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JULGAMENTO DEIMPUGNAQAO

EDITAL DE LICiTAQAO N'003/2022 - SEDUR

CONCORRENCIA N ' 002/2022

Processo Administrativo N ' 019.121/2020

OBJETO: Contratagao de empresa especializada ou cons6rcio de empresas

especializadas para a concessio com outorga onerosa de servigo pOblico, peso

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

confecQao, fornecimento, instalagao e manutengao de itens de mobiliirio urbane,

englobando os equipamentos ja instalados, que servo recepcionados pda

concessionaria, do Municipio de Salvador/BA, para exploragao publicitaria, estes

constantes dos 04 (quatro) lotes, dispostos no item 04 (quatro) do Projeto Bisico,

conforme condig6es e especificag6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Impugnante: LIP COMUNICAQAO LTDA

Trata-se o presente parecer da anilise de impugnagao ao instrumento

convocat6rio EDITAL DE LICITAQAO N'003/2022 - SEDUR CONCORRENCIA

N' 002/2022, pele interessado LIP COMUNICAQAO LTDA., inscrito no CNPJ/MF

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

Bahia. CEP 41940-426.

CEP:41.820-000
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I.PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAQA0

Antes de adentrar no m6rito das raz6es, deere-se perquirir acerca da

tempestividade da impugnagao, cuja normatizagao encontra-se disposta no art. 41

$ 2' da Lei federal 8.666/1993 e no item 8 e seus subitens, especialmente o

disposto n ' 8.1 do edital, estes Oltimos /rl verb/s:

8.1 At6 dois dias Oteis antes da data fixada para
recebimento das Propostas, qualquer interessado
podera solicitar da CorDissao Central Permanente de
Licitagao esclarecimentos, provid6ncias ou impugnar o
ato convocat6rio do pregao.

No casa em tela, o recebimento das propostas ocorrerd na data de 20 de junho de

2022, consoante divulgado no DOM- Didrio Oficial do Municipio e no Sino

Licitag6es-E Banco do Brasil, na forma da lei. A presente impugnagao foi recebida

in loco, na data de 09/06/2022, is 14:50, desta forma devendo ser considerada

tempestiva a presente impugnagao, e por assim s+r a Comissio de Licitagao

parte para o julgamento do m6rito das raz6es apresentadas.

2.DOJULGAMENTO DO MERITO

A modalidade de licitagao Concorr6ncia 6 regida pele disposto na Lei n.'

l0.520/2001e na Lei n ' 8.666/1993, LeiMunicipaln.' 4.484/1992.

Conv6m destacar que a licitagao 6 conceituada como um procedimento

administrative formal, em regra obrigat6rio, pele qual a Administragao Publica,

garantindo a oportunidade de acesso e igualdade d tratamento a todos os que

pretendam competir em condig6es de igualdade, seleciona a proposta mats

vantajosa para a Administragao. Como genuino procedimento administrative, este

adstrito ao atendimento dos principios basilares da legalidade, moralidade

administrativa, publicidade dos atos processuais, ampliagao da competitividade no
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certame, atendimento a finalidade pOblica, dentre outros principios correlatos do

Direito Administrative.

Segundo a boa doutrina, o edital de licitagao 6 o ato por cujo meio a Administragao

faz pOblico seu prop6sito de licitar um objeto determinado, estabelecendo os

requisitos t6cnicos minimos exigidos para a contratagao.

Cumpre salientar ser o edital a lei interna da licitagao, devendo o instrumento

convocat6rio estar em perfeita harmonia com o conteOdo da legislagao vigente,

a16m de atender plenamente aos regulamentos dos diversos entes pOblicos.

Destarte, ilicita 6 a exig6ncia do edital, cujo conteOdo 6 defeso em lei ou que

ignora a regulamentaQao da norma juridica.

3.DOSFATOS

Insurge-se a Impugnante: LIP COMUNICAQAO LTDA, contra disposig6es

editalicias do ato convocat6rio em epigrafe, no que pertine aos seguintes pontos:

3.1 Dos erros materiais identificados no certame. Da confiauracgo de

oreiuizo aos licitantes. Da ofensa aos principios da vinculacio. do
instrumento convocat6rio e do iulaamento obietivo.

