de partida, 6 certo que a opgao por t6cnica e prego, por se tratar

de opgao que limita a competigao e a pode tornar subjetiva a an61ise das propostas

apresentadas, demanda justificativa precisa, indicando as raz6es pr6prias a contratagao e seu

objeto que imponham uma efetiva an61ise de natureza t6cnica que v6 a16m de an61ise de

habilitagao.

34. A adogao do crit6rio melhor oferta conjugada com melhor t6cnica deve ser

excepcional e n3o se amolda a presente concessio para exploragao de mobili6rios urbanos, ji

que a t6cnica para a prestagao das atividades 6 largamente dominada pele mercado e se pauta

em normas objetivas estabelecidas pdas autoridades competentes, bem como pelo proprio

Edital. Este debate n3o se resume ao presente casa.

35. Uma vez que a exploragao do mobili6rio urbano n3o possui como um de seus

pilares a criagao intelectual ou inovagao, o tipo t6cnica e prego acaba apenas por desvirtuar a

competi(lao, caracterizando um potencial risco de dana ao Er6rio. Trata-se em verdade de

execugao de servigo comum.
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36. Seja pda natureza do servigo licitado, tecnologia consolidada no mercado ou

mesmo pda inexist6ncia de estudo t6cnico divulgado que justifique talopgao, n3o se identifica

qualquer motivagao razo6vel, firme e certa que motive a escolha pda utilizagao de proposta

t6cnica.

37. lsto demonstra um verdadeiro descasamento entre o objeto licitado e o

crit6rio a que se faz uso. Temos, desta forma, um aumento de oneros/dade e ce/er/dade para a

,4dm/n/strafdo, visto que o processo de julgamento se estender6 seja para as discuss6es que

podem ser ensejadas pda falta de objetividade do crit6rio, resultando em diversos recursos e

petig6es por parte dos licitantes, quanto do pr6prio julgamento das Propostas.

38. Agregar a selegao da vencedora com base na proposta t6cnica pode ainda

resultar em uma escolha discricion6ria que n3o necessariamente prev6 a maior economia e

efici6ncia a Administragao, indo em diregao diametralmente oposta a pretendida e resguardada

pecos principios que regem o Poder P6blico.

39. Ademais ao descrito, as disposig6es do Edital acabaram por gerar um

esvaziamento da obrigag3o legalde requerer a qualificagao t6cnica das licitantes, para garantir

que haja um crit6rio equivocado de julgamento por t6cnica e prego. O item 15.1.12.4 do Anexo

1 - Projeto B6sico 6 claro ao determinar que devem ser apresentados atestados que

correspondam ao minimo de quantidade de mobili6rios urbanos, ou seja, exige que as licitantes

demonstrem experi6ncia na area para comprovar sua capacidade t6cnica de execugao do

servlgo.

40. E exatamente essa a fungal da qualificagao t6cnica que este sendo usurpada

peta exig6ncia de Proposta T6cnica. lsso fica claro ao se analisar os esclarecimentos, que em

dois momentos distintos h6 a informagao de, basicamente, ser possivel desconsiderar os

crit6rios essenciais a qualificagao t6cnica, conforme segue:

Resposta: Entretanto, o cato de o licitante n3o apresentar atestados contendo
atividades semelhantes as constantes nos lotes , n3o implicar6, necessariamente, na
sua desclassificagao, ja que este poder6 adquirir a pontuagao minima necess6ria para
permanecer no certame pontuando nos outros quesitos da Prova T6cnica, Projeto Dos
Mobili6rios, Plano Operacional.(...)

Resposta: Sim, em relagao a qualificagao t6cnica n3o h6 exig6ncia qualitativa, num6rica
ou temporalpara fins de verificagao do atendimento desta
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41 Portanto, a16m de a Proposta T6cnica estar sendo utilizada sem justificativa e

equivocadamente, tamb6m leva a outra grave ilegalidade licitagao sem previsao de

qualificagao t6cnica, desrespeitando diretamente o art. 30 da Lei federalng 8.666/93

b Da restrigao a competigao pda qualificagao econ6mico-financeira

42 O Edital de Licitag3o prev6 rigidos requisitos de qualificagao econ6mico

financeira limitados, como se percebe pda reprodug3o dos itens 8.5.a, 8.5.b, 8.5.c e 8.5.h

8.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balango Patrimonial e Demonstrag6es Cont6beis do 61timo exercfcio social, ji exigiveis, na
forma da lei, comprovando a boa situagao financeira da licitante, podendo ser atualizado por
indices oficials na hip6tese de encerrados h6 mais de 3 (tr6s) meses da data de sua
apresentagao, vedada a substituigao por Balancetes ou Balangos provis6rios.(...)

bjSomente servo habilitadas as licitantes que apresentarem baa situagao financeira, aferida a
partir do Balango Patrimonial, mediante a apuragao do indice de Liquidez Gerd- ILG, igual ou
maiorque 1,00(um virgula zero), do induce de Liquidez Corrente - ILC, igualou maier que 1,00
jum virgula zero) e do Grau de Endividamento - GEG menor ou igual 0,8 jzero virgula oito),
cujos cilculos dever3o serem demonstrados em documents pr6prio, devidamente assinado
por contabilista habilitado, utllizando-se para tanto das seguintes express6es:(...)

cl Os licitantes dever3o comprovar que possui Patrim6nio Liquido jatrav6s do Balango
matrimonial), na data da apresentagao da proposta, patrim6nio liquido mfnimo, igual ou
superior a: [...)

h) Certid3o Negativa de Fal&ncia expedida pele distribuidor da sede da Pessoa Jurfdica

43 Portanto, atualmente o Edital prev6 que a qualificagao econ6mico-financeira

deve ser comprovada mediante apresentagao de Balango Patrimonial, que comprove

determinados indices financeiros, somada a demonstragao de patrim6nio liquido minima e a

apresentagao de Certid3o Negativa de Fa16ncia

44 Ocorre que essa previsao 6 extremamente restritiva, tendo em vista que n3o

abarca todas as possibilidades legais que existem para comprovagao de qualificagao

econ6mico-financeira

45 A Lei Federal n9 8.666/93 6 expressa em determinar que a qualificag3o

econ6mico-financeira pode se dar, alternativamente, por il apresentagao de balango
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patrimonial e demonstrag6es cont6beis; iil certidio negativa de fa16ncia ou concordata; iii)

garantia de proposta; iv) patrim6nio liquido minimo; vl capitalsocialminimo; ou, vijc61culo dos

Indices cont6beis. Conforme consta em seu artigo 31

Art. 31. A documentagao relativa a qualificagao econ6mico-financeira limitar-se-i a

1 - balango patrimonial e demonstragaes contibeis do dltimo exercicio social, ji exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio financeira da empresa, vedada
a sua substituigao por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por
indices oficlais quando encerrado hi mais de 3 jtr6sl meses da data de apresentag3o da
proposta;

11- certid3o negativa de fa16ncia ou concordata expedida pele distribuidor da sede da pessoa
juridlca, ou de execugao patrimonial, expedida no domicflio da pessoa fisica;
111- garantia, nas mesmas modalidades e crit6rios prevlstos no "caput" e $ 1g do art. 56 desta
Lei, limitada a 1%(um por centojdo valor estimado do objeto da contratagao.
$ 1= A exig6ncia de indices limitar-se-ii demonstrag3o da capacidade financeira do
licitante com vistas aos compromissos que teri que assumir casa Ihe deja adjudicado o
contrato, vedada a exig6ncia de valores minimos de faturamento anterior, indices de
rentabilidade ou lucratividade

$ 2g A Administragao, nas compras para entrega futura e na execugao de obras e servigos,
poderi estabelecer, no instruments convocat6rio da licitagao, a exig6ncia de capitalminimo
ou de patrim6nio liquido minimo, ou ainda as garantias previstas no $ 1g do art. 56 desta Lei,
como dado objetivo de comprovagao da qualificagao econ6mica-financelra dos licitantes e
para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

9 5' A comprovag3o de boa situagao financeira da empresa seri felta de forma objetiva,
atrav6s do cilculo de indices contibeis previstos no edital e devidamente justificados no
processo administrative da licitagao que tenha dado inicio ao certame licitat6rio, vedada a
exig6ncia de indices e valores n3o usualmente adotados para correta avaliagao de situag3o
financeira suficiente ao cumprimento das obrigag6es decorrentes da licitag3o.

