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JULGAMENTO DEIMPUGNAQAo

EDITAL DE LICiTAQAO N'003/2022 - SEDUR

CONCORRENCIA NO 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, pele

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

confecgao, fornecimento, instalagao e manutengao de itens de mobilidrio urbane,

englobando os equlpamentos 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 Basics,

conforme condig6es e especificaQ6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Impugnante TELLUS MATER BRASIL

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

convocat6rio EDITAL DE LICITAQA.o N'o03/2022 - SEDUR CONCORRENCIA

N' 002/2022, pelo interessado TELLUS MATER BRASIL, inscrito no CPF/ME sob

o n ' 21.152.960/0001-47, com escrit6rio na Rua da Paisagem, n ' 220, Vila da

Serra, Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.006-059.
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I.PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAQAo

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

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

$ 2' da Lei federal 8.666/1993, e nos item 8 e seus subitens, especialmente o

disposto no 8.1 do edital, estes Oltimos A verb/s:

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

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

2022, consoante divulgado no DOM- Didrio Oficial do Municipio, nos jornais de

grande circulaQao O Estadio e Correio da Bahia e nos sites

compras.salvador.ba.gov.for e sedur.salvador.ba.gov.for, na forma da lei. A

presente impugnagao foi entregue a COPEL na sede da SEDUR na data de

13/06/2022, conforme pode se verificar dos registros deste, desta forma devendo

ser considerada tempestiva a presente impugnagao, e por assim ser a Comissio

de Licitagao parte para o julgamento do m6rito das raz6es apresentadas.

2.DOJULGAMENTO DO M£RITO

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

8.666/1993. Lei Municipal n.' 4.484/1992, regulamentada peta Decreto Municipal
n.' l0.267/1993.
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Conv6m destacar que a licitagao 6 conceituada como um procedimento

administrative formal, em regra obrigat6rio, pelo qual a Administragao POblica,

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

pretendam competir em condig6es de igualdade, seleciona a proposta mais

vantajosa para a AdministraQao. Como genuine procedimento administrative, este

adstrito ao atendimento dos principios basilares da legalidade, moralidade

administrativa, publicidade dos atos processuais, ampliagao da competitividade no

certame, atendimento a finalidade pOblica, dentre outros principios correlatos do

Direito Administrativo.

Segundo a boa doutrina, o edital de licitagao 6 o ato por cujo meir 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 regulamentagao da norma juridica.

3.DOS FATOS

Insurge-se a Impugnante: TELLUS MATER BRASIL LTDA-ME, contra

disposig6es editalicias do ato convocat6rio em epigrafe, no que pertine aos
seguintes pontos:

Da indicagao de legislagao inexistente para reger o certame

Argumenta o insurgente ilegalidade grave envolvendo as normas que regem o

certame, isto porque nos termos do item 1.1 do Edital. a licitagao sera regrada por

uma norma inexistente, futuramente a ser publicada, vejamos:
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"Decretos Municipais n ' l0.267/93, n ' 1 5.984/05, no 28.877/2018 e, n '

000/2022 (a se publicado ainda) normas estas a que os licitantes se

sujeitam incondicionale irrestritamente.

Neste sentido cumpre esclarecer que o faso em tela trata-se de nitido equivoco.

mero erro material, uma vez que a Administragao POblica, em obedi6ncia ao
principio da legalidade, jamais poderia exigir dos licitantes o cumprimento de

normas a serem publicadas futuramente, assim sends a expressa0"000/2022 (a se
publicado ainda)" deve ser desconsiderada.

3.1 Da io de iulaamento de t6cnica e

Argumenta o insurgente que opgao por t6cnica e prego, 6 incompativel com o

objeto licitado e que demanda justificativa precisa, indicando as raz6es pr6prias a

contratagao e que imponha uma efetiva anilise da natureza t6cnica que vA a16m

da anglise de habilitaQao.

E complementa que a adoQao do crit6rio melhor oferta conjugada com a melhor

t6cnica deve ser excepcional e nio se amolda a presente concessao, ja que 6

largamente dominada pelo mercado e se pauta em normas objetivas

estabelecidas, considerando bens e servigos comuns.

Licitagao 6 o procedimento administrative pelo qual um ente pOblico, no exercicio

da fungal administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem is

condig6es fixadas no instruments convocat6rio, a possibilidade de formularem

propostas dentre as quais selecionarg e aceitard a mats conveniente para a

celebragao do contrato.

Primeiramente, 6 de se ter em mente os principios norteadores da licitagao

especificamente (mas nio exaustivamentel) previstos no art. 3' da Lei 8.666/93
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quais sejam: "a isonomia, a selegao da proposta mais vantajosa para a
administragao e a promogao do desenvolvimento sustentgvel..."

