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JULGAMENTO DE RECURSO

CHAMAMENTO PUBLICO N.® 002/2022 - COSEL/SEMOP

OBJETO; Outorga de Permissao de Uso de Area Publica, mediante remuneragSo mensal de licenga para 

a exploragao de atividades em FOOD PARK, exclusivamente para exploragao de atividade de 

comercializagSo de alimentos em equipamento do tipo Food Truck, em logradouro publico, localizado na 

Avenida OtSvio Mangabeira, S/N - Boca do Rio, do municipio de Salvador - BA, conforme condigOes 

constantes no Anexo I do Edital.

DATA DE ABERTURA: 10/02/2022 - 09h:30 min.

RECORRENTE: LUCIANO VIANA DE JESUS.

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

1. A Comissao Setorial de Licitagao - COSEL/SEMOP julgou a documentag§o de habilitagSo do licitante 

em sessSo ocorrida no dia 14/02/2022, tendo dado publicidade do ato para todos por meio do site de 

compras da prefeitura de Salvador. No julgamento constou, inclusive, prazos para cumprimento de 

diligencias dos licitantes cuja documentagSo apresentada necessitava de tal demanda.

1

Ato continuo marcou sessao para sorteio das ^reas que tinha mais de um concorrente para o di- 
17/02/2022, as 13:00h. /

Na sessao, a Comissao, atendendo a Lei, ao Edital e ^s regras estabelecidas para o certame, novamerTtg* 

divulgou os licitantes que estavam aptos a participar do sorteio, tendo, inclusive, confirmado o julgamento 

exarado em 14/02/2022, onde restou comprovado que, apenas o licitante MANUEL FRANCISCO DA 

CUNHA LUBIAN apresentou documentag§o completa de 02 (dois) velculos, restando apta para a 

participag§o no sorteio de uma segunda ^rea, caso restasse contemplado na primeira.

Realizado o sorteio, o licitante LUCIANO VIANA DE JESUS, foi contemplado logo para o primeiro lote, 
“Area A4".

Ato continuo, o licitante LUCIANO VIANA DE JESUS, foi excluido da participagSo dos lotes 

subsequentes, em raz§o de n§o ter apresentado documentagao valida de 02 (dois) velculos.

Neste momento, o Sr. Luciano, irresignado com a decisSo da Comissao, manifestou a sua intengao de 

interpor recurso, pois, entendia poder concorrer ^ “area A9”, da qual foi excluido conforme regras do
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edital, alegando que a nota fiscal de compra e venda substituiria o CRLV, alegando que aquele 

documento deveria ser suficiente para o habilitar a concorrer a 02 (dots) lotes.

Salienta-se, ainda que, o licitante LUCIANO VIANA DE JESUS era o unico concorrente pleiteante a "area 

A9” (comida arabe).

Assim, manifestou a intenpao de recorrer em momento oportuno, sendo-lhe assegurado prazo para 

apresentapSo das razees recursais.

No dia 18/02/2022, o Sr. LUCIANO VIANA DE JESUS protocolou as razoes recursais, sendo, portanto, 

tempestivo.

II > DAS CONTRARRAZOES

1. Em vista de nSo ter havido nenhum outro participante concorrente a referida area, inexiste interesse de 

agir dos outros concorrentes, e, portanto, nSo foram protocoladas contrarrazoes ao recurso interposto 

pelo licitante LUCIANO VIANA DE JESUS.

Ill - PRELIMINARMENTE

1. Em sede de preliminar, verificou-se que estao presentes os pressupostos necessaries para que se 

proceda a anaiise do marito do recurso apresentado na esfera Administrative pelo licitante LUCIANO 

VIANA DE JESUS. O nao preenchimento desses pressupostos ensejaria a sua rejeipao de imediato, ou, 

a sua receppao apenas em razao do direito de petipao perante a adminsitrapao publica.

2. Urn dos pressupostos atinentes ao recebimento e conhecimento das impugnapSes e recursos diz 

respeito a representapao da recorrente ante a Administrapao Publica, que devera ser atrav^s de urn 

procurador ou de seu representante legal.