46 Como se percebe pda leitura do artigo 31, 6 evidente que todas as

possibilidades 16 aventadas devem ser consideradas no Edital. lsso porque, por tratar-se de

alternativas, qualquer um desses requisites jd 6 o bastante para demonstrar a qualificagao

econ6mico-financeira dos proponentes

47 Assim, ao limitar os requisitos de qualificagao econ6mico-financeira a

somente 4 possibilidades de um universo de 6, h6 uma clara restrigao a competitividade do

certame, e, em consequ6ncia, ao principio da isonomia

48 E certo que uma empresa que constituisse garantia de proposta ou que

comprovasse capitalsocialminimo cumpriria de forma excepcionala finalidade da qualificagao

econ6mico-financeira, qualseja: demonstrar que a licitante este em



13/33

det6m condig6es suficientes para execugao do contrato6. No caso em questao, indubitivelque

somente 6 necess6rio demonstrar a capacidade do parceiro privado em suportar com suas

obrigag6es financeiras.

49. Ressalta-se que apesar de revestirem-se de ineg6vel relevancia, as exjggDcias

. Para

que esta verificagao seja adequada e suficiente, n3o 6 possivel limitar o espago de participagao

de interessados atrav6s de restrig6es nos documentos de habilitagao, a bem da verdade, o

cond3o de desvirtuar as finalidades constitucionais da licitagao e reduzir a competitividade,

ensejando, consequentemente, graves prejuizos para o pr6prio ente contratante

50. Desta forma, evidente a necessidade de republicagao do Edital para que

constem todas as possibilidades de comprovagao de qualificag3o econ6mico-financeira, visando

n3o restringir a competitividade do certame e atingindo a finalidade real da licitag3o que 6 o

recebimento da melhor proposta, por licitante plenamente capacitada de atend6-la.

c. Da imprecisao na definigao e descrigao do objeto do Edital a divis3o em 4 1otes

51. Conforme definido no Edital, a licitagao foi dividida em 4 1otes, com objetos

essencialmente distintos entre si, sendo que cada um dos Lotes trata de um sistema diferente

que poderia, muito bem, conformar uma licitagao pr6pria e exclusiva:

Anexo 1 - Projeto B6sico

4.1.1. Lote 1 - Sistema de Informag6es e Limpeza Urbana composto dos seguintes
equipamentos:
4.1.1.1. As quantidades de pegas que dever3o ser produzidas, instaladas e mantidas
est3o assam classificadas:
Fornecimento, instalagao e manutengao de:
. 200 (duzentosl Re16gios Urbanos, dos quaid 82 (oitenta e dais) ji se encontram
instalados e deverio ser substiturdos no puzo fixado neste Projeto B6sico;
. 50(cinquenta) Pain6is de Mensagens Vari6veis;
' 25(vinte e cinco) Conjuntos Diret6rios.
4.1.1.2. A16m dos equipamentos supra, a concessionaria dever6 produzir e instalar
3.000 (tr6s mil) Coletores de Lixo, que dever3o vicar adjacentes aos ativos instalados,
conforme orientagao da Prefeitura
4.1.2. Late 11- Sistema de Transported composto dos seguintes equipamentos:

' NIEBHUR, Joel de Menezes. I./c/faldo pdb//ca e contrato adm/n/strut/vo, 2e ed,. Belo Horizonte: Forum, 2012
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4.1.2.1. As quantidades de pegas que dever3o ser produzidas, instaladas e mantidas
est3o assim classificadas:
Fornecimento, instalagao e manuteng3o de:

. Substitulg3o dos 836(oitocentos e trinta e leis) Abrigos para passageiros de 6nibus ji
existentes por novos abrigos;
. 200 Iduzentos) Abrigos para passageiros de taxi;
' 500(quinhentos) Biciclet6rios.
4.1.3. Late 111-- Sistema de Orla composto dos seguintes equipamentos:
4.1.3.1. As quantidades de pegas que dever3o ser produzidas, instaladas
est3o assam classificadas:

Forneclmento, instalagao e manutengao de:
' 100 (ceml Aspersores de Agua;
' 200(duzentos) Chuveiros;
' 50(cinquenta) Academias ao ar livre.
4.1.4. Late IV -- Sistema de Sinalizag3o Urbana composto dos seguintes
equipamentos:
4.1.4.1. As quantidades de pegas que dever3o ser produzidas, instaladas e mantidas
est3o assam classificadas:
Fornecimento, instalagao e manutengao de:
. 4.500 jquatro mil e quinhentosl Conjuntos Toponimicos, dos quais 1.800 jum mil e
oitocentos) conjuntos ji se encontram instalados no Municipio que dever3o ser
substitufdos no puzo fixado neste Projeto B6sico;
. 160(cento e sessentajTotens de Identificagao de Bairro
4.1.4.2. A16m dos equipamentos supra, a concessionaria dever6 produzir e instalar
20.000(vinte mil) Placas Toponimicas

e mantidas

52. Pda pr6pria descrigao de cada um dos sistemas de cada tote, 6 certo que

poderia ter sido realizada uma licitagao distinta e n3o uma mera divisio de notes de um 6nico

certame, por n3o ter qualquer relagao entre os objetos licitados.

53. Eventualmente, at6 se poderia manter a 16gica dos Lotes num Onico certame,

desde que n3o se comunicassem, tratando coma licitag6es diversas sobre o mesmo edital.

Nada incomum. Ou deja, em principio/ a escolha de realizar uma 6nica licitagao para os quatro

lotes nio seria um problema, caso fossem observados alguns requisitos b6sicos, tats como: i)

possibilidade de um licitante participar de mais de um tote, por nio serem lotes concorrentes

entre sie aumentar a competitividade do certame; e, ii) justificativa plausivele razo6vel para a

escolha da divis3o de lotes.

54. Em relagao ao primeiro ponte, percebe-se ji em primeira an61ise que n3o foi

cumprido, tendo em vista que o item 3.4.13 do Edital veda a participagao isolada de empresa

que esteja participando em cons6rcio na Licitagao.
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55. A 6nica leitura factivel para regra t3o esdr6xula serra que a refer6ncia n3o era

entre diferentes lotes, mas sim para o mesmo tote, respeitando a ampla competigao e a busca

da melhor proposta, n3o havendo qualquer competigao ou relagao entre os Lotes.