Diante disso. 6 comum que os gestures optem por modalidades e tipos de

licita96es que mats privilegiem o menor prego a ser alcangado promovendo a

competitividade econ6mica. Entretanto, tamb6m 6 cerro que ha objetos que se

forem licitados levando-se em consideraQao apenas o crit6rio menor prego. nio

alcanQarao a maier vantagem a Administragao, eis que dependem de outros

fatores, que nio exclusivamente econ6micos e financeiros para alcangar-se a

economicidade e efici6ncia pretendidas, anilise essa que encontra-se no campo

de discricionariedade e oportunidade da Administragao.

Sendo a licitagao uma esp6cie de procedimento administrativo pelo qual a
Administragao POblica procura identificar a proposta que melhor Ihe atenda e

sendo os pleitos variados, os objetos de licitaQao. portanto, apresentam

caracteristicas, elementos, sutilezas e nuances especificos, que os diferenciam

dos demais, necessitando de diferentes maneiras e procedimentos com o

prop6sito de divisar-se a proposta que melhor atenda aos interesses da

Administragao POblica.

A Concorr6ncia 6 "modalidade" de licitagao entre quaisquer interessados que na

fase inicial de habilitagao preliminar comprovem possuir os requisites minimos de

qualificagao exigidos no edital para a execuQao de seu objeto, o que assegura a

ampla pluralidade de participantes.

Dessa forma, a habilitagao preliminar (arts. 27 e seguintes da Lei 8.666/93) toma

vultosa importancia, eis que as exig6ncias devem ser as que assegurem o

cumprimento do objeto, mas que sejam as minimas necessirias a fim de
possibilitar a ampla competitividade, escopo da modalidade escolhida.

CEP: 41 .820-000
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Quanto ao tipo de licitaQao, a "t6cnica e prego", esse procura estabelecer um

equilibrio entre dois objetivos definidos pda langadora do certame: primeiro, e

nio pda ordem de relevancia, o de obter a melhor t6cnica relativamente ao

objeto da licitagaol segundo, o de desembolsar o valor compativel com essa

melhor t6cnica. nio necessariamente o menor valor ofertado por todos, mas,

como se disse, aquele que adequada e apropriadamente diga respeito a t6cnica a

que corresponder.

Assim, 6 de se ter em mente que a dimples adogao da licitagao do tips "t6cnica

e prego" ja proporciona a contratagao de proposta de melhor qualidade, uma

vez que a t6cnica passa a compor a nota final do certame. abrindo a
possibilidade para que, a despeito de apresentarem custos superiores, empresas

com t6cnica mats apurada vengam a disputa.

Ademais, a concorr6ncia 6 a modalidade de licitagao pr6pria para contratos de

grande valor, em que se admite a participagao de qualquer interessado, que

satisfagam is condig6es do Edital. A Lei federal n'8.666/93, exige a adogao

obrigat6ria de concorr6ncia em alguns castes nos quais nio se considera valor,

mas a natureza a ser celebrado, dentre des: as concess6es de uso, de servigos e

de obras pOblica. Descaracterizando de pronto trata-se de serviQO comum.

Ocorre ainda, que a Lei n ' 8987/95, que Disp6e sobre o regime de concessgo e

permissao, no art. 15 determina o julgamento da licitagao sera considerado um

dos seguintes crit6rios:

o menor valor da tarifa do serviQO pOblico a ser prestado

11 -- a maier oferta. nos castes de pagamento ao poder concedente pda outorga da
concessaol

I I I a combinagao, dais a dais. dos crit6rios referidos nos incisos 1, 11 e Vll

IV - melhor proposta t6cnica, com prego fixado no edital

CEP:41.820-000
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V - melhor proposta em razio da combinaQao dos crit6rios de menor valor da
tarifa do serviQO pOblico a ser prestado com o de melhor t6cnica

VI - melhor proposta em razio da combinagao dos crit6rios de maier oferta
pda outorga da concessio com o de melhor t6cnica; ou

Vll -- melhor oferta de pagamento pda outorga ap6s qualificafSo de propostas
t6cnicas.

$ 1o A aplicagao do crit6rio previsto no inciso 111 s6 seri admitida quanda
previamente estabelecida no edital de licitagao. inclusive com regras e f6mlulas
precisas para avaliagao econ6mico-financeira.

S 2' Para fins de aplicagao do disposto nos incisos IV. V. VI e VII. o edital de
licitagao conteri parametros e exig6ncias para formulagao de propostas t6cnicas.

S 3' O poder concedente recusari propostas manifestamente
flnanceiramente incompativeis com os objetivos da licitagao

inexeqtliveis ou

$ 4' Em igualdade de condig6es, seri dada preferencia a proposta apresentada
por empresa brasileira.