Conforme bem conceitua o insurgente "o erro material 6 tido como o erro de

fdcil constataQao, cuja detecQao dispensa andlise aprofundada...". Trata-se

portanto, de um erro documental, onde nio ha necessidade de recorrer a

interpretagao de concerto, estudo ou exame mats acurado para detectar

esse errs, sends detectado por qualquer pessoa. E uma vez que

identificado, incube a reparagao do erro material.

Entretanto, emerge o impugnante que "as distorg6es e omiss6es em seu

conteOdo, cujas caracteristicas influenciam diretamente na interpretagao
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das disposig6es editalicias e podem acarretar, inclusive, eventual

desclassificaQao dos interessados em concorrel a contratagao publica."

Nesse panto, 6 importante registrar que adversos is formalidades legais,

temos a classificagao dos seguintes euros: erro material, erro formal e o erro
substancial.

Passado o conceito do erro material, temos o erro formal 6 quando um

documento 6 produzido de forma diversa da dxigida, mas nio vida e nem

torna invglido o documents.

Finalmente, temos o erro substancial que torrja incompleto o conteOdo do

documento e, consequentemente, impede que a Administragao conclua

pda sufici6ncia dos elementos exigidos. lsto 6, a omissio ou a falha
substancial prejudica o conteOdo essencial dol documents, inviabilizando o

seu adequado entendimento. Neste casa, o julgador ficarg impedido de

afirmar que o documents atendeu ao edital ou apresentou as informaQ6es
necessanas.

O erro substancial provoca o efeito mais indesejado ao licitante: a
inabilitagao ou desclassificagao. O que comprovadamente nio se aplica ao

caso, a despeito do que faz querer super o impugnante.

Inclusive, Margal Justem Filho ensina sobre os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, os quaislacarretam a impossibilidade

de impor consequ6ncias de severidade incompativel com a irrelevincia dos
defeitos.

Ei imprescindivel mencionar que constam no Edital todos os elementos

necessdrios e suficientes para a contratagao ora pleiteada, e que casa

fossem "suprimidos" os itens citados como irregulares, a exemplo dos itens
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"13.1.8" e "13.1.9" citados nos itens 1.1.9 e 1.1.10, nio impactariam na e

documentagao e formulagao das propostas a serem apresentadas pelos

licitantes,
Nio

havendo que se falar em informa96es maculadas ou ocultas no referido

instruments. Registramos ainda que, cumprida todas as exig6ncias

previstas no editall pelos interessados, nio ha razio para a rejeigao da

proposta por conta dos erros materials aquiidentificados.

Nas lig6es, sempre atuais, do Mestre Hely Lopes Meirelles

"A desconformidade ensejadora da desclassificagao da

proposta deve ser substancial e lesiva a Administragao

ou aos outros licitantes, pols um simples lapse de

redagao, ou uma falha in6cua na interpretagao do

edital, nio deve propiciar a rejeigao sumgria da oferta.

Aplica-se, aqua, a regra universal do "utile per inutile

non vitiatur", que o Direito frances assumiu no "pas de

nullit6 sans grief '. Melhorque se aprecie uma proposta

sofrivel na apresentagao, mas vantajosa no conteOdo,

do que desclassificg-la por um rigorismo formal e
inconsentineo com o canter competitive da licitagao"

(cf. Licitagao e Contrato Administrative, lla ed.,

Malheiros, 1997, p. 124).

Nesta mesma assertiva, pondera o Professor Diogenes Gasparini

"Nio obstante esse rigoroso procedimento, ha que se

compreender que s6 a inobservincia do edital ou carta-

convite no que for essencial ou a omissio da proposta

no que for substancial ou no que trouxer prejuizos a

CEP: 41 .820-000
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entidade licitante ou abs proponentes, enseja a

desclassificagao. De sorte que erros de coma, inversgo

de colunas, nOmero de viag, imperfeigao de linguagem,

forma das c6pias (xerox etn lugar da certidao) e outros

dessa natureza nio deverH servir de motivo para tanto"

(Direito Administrativo, d ' ed., Saraiva, 2003, p.