56. A vedagao de participar em diferentes cons6rcios a depender dos Lotes ou de

isolado num determinado Lote e em cons6rcio noutro 6 algo que, sem qualquer justificativa ou

razoabilidade, uma vez que n3o h6 disputa entre Lotes, limita a competigao e prejudica a

tomada de decis3o de interessados que dever3o compor um cons6rcio Onico ou apenas atuar

isoladamente

57. Em face desses entendimentos, foi oportunizado ao Poder Concedente

apresentar esclarecimento sobre o tema, com a seguinte questao: Eno sana, once /©-se

Licitagao no item 3.4.13, deve ser lido Lote ao inv6s de Licitagao, de modo que n6o posse a

mesma empresa ou empress do grupo econ6mica, disputar em cons6rcio e isoladamente da

dispute possivel do certame, ou seja, do mesmo Lore. Confirma este entendimento?

58. Por6m, a resposta foi incoerente por n3o ter abordado qualquer dos temas

apresentados no questionamento:

RESPOSTA: A Lei n. 8.666/93 estabelece no seu art. 33, inc. IV O impediments de
participagao de empresa consorciada, na mesma licitagao, atrav6s de mais de um
cons6rcio ou isoladamente. Como se pode verificar a redagao do dispositivo
supramencionado, deixa evidente a vedagao da participagao de uma mesma empresa
consorciada em mats de um cons6rcio ou individualmente em um mesmo certame. a
leia taxativamente quando a isto. A Concorr6ncia 002/22-Sedur, apesar de estar dividia
em 04 notes, trata-se de uma tlnica e mesma licitagao. O fate desta este dividia em 04
jquatrol lotes, n3o faz com que esta se transforme em 04 certames diferentes, ou seja,
o entendimento da comiss3o n5o coaduna com a interpretagao do interessado.

59. Nio houve qualquer justificativa ou motivagao no esclarecimento

apresentado, tratando-se em verdade de regra que leva ao cerceamento da competigao. Por se

tratar de objetos diferentes, que nio competem entre si, n3o h6 qualquer 16gica em impedir

que uma licitante concorra nos quatro lotes.

60. Essa opgao 6 prejudicialao interesse p6blico envolvido na licitag3o, tendo em

vista que uma mesma licitante poderia prestar mais de um dos servigos descritos nos lotes em

paralelo, com valores possivelmente vantajosos ao Poder Ptlblico, por6m este impedida por



16/33

escolha equivocada e n3o justificada de realizagao de uma Onica licitagao para quatro lotes

estritamente diferentes.

61. A aus6ncia de motivagao, a16m de desrespeitar diretamente os arts. 2 e 507 da

Lei Federaln9 9.784/99, tamb6m 6 uma afronta ao art. 20, par6grafo Onico da Leide Introdugao

is Normas do Direito Brasileiro ILINDBj:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, n5o se decidir6 com base
em valores juridicos abstratos sem que sejam consideradas as consequ6ncias pr6ticas
da decisio

Par6grafo 6nico. A motivagao demonstrar6 a necessidade e a adequagao da medida
imposta ou da invalidag3o de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
inclusive em face das possiveis alternatives.

62. Deste artigo 6 possiveladuzir dois conceitos importantissimos que nio foram

aplicados ao presente casa: i) nio se pode analisar uma legislagao com base em uma

interpretagao restrita e literal, sem considerar a realidade e as consequ6ncias priticas dessa

decisao; e, ii) 6 necess6rio motivar os atos administrativos, inclusive em face de possiveis

alternativas.

63. No presente caso, como se nota pelo esclarecimento fornecido pda Comissio

de Licitagao, a justificativa encontrada para manter a regra esdr6xula de impedir que uma

licitante participe dos diferentes notes foi reproduzir o art. 33, IV da Lei Federal n9 8.666/93,

que determina o impedimento de participagao de empresa consorciada, na mesma licitagao,

atrav6s de mats de um cons6rcio ou isoiadamente.

64. Por6m, a aplicagao desse inciso n3o pode ocorrer de olhos fechados e sem

considerar a realidade pr6tica. E dizer: em uma licitagao dividida em lotes, a restrigao deveria se

dar unicamente dentro de cada um dos lotes individualmente, tendo em vista que n3o h6

relagao direta entre oslotes.

65. Em verdade, a opg3o que deveria ter side inicialmente aventada era a divis3o

dos notes em quatro diferentes licitag6es, tendo em vista que n3o h6 qualquer 16gica em fazer

bart. 2g A Administragao Publica obedeceri, dentre outros, aos principios da legalidade, finalidade, motivagao,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contradit6rio, seguranga jurrdica, interesse pablico e
efici6ncia.

Art. 50. Os atom administrativos deverio ser motivados, com indicagao dos fates e dos fundamentos juridicos,. \ r
quando: ,\U\t
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um 6nico edital para objetos extremamente diferentes entre si, inclusive no quesito prego. Ora,

aqui se chega no segundo desrespeito a LINDB: n3o foi feita uma motivagao considerando

outras possibilidades, coma seria uma licitagao para cada lote, tampouco foi justificada essa

divis3o em lotes.

66. Nesse sentido, importante tamb6m considerar que essa divis3o da licitagao

em quatro objetos distintos, apesar de parecer pertinente, peta distingao do objeto, gera uma

enorme confus3o quanto se pretende entender a raz3o peta qualo interessado somente pode

participar sob uma 6nica estrutura juridica, n3o sendo possivel participar livremente da

concorr6ncia, ora consorciado, ora livre, visto serem objetos distintos.

67. Portanto, evidente que a escolha de divis3o em quatro lotes somada a

impossibilidade de um licitante participar em mais de um lote 6 ilegal e somente restringe a

competi(lao, devendo ser reformulada e o edital republicado.

d. Das incertezas que permeiam o objeto da licitag3o - a falta de conteOdo na definigao

do objeto e a impossibilidade de formular propostas

68. A16m de todo o exposto, o Edital e seus anexos est3o permeados de
incertezas e dOvidas sobre as diretrizes e requisitos bdsicos para a execugao do objeto da

licitagao, nio tendo sido fornecidas as informag6es minimas necess6rias para garantir a

seguranga das licitantes na elaborag3o de suas propostas comerciais.

69. Especialmente quanto a larguras e localizagao do mobili6rio urbano, definigao

dos equipamentos e materiais a serem utilizados, o Editaln3o foi claro quanto aos detalhes que

devem ser considerados para elaboragao de propostas. V6rios questionamentos para esclarecer

essas d6vidas foram apresentadas, por6m todos tiveram respostas insatisfat6rias pda

Comiss3o de Licitagao. Abaixo segue tabela com as perguntas e respostas da SEDUR sobre esses

temas:

l0/06/2022 1 O item 2.1. do Edital prevd [ols i;ia=ii;;i;;T Nao, o entendimento nio este correto. Visto

mobili6rios servo aqueles ofertados pda I que, o puzo da concess3o seri de 20(vinte)
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licitante vencedora em sua Proposta
T6cnica e sua localizagao ficar6 a cargo da
Administragao Municipal . Portanto, n3o s3o

fornecidos enderegos pr6vios para
implantagao dos mobili6rios, o que reflete
diretamente: li) na receita, uma vez que n3o
h6 condig6es de estimar a audi6ncia e
potencial de receita dos equipamentos; (iil
nos custos de implantagao dos mesmos,

pris nio 6 possivel o conhecimento pr6vio
dos locais de implantag3o e,
consequentemente, das possiveis condig6es

de implantagao jsituagao das calgadas,

largura, declividade, estado de conservag3o,

etch, fluxos, seguranga, interfer6ncias, entre
outros), condig6es necess6rias ao

dimensionamento da execug3o dos servigos,
incluindo seus custos; e (iii) nos custos de
manutengao, uma vez que nio possivel, por
exemplo, estimar o deslocamento
necess8rio para operagao e manutenfao

dos mobili6rios urbanos. Desse modo,
entende-se necess6ria a especificagao da
localizagao dos equipamentos. Favor
esclarecer se este entendimento este
correto.

anos, e os prazos de implantagao chegam a ser

de 05jcincol anos. Assim, a administragao
municipal n3o tem como prev6

antecipadamente onde poderao e deverio ser

instalados todos os equipamentos de
mobili6rio urbano com tanta anteced6ncia.