3. Cada pleiteante poderia concorrer e ganhar o direito de explorer ata 02 (duas) areas de food truck, 

consante permissive constante no Decreto municipal n.® 26.849/2015. Para que, o peliteante pudesse ter 

0 direito de concorrer e, de explorer mais de 01 (uma) area, deveria apresentar dentre os documentos 

de habilitapao o CRLV de 02 (dois) veiculos distinos quando do momento da realizapao da sessao de 
abertura (ocorrida em 10/02/2022) ^
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IV - SINTESE DAS RAZ6ES RECURSAIS

1. Insurge-se a recorrente, contra o julgamneto do Comiss§o que, ao analisar a habilitagao. verifiou que, 

uma das exigencias da qualificaqSo tenica nSo foi cumprida quanto a urn dos veiculos apresentados pelo 

licitante LUCIANO VIANA DE JESUS.

2. 0 recorrente apresentou 01 (urn) CRLV e 01 (uma) NOTA FISCAL DE AQUISIQAO querendo 

concorrer a 02 (duas) ^reas.

3. No momento da entrega da documentagSo de habilitaqao o pleiteante ainda nao tinha CRLV de 02 

(dois) veiculos, mas, apenas de 01 (urn).

4. irresigna-se, ainda quanto ao ^to da Comiss3o ndo ter empreendido diligSncia para sanar a citada 

ausencia de documentos.

6. Alega que, estci de posse da nota fiscal de compra e do CRLV emitido em 15/02/2022, ou seja, data 

posterior d abertura da licitaqSo.

7. Requer a admissbildiade do velculo.

VI - DO MERITQ

1. Quanto a alegagao de que a Comissao deveha ter empreendido diligencia para apresentaqao 

do CRLV.

Tal alegaqao n§o pode prosperar, pois, estamos diante da faita de entrega de um documento, haja vista 

que, 0 reorrente apresentou junto d sua documentaqSo de habilita?§o, t§o somente uma nota fiscal de 

compra. O CRLV ainda n§o existia no momento da abertura da licitaqSo, inexistindo como a ComisSo ter 

ci§ncia da existSncia do referido documento, tampouco na sess§o do dia 17/02/2022.

O recorrente apenas se manifestou que tinha o CRLV do veiculo ap6s o inicio do sorteio, ou seja, depois 

de divulgado o resultado da habilitagSo, divulgadas as pessoas habilitas e intituida a regra de sorteio.

0 referido recorrente entSo, se manifestou quanto d possibilidade de mostrar o que seria o documento 

na tela de seu celular, o que, nSo poderia ser aceito naquele momento.

£ vedado pela lei, a inclusSo, posterior de documento novo, ou informaq^o que deveria j^ constar no 
Essa 6 a redagSo do § 3° do Art. 44 da Lei 8.666/93. ^processo.

3



4 Prefeitura 
P de Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA - SEMOP 
COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO - COSEL/5EMOP

§ 3^ ^ facultada d Comissao ou autoridade superior, em qualquerfase da licitaqSo, 
a promoqdo de diligSncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugSo do 
processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria 
constar originariamente da proposta.

Assim, as diligfencias empreendidas pela COSEL visaram aclarar acerca de documentos constantes no 

processo e n§o, na inclusao de documento essencial.

Neio fosse assim, a comissao nSo estaria agindo de forma isonomica, o que, 6 vedado por lei.

O Decreto Municipal 26.849/2015, que regulamenta o comercio de “comida de rua”, exige que seja 

apresentada a CRLV para o inicio do requerimento. Tal exigencia foi transferida em sua integralidade 

para o Edital, a fim de que, todos pudessem concorrer em igualdade de condi?6es no momento da 

licitagao.

Consoante acima informado, tal exigencia adv6m do Decreto Municipal 26.849/2015 e do Edital de 
Chamamento Publico abaixo transcritos: V

•'ANEXO III DO Decreto 26.849/2015 /

CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo) em nome do permissionjriq, 
com a sinaliza^ao de sua adaptagao ao service de comida de rua, emitido pelo OETRAN 
(Departamento Estadual de Transito);"

“6.2.3 QualificagSo T6cnica Na forma do inciso IV do Art. 30 da Lei Federal 
8.666/93, referente d prova de atendimento de requisites previstos em lei especial, 
o requerente deverS apresentar:

a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo - CRLV. com a sinalizaglio 
de sua adaptaqSo ao servi^o de comida de rua, emitido pelo Departamento 
Estadual de Transito - DETRAN;’’

2. Quanto k alegagdo de que a Comissao encontra-se de posse do CRLV do veiculo, juntamente 

com a Nota fiscal, requerendo, com isso a admissibilidade do veiculo:

Em que pese tal alegagao, o recorrente apresentou o CRLV do veiculo apenas junto ao presente 

recurso, sendo contatado, inclusive, que a emissao do documento se deu no dia 15/02/2022, ou seja, 05 

(cinco) dias ap6s a reallzagao da sessSo de abertura do Chamamento, momento no qua! foram 

recebidos os documentos de habilitagao de todos os interessados.