502/503).

Vejamos o Tribunal de Contas da Uniio que assim ja decidiu

"(...) conhecer da presente representagao para, no

m6rito, considers-la parcialmente procedente, sem que

a falha identificada, entretanto, de natureza formal,

tenha invalidado o procedihento licitat6rio questionado

neste processo" (Decisao rl.' 757/97).

Nesse diapasao, fagamos analogia a ligao extraida do art. 463 do CPC que

diz ser possivel a corregao de erro material a qualquer tempo, sendo

encontrada a ligao, ainda, os seguintes julgado$:

SENTENQA - ERRO M4TEKIAL - COnREQAO

OPORTUNIDADE. PossiVel 6 a corregao de erro

material a qualquer tempo - artigo 463 do C6digo de

Processo Civil. (STF - Al: 492365 SC, Relator: Min.

MARCO AURELIO, Primeira Turma, Data de

Publicagao: DJe-213 DIVt4LG 12-11-2009 PUBLIC 13-

1 1-2009 EMENT VOL-02382-04 PP-00663)

QUESTAO DE 0RDEM. EXiSTENCiA DE ERRO

MATERIAL NO AC6RDAO. POSSIBILiDADE DE

COnREQAO. ART. 463, INC. 1, DO C6DtGO DE
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PROCESSO CIVIL. Constatada a exist6ncia de

inexatidio material no ac6rdao, autoriza-se, nos termos

do art. 463, inc. 1, do CPC, a corregao pelo pr6prio

julgador, a qualquer tempo, de oficio ou a requerimento

da parte interessada.(STF - RE: 161174 SP, Relator:

Min. ILMAR GALVAO, Data de Julgamento:

17/10/1995, Primeira Turma, Data de Publicagao: DJ

Of-12-1995 PP-41692 EMENT VOL-01811-03 PP-

00616)

Dessarte, entende esse colegiado pda desconsideragao das raz6es

arguidas pda impugnante, aqui transcritos, por tratar-se de erro material.

passivel de corregao. Nio obstante,

do Edital.

Onde se 16: "Para as condicionantes dos t6picos de "A" e "B" serif

atribuidas notas parciais, correspondente a multiplicagao do percentual de

atendimento, abaixo especificado, pele seu respectivo peso, de acordo com

a tabela disposta no item 13.1.8." Leia-se: "Para as condicionantes dos

t6picos de "A" e "B" servo atribuidas notas parciais, correspondents a

multiplicagao do percentual de atendimento. abaixo especificado, pele seu

respectivo peso, de acordo com a tabe]a disposta ne..!!em.]:].8.-

No tocante ao item. 1.1.10, onde se 16: "Para efeito do que disp6e o item

13.1 .9, servo considerados como parametros:" Leia-se: "Para efeito do que

disp6e e.ile!!!.]:1.9, servo considerados coma parametros:

820-000
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3.1.2 Da forma de aoresentacio dos envelooes. Do item 5.4 da
omissio do subitem 22.5 do Edital.

Onde se 16: "5.4 0 idioma em que devem s+r redigidos todos os atos e

termos desta licitagao, notadamente as propostas t6cnicas e comercial, 6 o

portugu6s (praticado no Brasil), e a unidade monetgria 6 o Real (R$),

observado o disposto no item 22.5 deste Editalj". Leia-se: "5.4 0 idioma em

que devem ser redigidos todos os atos e termos desta licitagao,

notadamente as propostas t6cnicas e comercial, 6 o portugu6s (praticado

no Brasil), e a unidade monetgria 6 o Real (Fj$), observado o disposto no

item 8. Documentos de Habilitagao, dente Edital.''