Ademais, item 9 e os subitens destes

decorrentes Anexo I Projeto B6sico indicam
9. DIRETRIZES DE IMPLANTAGAO , com
informag6es e dados considerados suficientes
para que a licitante possa formular a sua
proposta.

l0/06/2022 Tendo em vista que os hens 9.6 e 9.7 do

Anexo I disp6e sabre a localizagao dos
equipamentos e condicionamento destas a
anu6ncia do Poder Concedente, entende-se

necess6rio a inclusio de disposigao para
adotar um crit6rio claro e objetivo para tal
anu6ncia. Favor esclarecer se este
entendimento este correto.

N3o, o entendimento nio este correto. Visto

que, as condicionantes relativas ao

equipamento a ser instalado, s6 servo
conhecidas quando da indicagao da localizagao
para realizagao da implantagao deste.

l0/06/2022 O Conte6do do Edital e seus Anexos, assam

como materials que fazem parte do
Processo Licitat6rio, gera dOvidas de como
devem ser tratadas as larguras das calgadas,
para implantag3o de abrigos de 6nibus. lsso

porque, o item 15.1.Ido Anexo lprev6 que
dada licitante dever6 apresentar proposta
para os lotes que deseja participar

jpropostas individuals para cada lote),
sendo admitido apenas 01 jum) projeto
para cada uma das pegas constantes no
item 4, de acordo com o lote(s) interessado,
sob pena de sua desclassificagao. Sera
admitida excegio no caso dos Abrigos para

O licitante deverd apresentar proposta de doin
modelos de abrigo, sends um modelo

adapt6vel a calgadas mais largas e outro a
calgadas mais estreitas. As dimens6es n3o
foram informadas uma vez que Salvador 6 uma

cidade antiga, com uma ocupagao de territ6rio

diversa e possuir calgadas que variam de
largura existem calgadas com largura menor
que 2m(dois metroje acima de 5m(cinco
metros), portanto, os modelos apresentados
deverio ter a capacidade de adaptagao.
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Passageiros de Transporte, para o qual
podera ser proposto modelo de abrigo
alternativo para locais com impossibilidade

de instalagao do modelo principal, como,
por exemplo, calgadas com espago

reduzido , condigao compartilhada com o
item 1.1.1 do Anexo 11. Ademais, as

quest6es das calgadas com espagos

jlargurasl reduzidos tamb6m 6 abordada no

material da MURBAN que faz parte do
Processo Licitat6rio, como segue: Caderno

Caracterizag3o dos Mobili6rios Urbanos da
MURBAN: 3.1.2. Localizagao do Abrigo para
Passageiro de 6nibus Os abrigos para
passageiros de 6nibus devem ser instalados

em pontos de parada dos 6nibus onde haja
um grande n6mero de passageiros que ali
embarcam e desembarcam, e, onde a
largura do calgamento assim permita
Caderno Caracterizagio dos Mobiligrios
Urbanos da MURBAN 3.1.3. ... Pode ser

previsto modelo de abrigo alternative para
locais com espago reduzido, como calgadas

estreitas.... Ante o narrado, entende-se

necess6rio esclarecer qual a definigio de
calgadas reduzidas, bem como se esta
considera as normas de acessibilidade e
mobilidade.

70. Esses tr6s esclarecimentos apresentam o reconhecimento do Poder

Concedente de que nio fornece, e nem ir6 fornecer, todas as informag6es necess6rias para a

elaboragao de proposta comercial, tampouco conhece os mobiliirios urbanos que atualmente

est3o sob a sua gestao. Basicamente, o que este sendo expresso pda Comiss3o de Licitagao 6

que as licitantes devem estimar sem qualquer base quanto ir3o despender durante o puzo de

concess3o para poderem formular suas propostas

71 Prova disso se d6 justamente na resposta ao esclarecimento sobre a

localiza(lao do mobili6rio urbano, em que h6 expressamente o reconhecimento de que a

Administragao Publica n3o tem como prever antecipadamente onde poder3o e dever3o ser

instalados todos os equipamentos de mobili6rio urbano com tanta anteced6ncia. Ou seja, sem

que haja qualquer responsabilidade das licitantes, e sem que essas tenham o minimo de
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informagao necess6ria sobre a localizagao do mobili6rio urbano, que impacta diretamente nos

custos da futura concession6ria por ter valores diferentes a depender do solo e outras

caracteristicas, o Poder Concedente repassou esse risco ao futuro parceiro privado. Tal

afirmagao comprova, mais uma vez, que o Municipio desconhece os mobili6rios urbanos que

est3o atualmente sob a sua gest3o, uma vez que, os abrigos de 6nibus que servo futuramente

substituidos peta Concession6ria est3o atualmente em operag3o e sendo utilizados pelos

usu6rios do sistema de transporte pablico do Municipio de Salvador.

72. Se torna mais grave ao analisar o esclarecimento seguinte, em que h6 a

afirmagao de que as condicionantes para que haja anu6ncia do Poder Concedente para

instalagao dos equipamentos nio s3o conhecidas nesse momento. De modo que abre margem

a uma totalarbitrariedade da Administragao e gera extrema inseguranga juridica aos licitantes.

73. Por fim, no que concerne a largura das calgadas, a resposta se deu de forma

gen6rica sob a justificativa de que Salvador 6 uma cidade antiga, com uma ocupagao de

territ6rio diversa e possuir calgadas que variam de largura. Por6m, isso n3o impede de modo

album que fosse estabelecido um tamanho mfnimo de largura de calgada para os abrigos, nem

que fosse estabelecido um valor exato de largura para o abrigo padrao.

74. Em verdade, o que foideterminado peso Poder Concedente 6 que "os mode/os

apresentados deverdo zer a capac/dade de adaptafdo". Mais uma vez, a Administragao Publica

repassa uma incerteza ao licitante, de modo que esse este obrigado a elaborar sua proposta

comercial com base unicamente em dados imprecisos e suposig6es, por falha na prestagao de

informag6es pelo Estado.