Diante desta ausencia de urn documento essencial, o recorrente LUCIANO VIANA DE JESUS, teve
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apenas um velculo considerado como apto para concorrer vagas.

Assim, a juntada do documento que era essencial no momento da sessSo de abertura foi entregue 

somente agora pelo recorrente, junto com a pega recursal.

Sendo assim, tamb6m resta irretoc^vel o posicionamento desta ComissSo quanto aos atos praticados 

em sessao que levaram S dassificagSo do recorrente para concorrer apenas 01 (uma) area, em virtude 

do julgamento da habilita?§o ter se dado apenas e tSo somente para 01 (um) veiculo.

Diante de toda a construgSo acima especificada, inexiste se falar em nulidades, nao tendo incorrido a 

COSELVSEMOP com nenhuma pratica ofensiva aos principios licitatdrios e/ou de direito administrative, 

consequentemente nSo havendo o que se falar em nenhuma nulidade.

VII - DO PRAZO PARA APRESENTACAO DE DOCUMENTACAO ESCOIMADA DE VICIO

Em que pese faltar raz§o para os argumentos apresentado na pega recursal, a Comissao verifica-se que 

encontra-se diante do fato de que, penas o pleiteante LUCIANO VIANA DE JESUS estava concorrendo d 

“^rea A9”.

Verificado o quanto se esclareceu acima, resta claro que, o unico licitante pleiteante a referida ^rea foi 

inabilitado, ou seja, o mesmo concorreu sozinho d "^rea A9”.

Sendo assim, resta demonstrado que, o pleiteante faz jus a aplicagSo do quanto disposto no § 3® do art. 

48 da Lei 8.666/93, abaixo transcrito.

§ 3° Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a admintstra^So poderd fixar aos licitantes o prazo de oitodias 
uteis para a apresentagSo de nova documentafSo ou de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste artigo. facultada, no caso de convite, a 
redug3o deste prazo para tres dias uteis.

Ante o exposto, restaria aberto prazo para que o pleiteante apresentasse a documentagSo escoimada dos 

vicios informados.

Como 0 pleiteante juntou S sua pega recursal o CRLV do veiculo com RENAVAN 01289784792, a 

Comissao entende que, o pleiteante tornou-se apto d concorrer d referida vaga n§o em raz§o do recurso 

interposto, mas, com fulcro no permissivo legal que, que faculta a administrag§o publica de conceder 08 

(oito) dias uteis para apresentagSo da documentagSo correta, permite que esta Comissao proceda com 

um novo julgamento para a “^rea A9”. f)
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VIII - DA DECISAO

1. Face ao exposto, salientando que toda decisao tomada ao longo do processo licitatdrio em tela teve 

como base os preceitos estabelecidos pela Lei Federal n ° 8.666/93, bem como os princlpios legais, e 

constitucionais garantidores de sua lisura, o Presidente da Comissao Setorial de LicitagSo - COSEL, e a 

unanimidade de seus membros resolvem:

a) Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso interposto peio licitante LUCIANO VIANA DE JESUS 
posto que, nSo existem raz6es em suas alegaqdes.

b) Aplicar o disposto no Art. 48, § 3® da Lei 8.666/93, alterando a decisSo da ComissSo que declarou 
fracassada a “area A9”. pelos fundamentos citados no presente recurso, em razSo da apresentaqSo de 
documento novo, que nSo era de conhecimento da Comissao, em vista de que, o recorrente foi o unico 
concorrente da area.

c) Em face da alteraqao do posicionamento da ComissSo, nao atribuir-se a o grau hierarquico ao presente 
recurso.

d) Em razSo da decisSo, a comissao realizara sessao interna de reabertura atinente a revisao de seus 
atos, apiicando o disposto acima mencionado e, posteriormente, confeccionando nova tabela atualizada 
em razao da presente decisao.

Salvador, 21 de fevereiro de 2022

COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO - COSEL/SEMOP
Z

Cassilda Maria AlraujoMaria Ivonete Gomes 
Silva 

Membro
Silva Almeida 

Membro
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