3.1.3 Da outoraa. Do item 16.1 da omissio dos subitens 5.2. 5.3. 5.4 e

5.5 do Edital.

e Onde se 16: "16.1.1. Lote I R$13.775.019,60 (treze milh6es, setecentos e

setenta e cinco mil, dezenove reais e sessenta centavos), a serem pagos

conforme disposto nos subitens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5." Leia-se: "16.1.1 . Lote I

R$13.775.019,60 (treze milh6es, setecentos e setenta e cinco mil,

dezenove reais e sessenta centavos), a serem pages conforme disposto

nos subitens 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, no item 17. DO PAGAMENTO."

e Onde se 16: "16.1.2. Lote lIR$ 21.208.917,52(Vinte e uns milh6es, duzentos

e tito mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dots centavos), a

serem pagos conforme disposto nos subitens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5." Leia-se:

"16.1.2. Lote ll R$ 21.208.917,52 (vinte e uns milh6es, duzentos e oito mil.

novecentos e dezessete reals e cinquenta e dois centavos), a serem pagos

conforme disposto nos subitens 17.1, 17.2:17.3. 17.4. 17.5. no item 17. DO
PAGAMENTO."
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e Onde se 16: "16.1.3. Lote llIR$ 5.022.927,18(cinco milh6es, vinte e dois mi,

novecentos e vinte e sete reals e dezoito centavos), a serem pagos

conforme disposto nos subitens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5." Leia-se: "16.1 .3. Late lll

R$ 5.022.927,18 (cinco milh6es, vinte e dois mi, novecentos e vinte e sete

reais e dezoito centavos), a serem pagos conforme disposto nos subitens

17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. no item 17. DO PAGAMEN.!.Q.

e Onde se 16: "16.1.4. Lote IV R$ 1.147.918,30 (um milhao, cento e quarenta

e sete mil, novecentos e dezoito reais e trinta centavos), a serem pagos

conforme disposto nos subitens 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5." Leia-se: "16.1.4. Lote

IV R$ 1.147.918,30 (um milhao. cento e quarenta e sete mil, novecentos e

dezoito reals e trinta centavos), a serem pagos conforme disposto nos
subitens 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. no itemJ7. DO PAGAMENTO."

vantaiosa

Insurge-se a Impugnante "que o instrumento convocat6rio nio se desincumbiu de

relacionar as situag6es sobre as quads necessitam se apresentadas as solug6es

de sustentabilidade, tampouco consignou (...) coma servo avaliadas tais

solu96es."

Preliminarmente, esclarece essa comissio que estio previstos no Edital todos os

elementos necessirios e suficientes para a contratagao ora pletelada, com base

nas indicag6es dos estudos t6cnicos preliminares, que assegurem a viabilidade

t6cnica da contratagao.

Assim, disp6e o instrumento convocat6rio, especificamente no Anexo 11, os

crit6rios de avaliagao estabelecidos para cada item da proposta t6cnica, conforme

atribuigao de pontuagao t6cnica, o qual levarg em conta o conteOdo e sua
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compatibilidade com as diretrizes fixadas. Para cada t6picos servo atribuidos

notas e pesos, conforme transcrigao abaixo:

"1 .1 .7. - A proposta t6cnica da licitante sera julgada de acordo

com os crit6rios de avaliagao estabelecldos a seguir, e para

cada item da proposta t6cnica sera atribuida uma pontuagao.

1 .1 .7.1 -- A avaliagao de cada um dos t6picos levarg em conta

o conteOdo e sua compatibilidade com as diretrizes fixadas.

Para cada um dos t6picos servo atribuidos notas e pesos. As

propostas servo apresentadas em cadernos distintos,

separadas por late. Os t6picos a qerem avaliados servo:

a) PROJETO DOS MOBILIARtO$: Apresentagao e ConteOdo

dos Projetos e outros documentos t6cnicos, incluindo as

caracteristicas e especificag6es t6cnicas dos mobilidrios

urbanosl descritos de forma a demonstrar o conhecimento da

complexidade do objeto da cbntratagao, observadas as
condicionantes abaixo:

Condicionante 4 - Solug6es de sustentabilidade adotadas no

projeto e/ou fabricagao dos mobiligrios urbanos. A licitante

deverg descrever, detalhadamente, assim como demonstrar e

justificar as solu96es de sustentabilidade adotadas nos

mobilidrios propostos, sejam des nos materials e solu96es

empregadas no equipamento ou no processo de fabricagao

dos mesmos.
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b) PLANO 0PERACIONAL: Metodologia e demais

procedimentos pertinentes a implantagao e manutenQao dos

mobiliirios urbanos, englobando-se suas ferramentas e

aplicativos utilizados para a sua realizagao, observadas as

condicionantes abaixol

[. . . ]

Condicionante 4 - Solug6es de sustentabilidade adotadas

nos processes de implantagao e manutengao. A licitante

deveri descrever, detalhadamente, assim coma demonstrar e

justificar as soluQ6es de sustentabilidade adotadas nos

processor de implantagao e manutengao dos mobiliarios.

como por exemplo no descarte de materiais e entulhos

gerados, reaproveitamento de pegas e panes, ou utilizagao de
materials e insumos sustentdveis."

Entende esse colegiado que a alegagao do insurgente nio deve prosperar, haja

vista que trata-se de licitagao do typo "t6cnica e prego", onde os crit6rios de

pontuagao estabelecidos no edital foram frutos de estudos t6cnicos preliminares

mencionados, realizado por equipe altamente capacitada. As pontua96es e

crit6rios estabelecidos t6m o condio de demonstrar, no curso na licitagao, que os

licitantes nio s6 det6m conhecimento do objeto da licitagao, bem coma possuem

atributos necessgrlos a satisfagao das condig6es estabelecidas no edital.

Evidente que anglise do "a) Projeto dos Mobiliarios", "b) Plano Operacional" e "c)

Experi6ncia Operational da Licitante e/ou seu responsavel", servo avaliados

dentro da solugao/documentagao apresentada pda licitante, por uma Comissio

T6cnica constituida para este fim e sera mensurada dentro das normas legais e

propositura de inovag6es tecno16gicas, sustentabilidade e demais aspectos

pertinentes.
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Infere-se ainda dizer que a modalidade t6cnica e prgUO, tem por objetivo garantir

uma proposta mais vantajosa para administragao, cord major qualidade.

3.3 Do item 15. Da proposta T6cnica. Alinea C. Bxperi6ncia operaciongl da
licitante e/ou seu resoonsivel. Da irreaularidade da exia6ncia de somat6rio

de at6 leis atestados oara comnor a nontuacio.

De antemao, conv6m esclarecer que a experi6nbia operacional da licitante

referenciada na impugnaQao, o qual 6 admitida o sorhat6rio de at6 06 (atestados)

para composigao de pontuagao da experi6ncia da pessoa juridica no desempenho

das suas atividades, trata-se especificamente de um dos crit6rios estabelecidos no

edital para anglise de Proposta T6cnica, nio recaindo aos licitantes interessados a

sua desclassificagao, por inabilitagao.

Trata-se de licitagao do tipo "t6cnica e prego", em que o crit6rio de julgamento 6 a

maior nota de avaliagao, que resulta de uma ponderagao entre os aspectos

t6cnicos e o prego. Coma, nesse casa, a escolha dos crit6rios t6cnicos de

avaliagao e seus respectivos pesos e a escolha dos fatores de ponderagao dos

indices t6cnico e de prego, embora discriciongrios ao gestor, foram estabelecidos

com base em estudos t6cnicos preliminares, em total observincia a supremacia

do interesse pOblico e a obtenQao da proposta mais vantajosa para a
administragao.

Transcrevendo a redagao do subitem C, do item 15.1.6.1, t6m-se que "sera

admitido o somat6rio de at6 06 (leis) atestados oara comoor a oontuacio. Nio

havendo o que se falar em quantitativo minimo vedado no art. 30 da Lei8.666/93,

tampouco em desrespeito aos principios basilares da administragao pOblica.

Ademais, ressalta esta Comissio que os crit6rios eqtabelecidos para pontuagao

possibilitarao uma avaliagao justa e correta das propostas t6cnicas, ademais
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consideramos o uso destes sio pertinentes e adequados para aferir a melhor

qualificagao dos licitantes.