75. Ainda vai-se a16m, vale a avaliagao absurda das respostas relativas aos

servigos de manutengao que servo exigidos e a eventual disponibilidade que o concession6rio

deverg conferir para uso p6blico dos equipamentos.

iiiliiii7iiiiiTTendo em vista que o Edital ;';ii=1;iiTos servigos de manutengio dos
quanto aos parametros minimosjequipamentos deverio estar em

aceit6veis com relagao aos servigos de I consonincia com os materials especificos

manutengao dos equipamentos jservigos, I previstos no projeto proposto pda Licitante
periodicidade e frequ6ncia minima de
manutengao preventiva, etc), tanto dos
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76. Observa-se que n3o h6 qualquer conteOdo que permita que os Licitantes

mensurem os custos pr6prios a manutengao dos equipamentos novos e, ainda pior, dos

atualmente disponfveis a municipalidade. Da mesma maneira, considerando que a fonte certa

 

equipamentos novos como com relagao

aos equipamentos existentes, t6m-se que
a aus6ncia destes elementos minimos

sera elevado grau de incerteza aos
licitantes que possuem dificuldade em
balizar sua oferta, considerando
eventuais custos relativos a esta frente de

trabalho. Nesse sentido, entende-se que
uma Licitante mal-intencionada pode, por

exemplo, propor a lavagem de um abrigo
ou re16gio semestralmente e outra
llcitante diligente propor a lavagem

mensalmente. Com isso, a Licitante pouco

respons6vel teria margem para oferecer
major outorga no entanto, o interesse

pOblico e a prestag3o de servigos aos
usuirios ficariam em segundo plano.
Diante do exposto, entende-se essencial a

revis3o do instruments convocat6rio para
estabelecer parametros minimos com
relagao ds diretrizes para manutengao e
conservagao do mobili6rio. Favor
esclarecer se o entendimento este
correto  

l0/06/2022 Consoante ao item 6.7 e subitens do

Anexo I do Edital, a Administragao
Municipal poder6 utilizar os
equipamentos de mobili6rio urbano
objetos da Licitag3o, n3o sendo previstos

crit6rios claros para essa utilizagao. Desse
modo, entende-se que tal disposigao
deve ser revista, vez que significa,
portanto, que a Administragao Municipal
poder6 interferir direta ou indiretamente
nas condig6es dos mobili6rios, resultando
tamb6m em interfer6ncia na gest3o e
operagao da futura Concess3o de forma
n3o objetiva. Favor esclarecer se este
entendimento este correto.

Nao, o entendimento n3o esb correto.
Assam, a disposigao contida no item 6.7,
seri mantida. Tendo vista, que o puzo da
concess5o sera de 20 (vinte) anon, a
determinagao da administragao municipal
intenciona dispor sobre a possibilidade de
suprir as necessidades dos municipes em
relagao as atualizag6es tecno16gicas que
possam vir a ocorrer durante o puzo da
concessio, e que para into, necessite utilizar

os equipamentos de mobili6rio urbane.
Ademais, em casa da utilizagao deste pda
municipalidade esta se responsabilizara por
todo e qualquer dano causado ao
equipamento conforme disposto nos
subitens jg referidos.
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podera significar expropriagao indevida da capacidade de ter e manter sua receita. Tats

situag6es alcangam incerteza insuperivel, uma vez exigindo que o interessado, de modo

holfstico, ou melhor tratando, em mera adivinhagao, formule sua proposta

77 Mais uma grave incerteza 6 gerada 5s Licitantes com a absurda resposta na

qual afirma que os mobili6rios urbanos pr6-existentes s3o de responsabilidade da futura

Concession6ria. Ora, se li) as exatas localizag6es e condig6es de conservagao dos mobili6rios

atuais s3o desconhecidas peso proprio Municfpio e, portanto, gerando dOvidas, inclusive,

quanto aos quantitativos de fate existente; e (iil os custos de manutengao e recuperagao dos

mobili6rios urbanos existentes n3o s3o previstos nos estudos que embasaram o Instrumento

Convocat6rio, como podem as concessionarias assu m orem a responsabilidade pda

manutengao dos mobili6rios pr6-existentes?

l0/06/2022 Tends em vista que O item 15.3. do Edital
prev6 A exploragao publicit6ria poder6
ser iniciada a partir da data do repasse

PERGUNTA: previsto no subitem 17.2
deste Edital , n3o h6 entendimento claro
se Essa exploragao publicit6ria se refere

tamb6m aos equipamentos existentes.
Em casa positivo, favor definir como essa
exploragao publicit6ria nos equipamentos
existentes deve ser feita, bem coma
dnfinir a citil=r5n dp mnnlltnnr3n dnc

equipamentos existentes.

Conforme estipulado no item 19.1, o Poder
Concedente ceder6 os ativos ja existentes

Imobili6rios urbanos atualmente instalados)
que passar3o a ser de responsabilidade da
Concession6ria ap6s a assinatura do
contrato de concessao, assumindo a
manutengao e conservagao destes at6 a sua

substituigao pelo cronograma de
implantag5o. O item 6.5 do Projeto B6sico,
entretanto, indica que o equipamento, seja
o novo instalado, ou o antigo recebido do
Poder Concedente, s6 poder6 ter o uso da
face publicit6ria quando em pleno
funcionamento do servigo a que se
destinam. Desta forma, desde que estejam
em pleno funcionamento do servigo a que
se destinam, seri permitida a explorag3o
publicitaria nos mobili6rios urbanos ja
existentes que passarem a ser de
responsabilidade da Concession6ria ap6s
assinatura do contrato de concess5o.

78 Essay incertezas e aus6ncia de informagao contrariam o previsto na Lei

federal ng 8.666/93, que determina justamente como c16usulas necessirias no Edital e no

Contrato as condig6es de recebimento do objeto de licitagao, seus elementos caracteristicos e

os prazos de cada etapa de execugao
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Art. 40. O editalconteri no preambulo o nOmero de ordem em s6rie anual, o nome da
repartigao interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execugao e o tipo da
licitagao, a mengao de que seri regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentagao e proposta, bem como para inicio da abertura dos
envelopes, e indicari, obrigatoriamente, o seguinte:
XVl- condig6es de recebimento do objeto da licitagao;

Art. 55. S3o c16usulas necess6rias em todd contrato as que estabelegam:
o objeto e seus elementos caracteristicos

IV-os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao, de entrega, de
observagao e de recebimento definitive, conforme o caso;

79 Rests claro que o Edital, ao n3o definir o objeto a ser concedido os

mobili6rios atuais, localizagao dos equipamentos, typos existentes, servigos que se pretendem,

fragilizam qualquer proposta, tornando o editalviciado, uma vez que a definigao clara e precisa

do objeto 6 um dos principais requisitos que todd edital de licitagao (obrigatoriamente) deve
conter j6 que 6 condig3o de legitimidade da licitagao. Esta m6xima este estabelecida nos art

40, I da Lei n9 8.666/938. Tal exig6ncia visa assegurar o tratamento ison6mico entre os

participantes e, ainda, garantir a efici6ncia da atuagao administrativa

80. No imbito do Tribunal de Contas da Uniao("TCU") 6 pacffico o entendimento

de que h6 o dever da Administragao de descrever o objeto da licitagao de forma precisa. Ha,

inclusive a SOmula 177 a qualse transcreve

Sdmula 177 do TCU

'A definigio precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispens6vel da
competigao, at6 mesmo coma pressuposto do postulado de igualdade entre os
licitantes, do qual 6 subsidi6rio o principio da publicidade, que envolve o
conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condig6es b6sicas da licitagao,
constituindo, na hip6tese particular da licitagao para compra, a quantidade
demandada uma das especificag6es minimal e essenciais a definigao do objeto do
pregao". Igrifos nossosl

81 Ora, ao utilizar os voc6bulos "precisa" e "suficiente", h6 um indicativo claro do

TCU que na definigao do objeto, todos os aspectos fundamentais devem ser contemplados de

modo a n3o ensejar dOvidas aos eventuais interessados. Outro ponto da S6mula, que merece

'Art. 40. O editalconter6 no preambulo o n6mero de ordem em s6rie anual, o nome da repartigao interessada e
de seu setter, a modalidade, o regime de execugao e o typo da licitagao, a mengao de que seri regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentagao e proposta, bem coma para inicio da abertura dos envelopes,
e indicar6, obrigatoriamente, o seguinte:
1- objeto da licitag5o, em descrigao sucinta e clara;
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destaque, 6 o de que a formulagao imprecisa e insuficiente do objeto afeta nio somente os

licitantes, mas atinge tamb6m os concorrentes potenciais, maculando o pressuposto da

igualdade.