Ademais, a pontuaQao de atestados mostra-se um m6todo objetivo, que evita

dOvidas ou direcionamentos na escolha da proposta vencedora, 6 nesse sentido,

que o Tribunal de contas da Uniio ja proferiu deliberag6es sobre a aprovagao da

adogao desse procedimento. a exemplo do Ac6rdio n ' 2.391/2007 -- Plengrio.

(Oestacou-se.)

TCU --Ac6rdio n ' 1.288/2011- Plenirio

4. Primeiro. os crit6rios de pontuaQao previstos no edital

possibilitam a correta avaliagao das propostas e sio
pertinentes e adequados ao objeto da licitagao. Ademais, a

pontuagao de atestados mostra-se um m6todo objetivo,

que evita dOvidas ou direcionamentos na escolha da

proposta vencedora, sendo que o pr6prio Tribunal

proferiu delibera96es que aprovam a adagio desse
procedimento, a exemplo do Ac6rdio n ' 2.391/2007

Plen6rio. (Destacou-se.)

Assim, importa destacar que o TCU ja se posicionou por mais de uma vez na

defesa da possibilidade de atribuigao de pontuagao aos atestados de capacidade

t6cnica, desde que tal pratica seja justificada pda complexidade do objeto licitado.

Com base na jurisprud6ncia da Corte de Contas da Uniao, a respeito

"Com relagao a proibigao da soma de quantitativos de

contratos distintos, nio vislumbro prejuizo. E usual o
estabelecimento de limites, com o intuito de evitar que a

adigao de quantitativos irris6rios venha a amparar experi6ncia

inexistente no curriculum do licitante. Apenas

excepcionalmente, em razio da natureza dos servigos, tal
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medida poderia ser restritiva." (Ac6rdao n ' 2.088/2004m

Plenario, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues)

Temps ainda que considerar que a licitagao visa selecionar os mais bem

preparados para atenderem as diversas necessidade$ da sociedade, manifestados

pecos diversos 6rgaos que comp6e a estrutura da Adrhinistragao POblica. Logo, ha

que existir requisitos minimos, indispensaveis e razodveis dos interessados de

modo a que nio haja, ou pele menos, que seja minimizado, os riscos de uma mi

contratagao, o que o poderla acarretar em s6rios danes ao patrim6nio pOblico,
conforme o casa.

Nesse diapasao, a Lei 8.666/93 nio estabelece limitbs para exig6ncias quanto a

capacitagao t6cnico-operacional de empresas licitantes, devendo tais limites,

portanto, ser estabelecidos em cada casa, levando-$e em conta a pertin6ncia e

compatibilidade a que se refere o inciso ll do art. 30, bem como a nogao de

indispensabilidade, contida no inciso XXI do art. 37 da Constituigao Federal.

Ao examinarmos o disposto no art. 37, XXI da Constituigao Federal, e sua parte

final, referente a "exig6ncias de qualificagao t6cnica e econ6mica indispens6veis a

garantia do cumprimento das obriga96es", revela que o prop6sito ai objetivado 6

oferecer iguais oportunidades de contratagao com o Poder POblico, nio a todd e

qualquer interessado, indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa

evidenciar que efetivamente disp6e de condig6es para executar aquilo a que se

propoe.

Vejamos o que disp6e o Ac6rdio 2.150/2008-Plenario, que determinara a 6rgao

jurisdicionado que "somente limite o somat6rio de quantidades de atestados para a

comprovagao de capacidade t6cnico-operacional dos editais nos casos em que o

aumento de quantitativos do servigo acarretarem, incbntestavelmente, o aumento

da complexidade t6cnica do objeto ou uma desproporgao entre as quantidades e

prazos para a sua execugao, capazes de ensejar maier capacidade operativa e
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gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da

finalidade almejada na contrataQao da obra ou serviQos"

Diante do exposto, esta Comissdo alega peta improced6ncia total das raz6es

apresentadas pda impugnante.

Argumenta o insurgente que o "entendimento majoritario 6 no sentido de que a

Administragao POblica pode solicitar atestados de capacidade t6cnica com at6

50% do quantitativo dos itens mais relevantes."

Primariamente, a presente comissio ja se manifestou quanto ao tema, acerca da

nio indicagao as parcelas de major relevincia no instrumento convocat6rio, no

que diz respeito as exig6ncias de Qualificagao T6cnicas, nos termos do art. 31 da

Lei8.666/93, conforme transcrigao a seguir:

"Entende este colegiado nio caber razio a impugnante, at6

porque o fato de nio exigirmos quantidades minimas para a

habilitagao da licitante relativa a Qualificagao T6cnica, ou

seja, nio termos definido quantitativos minimos a titulo de

comprovagao das "parcelas de maior relevincia", deve ser

considerada coma um incetivo a participagao de mais

licitantes, ampliagao da competigao e nio como algo limitador.

Portanto, a ilegalidade alegada pelo insurgente nio verifica-

se

Assim sends, se tem que a anAlise de julgamento da

Qualificagao T6cnica das licitantes no que diz respeito a
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habilitagao, se dare com base no disposto no art. 31 , inc. ll da

Lei8.666/93.

Ad. 30. A document

limitar-se-6 a:

[elativa a qualificacio t6cnica

I -[...]

11 - comprovagao de aptidao para desempenho de atividade

pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e

prazos com o objeto da licitagao, e indicagao das

instalag6es e do aparelhamento e do pessoal t6cnico

adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da

licitagao, bem como da qualificagao de cada um dos
membros da equipe t6cnica que se responsabilizara pelts

trabalhosl

Assim sends, apenas a titulo de clarear o descrito no

dispositivo supratranscrito, "Significado de compativel - Que

existe ou funciona em conjunto com outro, coadunavel,

comportavel, adaptavel, +ompossivel, concilidvel,

harmonizavel, pativel, acordante, pr6ximo, acordivel" ."

Portanto, demonstrou esta Comissio pda legalidade das exig6ncias habilitat6rias

do Instruments Convocat6rio, em questao.

No que concerne a qualificagao operacional da licitante para fins de andlise de

Proposta T6cnica, infere-se elsa Comissio pda improced6ncia das raz6es

impugnadas haja vista que nio ha previsao legal qup determine um quantitative

previamente definido em relagao ao quantitativo que podera ser exigido para fins

de anilise t6cnica, mas sim o entendimento de que dada entidade/orgao deverd

analisar com cautela o objeto que sera licitado para, entao, decidir motivadamente
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acerca do quantitativo minima, considerando as particularidades e as

caracteristicas do objeto.

Ademais, acrescentamos que analisada as quest6es a luz do diploma

mencionado, disp6e o edital que o percentual minimo para comprovagao da

capacidade operacional da licitante seri de 50% (cinquenta por cents) da

quantidade inerente ao somat6rio dos itens, portanto encontra-se na margem

acessivel a administragao, em total respeito a legislagao vigente que disp6e de um

percentual minimo de at6 50% (cinquenta por cento).

E importante mencionar que a Corte de Contas tamb6m adverte que cumpre ao

administrador, diante do casa, examinar a natureza do objeto a ser contratado e

avaliar se a fixagao dessa condigao se mostra necessiria para aferigao da

qualificagao t6cnico operacional.

lsto porque, a exig6ncia do quantitativo minima solicitado aumentarg a seguranga

da administragao na contratagao, tends em vista que a empresa comprovara a

capacidade t6cnica necessiria para a satisfagao do objeto ora pleiteado.

4-DA DECISAO

Face ao exposto, a Comissio Especial Mista de Licitagao - CEML- instituida pele

Decreto Simpler de 10 de Margo de 2022, com fulcro nos termos do instruments

convocat6rio, nos dispositivos da Lei 8.666/1993 e legislag6es pertinentes, e

ainda, na melhor doutrina e orientag6es jurisprudenciais, resolve conhecer da

impugnagao do Edital apresentada pda LIP COMUNICAQAO LTDA, para no

m6rito julga-la IMPROCEDENTE, com base no disposto do julgamento acima.

E o parecer, SEDUR.
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