82. De fate, a descrigao adequada do objeto implementa principios

constitucionais relevantes. Em primeiro lugar, uma descrigao adequada do objeto leva a

igualdade entre os licltantes. Quando a descrigao 6 clara, todos os potenciais interessados ter3o

condig6es de participar da licitagao. Todos s3o tratados de forma impessoal, sem favoritismos.

O principio da publicidade -- mediante a transpar6ncia quanto is condig6es da contratagao --

tamb6m 6 atendido. Eases dots principios previstos no art. 37, caput, da Constituigao s3o

complementados por outro: o principio da economicidade jan. 70, par6grafo anico, da

Constituigao Federal), possibilitando que o aumento da competigao Iderivado da clareza da

descrigao) leve a melhor contratagao.

83. Sabre a necessidade de detalhamento do objeto de qualquer edital, Margal

Justen Filho0defende que:

E necess6rio que o edital descreva o objeto sabre o qual as panes formular3o a
proposta, identificando-o e diferenciando-o de modo a permitir a exata dimensio da
disputa. A descrigao do objeto da licitagio contida no edital n3o pode deixar margem

riQr!. Entre a opgio de uma
de raver dOvida para a

". Igrifos
nossos).

84. Tudo isso para concluir que a confusio de informag6es e detalhamento sobre

o objeto licitado pode, portanto, impactar diretamente na disputa (competitividade e

igualdade), uma vez que impede o acesso aos licitantes a informag6es relevantes para

elaborag3o da proposta e pode causar prejuizos futuros para a pr6pria Administragao que corre

o risco de contratar licitantes sem a expertise necess6ria. Estas imprecis6es e vicios, conforme

jurisprud6ncia consolidada do TCU, e amparada pele judici6rio, acarretam a nulidade do

respectivo certame. Sobre isso, jidecidiu o TCU:

1...) 4.9. Dense cen6rio de indefinigdes e incerteza quanto a aspectos importantes do

empreendimento em quest3a, resulta, na pr6tica, que a Administragao da estatal n5a

' JUSTEN FILHO, Margal. Coment6rios 5 leide licitag6es e contratag6es administrativasllivro eletr6nicol -- 1. ed
S5o Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021.
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babe exatamente o que este contratando, ao mesmo tempo em que se vislumbram

imensas dificuldades para que os licitantes possam formular as suas propostas, o que

poderi ocasionar desestimulo de muitos destes a participarem da licitagao, com

prejuizos previsiveis a competitividade do certame licitat6rio. I...)" IAc6rd3o

1.536/2011, Plenirio, TC - 006.763-2011-1, rel. Min. Aroldo Cedraz, 08.06.2011).

"REPRESENTAGA0 COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. PRECAO ELETR6NIC0.
REGISTRO DE PKEGOS. IMPRESSORAS, SCANNERS E OUTROS EQUIPAmENTOS.
ADJUDICAgAO POR PREGO GLOBAL NAO JUSTIFICADA. IMPRECISAO NA DEriNlgAo DO
OBJETO. iNEXEQUiBiLiDADE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS VENCEDORA E
SEGUNDA COLOCADA. rixAgAO DE PRAZO PARA ANULAgAO DO CERTAME.

RECOMENDAgAO. ARQUIVAMENTO". (Ac6rd3o ng 2438/20161

85. Resta evidente, que a imprecisao na definigao do objeto licitado 6 causa para

a nulidade do certame. Verifica-se que a defini(l3o de quatro lotes com objetos extremamente

distintos entre si gera dOvidas sobre o objeto licitado, o que caracteriza violagao is

determinag6es do art. 40, Ida Lein9 8.666/93 e as recomendag6es do TCU.

86. A precariedade da descri(lao do objeto impacta diretamente na
competitividade, sendo que prosseguir com este certame nos termos atuais n3o seria nada

vantajoso para a Administragao Publica, uma vez que as licitantes n3o possuem as informag6es

completas e necess6rias para elaboragao de suas propostas, causando inseguranga e

desestimulando, inclusive, a participagao no certame.

87. Somado ao exposto, ji suficiente para fulminar o Edital, n3o se pode perder

de vistas os riscos impossiveis de mensurar e de qualquer particular manejar que, sem qualquer

motivagao, foram imputados aos licitantes, com destaque a incapacidade de a indOstria suprir

as necessidades do contrato, bem como dos prejuizos com greves de trabalhadores, as

como(lees sociais e/ou os protestos p6blicos que inviabilizem a execug3o do objeto da

Concess3o:

l0/06/2022 O item l0.3.g do Anexo lll (Minuta do
Contrato) aloca como risco da

Concession6ria, que n5o ensejar6 o
reequilibrio econ6mico-financeiro,[als
greves de trabalhadores, as comog6es
socials e/ou os protestos p6blicos que
inviabilizem a execugao do objeto da
Concess3o . Conquanto, entende-se que

O Poder Concedente 6 entidade publica
municipal, n3o possuindo inger6ncia sobre a

questao. A hip6tese se trata de risco do
neg6cio, devendo ser assumido pda
Concession6ria.
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88. Em vista do descrito, alguns conceitos precisam ser trazidos a luz. A

precificagao de um risco mensur6vel e gerenci6vel 6 possivel e este dentro dos parametros

estabelecidos para os contratos de concess3o. Por6m, quando os impactos do risco extrapolam

qualquer previsibllidade precipua, deixa-se de tratar de alocagao de risco, ingressando sobre a

esfera da incerteza -- aldo certs quando se fda de greve, comogao social ou incapacidade de

atendimento pelo mercado do objeto contratual.

W

 

tal alocagao 6 irrazo6vel, na medida em
que se trata de fato completamente
alheio ao controle da Concession6ria.

Pelo contr6rio, apenas o Poder
Concedente possum meios para solucionar
eventuais comog6es sociais e protestor
ptlblicos, por exemplo. Entende-se, dense
modo, que tal risco deve ser alocado ao
coder Concedente, por sua melhor
capacidade em absorv6-1o, bem coma sua
inger6ncia sobre. Favor esclarecer se o
entendimento este correto.  

l0/06/2022 O item l0.3.1 do Anexo lll (Minuta do
Contratol aloca como risco da
Concession6ria, que n3o ensejard o
reequilibrio econ6mico-financeiro, Os
riscos decorrentes de eventual

Incapacidade da ind6stria nacional em
fornecer-the os bens e insumos

necess6rios a execugao do objeto da

Concess3o . No entanto, referida hip6tese
6 completamente alheia ao controle da
Concession6ria, tratando-se de uma

quest5o de politica e incentive pablico a
navel nacional. Nesse sentido, entende-se
irrazo6vel a alocagao deste risco a futura

Concession6ria, na medida em que pode
onerar demasiadamente sua atividade,
inviabilizando a prestagao de servigos.
Entende-se, dense modo, que tal risco
deve ser alocado ao Poder Concedente,
por sua melhor capacidade em absorv6-
lo, bem coma sua inger6ncia sobre. Favor
esclarecer se o entendimento este
correto.

O Poder Concedente 6 entidade publica
municipal, n3o possuindo inger6ncia sobre a
quest3o. A hip6tese se trata de risco do

neg6cio, devendo ser assumido pda
Concessioniria.



89. Sob a perspectiva juridica, a distingao de risco e incerteza, implica dizer que os

primeiros (riscos) s3o aqueles eventos que, apesar de serem de ocorr6ncia duvidosa, s3o

previsiveis e, por isso, podem ser quantificados. J6 as incertezas(que deve ficar com aquele que

tem o dever pablico, vez n3o 6 possfvel prever prego em caso de ocorr6ncial se referem aos

eventos que, a16m de apresentarem ocorr6ncia duvidosa, s3o imprevisiveis do ponto de vista

t6cnico e cientifico, o que acaba por impedir qualquer c61culo ou medida que busque mitigar os

seus efeitos e impactos durante a execugao do contrato de concess3o. Essa imprevisibilidade 6

verificada, principalmente, nos castes em que nio h6 avaliagao hist6rica e estimativa

semelhante que permitisse precificar o impacto da ocorr6ncia dos eventos, o que acaba por

torni-los incertos em relagao aos seus efeitos. Nesse sentido, considera-se o risco uma

incerteza que pode ser medida e que permite, por conta de c61culos de probabilidade, a

formagao de um prego.

90. Por sua vez, as concess6es em gerd, por serem contratos de bongo puzo, cujo

investimento do particular 6 recuperado no lingo puzo, demandam uma estabilidade

institucional que reduz a possibilidade de o Poder POblico impor tantos eventos futuros e

incertos ao licitante. A gestao publica da incerteza de longo puzo e o desenvolvimento de um

estado de confianga s3o elementos imprescindiveis para a mensuragao da incerteza

subjetivamente apreendida.

91. Para que esse tipo de contrato n3o atraia apenas oportunistas, a meta da

estruturag3o de this projetos 6 identificar uma estabilidade institucional que reduza a

incapacidade de precificar eventos futuros e incertos, ou seja, tornar possivel um c61culo

econ6mico individualsobre as condig6es e riscos do projeto.

92. Ou seja, para que essa licitagao n3o seja premiada com propostas n5o s6rias,

seja por m6-f6 ou formuladas em virtude de um profundo desconhecimento, cujo a conquista

do contrato pode significar a ajuda da sorte ou de medidas eventualmente n3o republicanas

para contornar tats situag6es esdrOxulas que poderao ocorrer, 6 imprescindfvel a corregao

deste conteOdo e, especialmente, de tats respostas que vincular3o de modo indevido a

execugao contratual.
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93. lsto posto, prosseguir sem o mfnimo de conte6do acaba por tornar impossfvel

a correta elaboragao de proposta, maculando a integralidade do certame, exigindo sua

imediata revis3o e consequente republicagao.

e Da imprecisao de parametros que servo utilizados no julgamento da proposta t6cnica

94. Coma n3o bastassem os equivocos apontados at6 aqui, o instrumento

convocat6rio tamb6m peca, de forma grave e inadmissivel, quando estipula parametros

imprecisos que servo levados em consideragao no momento do julgamento da proposta

t6cnica.

95. Na hip6tese de ser mantldo o tipo t6cnica e prego, que nio se revela o mais

indicado para determinar o vencedor do certame licitat6rio, 6 de fundamentalimportancia que

as regras aplic6veis ao julgamento da proposta t6cnica estejam eivadas de fatores que levem ao

subjetivismo, sob pena de grave infring6ncia ao principio do julgamento objetivo, positivado no

art. 39 da Lei n9 8.666/93.

96. No Anexo I do edital, quando trata das especificag6es t6cicas do Lote 1, existe

a previsao de serem incluidos no mobili6rio typo re16gio digital, a16m do painel para veiculagao

de informag6es, outros servigos e inovag6es tecno16gicas, nos termos seguintes:

5.7.4.11 - Podem ser previstos servifos e inova96es tecno16gi$q$ a16m do painel para

veiculagao de informa96es, SQ!!!g pgr exemplo Wi-FI, cameras de monitoramento

dentre outas lsic)" (grifos nossos)

97. Ineg6vel que ampliar o rol de utilidades para a populagao da cidade 6 algo

plenamente desej6vel e salutar. Todavia, a situagao ganha outros contornos, quando esses

outros servigos e inovag6es dever3o ser previstos nos projetos dos licitantes, com a finalidade

de influenciar diretamente no c6mputo da nota t6cnica.

98. Nesse sentido, vejamos a seguinte passagem do Anexo I do edital, que se

repete mais adlante no Anexo 11, que trata como os elementos da proposta t6cnica deveri ser

avaliados pda Comissio Julgadora:
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15.1.6.1 - A avaliagao de coda um dos t6picos levar6 em conta o conte6do e sua
compatibilidade com as diretrizes fixadas. Para cada um dos t6picos servo atribufdos
notas e pesos. As propostas servo apresentadas em cadernos distintos, separadas por
lote. Os t6picos a serem avaliados servo:
AI PROJETO DOS MOBILIARIOS: Apresentagao e Conteddo dos Projetos e outros
documentos t6cnicos, incluindo as caracteristicas e especificag6es t6cnlcas dos
mobili6rios urbanos; descritos de forma a demonstrar o conhecimento da complexidade
do objeto da contratagio, observadas as condicionantes abaixo:

. Condicionante 3 -- Recursos e solug6es de tecnologia para o funcionamento e
utilizag3o dos mobiliirios. A licitante dever6 descrever, detalhadamente, assam como
demonstrar e justificar as solug6es de recursos tecno16gicos, para promover o
funcionamento e utilizag3o dos equipamentos, relativos is inovag6es tecno16gicas
envolvidas para melhoria e facilidade da utilizag3o por parte dos usuirios, bem como
para os servigos e informag6es prestados.

99. Como pode ser observado, uma das condicionantes para an61ise da proposta

t6cnica, no que tange o projeto dos mobili6rios, 6 a descrigao detalhada de como servo

fornecidas as solug6es relativas a recursos tecno16gicos, que inevitavelmente alcangam o

contetldo do item 5.7.4.11, anteriormente transcrito.

100. Apenas se atendo aos exemplos citados no item 5.7.4.11, ou seja Wi-FI e

cameras de monitoramento, quads servo os parametros para valoragao de cada solugao

proposta, tendo em vista a exist6ncia das mais diversas formas de disponibilizar tais servigos?

Qualquer servigo de acesso a internet seri pontuado pele maior crit6rio, estabelecido como

"excelente"? Ou uma conexio de tecnologia 5G valero mais que outra do tips 4G? Quanto

maior o raio de alcance do sinalde internet, maior serra nota atribufda? Qualquer camera de

monitoramento garantira incremento da nota, independente da qualidade de captagao da

imagem? Cameras com reconhecimento facial ter3o preva16ncia sobre modelos mais

tradicionais? A mera capta(lao de imagens ji6 suficiente, independente da forma como das

servo disponibilizadas ao Poder Concedente? A aceitagao do sistema de videomonltoramento

proposto estari condicionada ao armazenamento das imagens por determinado periodo? S3o

dOvidas e mais d6vidas que n3o cabem quando se trata de atribuigao de nota a um projeto.

101. Diante do exposto, se faz necess6rio que a Administragao Municipalpromova

criteriosa revis3o dessas informag6es, fornecendo diretrizes claus para que os licitantes saibam

exatamente como avaliar a repercussao positiva que as inovag6es tecno16gicas propostas iraq

repercutir de forma positiva nas suas notas t6cnicas. Mantidas as atuais condig6es, estar3o
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abertas as portas para a utilizagao de crit6rios eminentemente subjetivos, comprometendo a

necess6ria lisura da licitag3o

f. Do claro e injustificado prejuizo a Administrag5o: aus6ncia de previs3o de
possibilidade de constituigio de Sociedade de Prop6sito Especifico

102 Destarte, em relag3o ao m6rito, destaca-se que a previsao do Edital 6 no

sentido de impedir que um Cons6rcio participante da licitagao, ao venc6-la, venha a constituir

pessoa juridica com prop6sito especifico de executar o contrato, conforme se extrai da leitura

dositens 3.4.1 e 3.4.8

3.4.1. Os consorciados dever3o apresentar, a16m dos documentos exigidos,

compromisso de constituigao do cons6rcio, por escritura publica ou documents
particular registrado em Cart6rio de Registry de Titulos e Documentos, discriminando
a empresa Ifder, bem coma a participagao, as obrigag6es e a responsabilidade solidaria
de cada consorciado pelts atos praticados por qualquer deles, tanto na face da
licitagao quanto na de execugao do contrato dela eventualmente decorrente, assim
como pelts encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do contrato.
3.4.8. Os consorciados dever3o apresentar compromisso de que n3o se constituem
nem se constituirao, para os fins do consorcio, em pessoajurfdica e de que o consorcio
n3o adotara denominagao pr6pria diferente da de seus integrantes.

103 E dizer: apesar de as empresas licitantes poderem participar em conjunto, n3o

este prevista a determinag3o ou, no minimo, a autorizag3o para que possam constituir uma

Sociedade de Prop6sito Especifico (SPE) para fins de execugao contratual. Pelo contr6rio, a

constituigao de uma SPE este proibida pelo entendimento exposto acerca do Edital na data de

09.06.2022
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a adagio das melhores pr6ticas na
execugao contratual. lsso porque,

permite segregar responsabilidades,

riscos e receitas para fins de melhor
fiscalizagao pelo Estado e melhor
prestagao do servigo p6blico delegado,

evitando, desse modo, a eventual

contaminagao da Concession6ria com os
problemas t6cnico-fiscais das empresas

que a comp6e. Ademais, a constituigao
de SPE facilita a tomada de

financiamentos com fulcro de aumentar

investimentos e otimizar os servigos

prestados. Nesse sentido, a despeito da
leitura supra indicada, entende-se

pertinente que, mesmo que n3o seja uma
regra cogente, que o futuro licitante
vencedor possa seguir como cons6rcio ou

constituir SPE para fins de execugao

contratual. Tal entendimento pode ser
ressaltado em vista do previsto nos itens
7.1.e e 8.3.d , ambos do Edital. Este

entendimento este correto?

de SPE pelo cons6rcio vencedor. Visto nio
existir previsao no edital para criagao delta
e das regras que definiriam constituigao da

SPE, como por exemplo a definigao da
integragao de valor a titulo de capitalsocial.

104. Ora, na linha com a resposta acima, por n3o haver obrigagao legal, a Comiss3o

entendeu, melhor dizendo - opfou - por nio admitir ou impor a constltuigao de SPE por

eventuais consorciadas, sem apresentar qualquer motivo real, justo e v61ido para seguir na

contramio das melhores e mais atuais pr6ticas adotadas pdas variadas administrag6es.

105. Explica-se: em que pese n3o existir obrigagao legal para constituigao de SPE

na Lei Federal ng 8987/95, n3o h6 dOvidas que dentre as melhores pr6ticas para execugao

contratual de concess6es este justamente a pr6via constitui(lao de SPE para execugao

contratual. lsso porque, uma nova sociedade especificamente criada para prestar o servigo

pdblico, com objeto social restrito, permite que sejam devidamente segregadas

responsabilidades, riscos e receitas para fins de melhor fiscalizagao pelo Estado e melhor

prestagao do servigo pablico delegado, evitando, desse modo, a eventual contaminagao da

Concession6ria com os problemas t6cnico-fiscais das empresas que a comp6e. Sem citar que,

para fins de prestigio a saOde financeira da operagao, a constituig3o de SPE facilita a tomada de

financiamentos com fulcro de aumentar investimentos e otimizar os servigos prestados.
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106. E tio certa e incontestivel a presente afirmagao que a legislagao maid recente

sabre concess6es, especialmente Lei Federal ng 11.079/2004, que regulamenta as chamadas

parcerias pablico-privadas, prev6 expressamente a obrigag3o de constituigao de SPE antes da

celebrag3o do contratoio. Por sua vez, o Projeto de Lei n9 7063/17, que visa a alteragao da Lei

de Concess6es e PPPs, prev6 um capitulo especifico dedicado a importancia na formagio de

SPE para execugao de concess3o.

107. Veja-se: nio se este discutindo aquique o Edita16 regulamentado pda Lei de

PPPs ou se h6 obrigagao legal para tanto, mas sim que essa 6 pr6tica pertinente, importante ao

Poder POblico e ao particular na execugao de servigo ptlblico, de modo que a sua exclusao, se

ocorrida, deve ser detidamente motivada, expondo quais as raz6es f6ticas e jurfdicas que

conduziram a tomada desta decis3o.

108. Noutras palavras: a mera indicagao de que n3o 6 obrigagao legalnao resiste a

an61ise de validade, revelando-se arbitrariedade que macula o certame. Fato presente nesta

licitag3o.

109. Indubitivel que a constituigao de SPE deveria ser regra no presente certame,

por6m, ao menos, permitida. A situa<lao se mostra ainda mats grave ao se analisar os referidos

esclarecimentos fornecidos pda Comissio de Licitagao e verificar que a resposta se baseia t3o

somente em uma aparente falta de vontade de alterar o edital, por esse atualmente nio ter

previs6es expressas que regulamentassem o temp.

110. A an61ise do trecho acima escancara que o 6nico motivo para n3o ter side

alterado o Editale prever ao menos a possibilidade de constituigao de SPE foi por atualmente

nio ter essa previsao no edital. Ou seja: a justificativa dessa Comissio de Licitagao para nio

alterar o Edita16 justamente n3o ter previs3o no mesmo sentido no Instrumento Convocat6rio.

1].1. Portanto, de duas uma, ou se apresenta justificativa efetiva que afaste a

obrigagao de formagao de SPE, neste casa, destoando da grande maioria das concess6es

brasileiras atuais, inclusive as aprovadas pelo TCU, ou se altere o Edital para -- ao menos -

permitir que seja constiturda SPE antes da assinatura do Contrato de Concessio.

" Art. 9g Antes da celebragao do contrato, dever6 ser constiturda sociedade de prop6sito especrfico, incumbi
implantar e gerir o objeto da parceria.

da de

©'
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IV. PEDIDO

112

que:

Diante de dodo o exposto, a impugnante utiliza-se da presente para requerer

a) Seja conhecida a presente impugnagao, para sua devida an61ise do m6rito peta

Comiss3o de Licitagao;

b) Sejam reconhecidas as patentes irregularidades apontadas na presente

impugnagao sobre o Editalde Licitagao ng003/2022 - SEDUR, de modo que esse

seja declarado nulo e haja a republicagao do Editalcom a correg3o de todas as

irregularidades apresentadas.
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Termos em que,
Pede deferimento.
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