Evidente que um dos crit6rios de julgamento para a Concessio 6 a combinagao de

t6cnica e prego. tends previsao legal

Ressaltamos que, a prestagao da atividade nio se pauta em normas estritamente

objetivas, vista que o edital solicita um projeto, bem como um plano operacional
com apresentaQao de metodologia a ser aplicada, conforme transcrevemos

6.1.1 Apresentagao da Proposta contendo informag6es relativas a capacidade
t6cnica .da licitante. compreendendo os seguintes quesitos, PROJETO DOS
MOBILIARlos por meir da apresentagao de um Projeto e documentos t6cnicos.
PLANO 0PERACIONAL por meir da apresentaQao da metadologia de
implantagao e manutengao e a EXPERIENCIA OPERACloNAL DA LICITANTE
E/OU SEU RESPONsAvEL apresentagao de atestado(s) de trabalhos na area
pertinente ao objeto licitado em nome da licitante e/ou do seu Responsavel

cnico

O regime de concessio em si nio se enquadra como um servigo comum,
considerando a especificidade de cada localidade e a necessidade de
desenvolvimento de projeto especifico pelo Licitante. A condigao t6cnica para a

contrataQao em concessao, pode e deve ser analisado.
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A proposta t6cnica difere da qualificagao t6cnica, visto que a primeira visa anglise

do projeto a ser apresentado, metodologia utilizada, equipe t6cnica e a

comprovagao da empresa ter melhor capacidade na execugao e gerenciamento da
concessio.

Ademais, pontuamos que foi realizado estudo pr6vio a licitagao que deixa claro a

necessidade de mensuraQao da ponderagao t6cnica e prego, e com base no art.

46 da Lei n ' 8.666/93, tips de licitagao melhor t6cnica e prego, servo utilizados

para elaboragao de projetos, calculus, fiscalizagao, supervisao e gerenciamento

e de engenharia consultiva em gerd e, em particular. para a elaboragao de

estudos t6cnicos preliminares e projetos bgsicos e executives.

A previsao de qualificagao t6cnica prevista no art. 30 da Lei 8.666/93. comprova a

execuQao de serviQos semelhantes e foi devidamente solicitado no edital no item

8.4 da qualificaQao t6cnica na fase de habilitagao, o que nio cabe a presente

alegagao.

O edital 6 hialino quanto a previsao de comprovagao t6cnica das empresas

licitantes, consoante se infere da leitura do item 8, letras "a" e "j", qual seja:

S.4.QUALiFICAQAo TECNiCA

a) A comprovaQao de aptidao t6cnica sera feita mediante a

apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de

direito pOblico ou privado, que certifiquem sua participagao em

trabalhos pertinentes ao objeto da licitaQao

j) No faso de apresentagao de atestados em name de cons6rcio ou

SPE, sera considerado o percentual de participaQao da licitante dentro

daquele cons6rcio ou SPE.
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Assim. nio ha que se falar em violaQao aos artigos 30 da Lei 8.666/93 uma vez que as
disposig6es contidas no edital sio claus e os parametros objetivos.

Argumenta o insurgente que o edital de licitagao preve rigidos requisitos de
qualificagao econ6mico-financeira

Entende este colegiado nio caber razio a impugnante, at6 porque o fato de nio

exigirmos requisites divergentes da lei 8.666/93. Portanto, a ilegalidade alegada
peloinsurgente nio verifica-se.

O exame acerca da saOde financeira dos licitantes mediante a fixaQao de

requisites de qualificagao econ6mico-financeira em licitagao, visa a avaliar se o

pretenso contratado tem condiQ6es minimas, sob o enfoque financeiro, de garantir

a execugao do contrato, ou sega, se ele podera suportar todos os custos

decorrentes da execugao do ajuste. Para essa analise, a Administragao podera
exigir os requisitos previstos no art. 31 da Lei no 8.666/93:

Ora, diante do acima descrito, entendemos nio faber razio ao insurgents, visto

que o edital transcreve literalmente o prescrito na petra da Lei 8.666/93, art. 31, $
3'.in verbis.

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

$ 32-O capital minima ou o valor do patrim6nio lrquido a que

se refere o paragrafo anterior nio podera exceder a 1 0% (dez

por cents) do valor estimado da contratagao, devendo a

comprovagao ser feita relativamente a data da apresentaQao

da proposta, na forma da lei. admitida a atualizagao para esta
data atrav6s de indices oficiais.
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Observe-se, que insurgente, formou o seu raciocinio contestador, com base na

Jurisprud6ncia do TCU retro:

'naga incidir o valor de capital social rninimo ou patrim6nio liquids mfnimo.
:xigidc} coma request Q de qua i$ca$ao eccn6m ccl-firtonceira, sabre o Nialor

a.i';;==1;
'. Ac6rd6o n.g 1335/2010.Plen6rio. TC.

all.22S/20]0-6, re/. Mfn. /osd Mdc/a Monte/ro, 09.06.2010. (Grifo nosso)

Depreende-se a6 /n/f/o, o equivoco cometido pelo do insurgente, ao querer igualar

coisas distintas. pois que a Jurisprud6ncia da Egr6gia Corte de Contas, trata-se

pele que se apercebe, provavelmente, de uma contratagao simples, com
orgamenta96es anuais.

A contrgrio sensu, da pretendida contratagao que resultard do certame ora

impugnado, CONCORRfNCIA N ' o02/2022.CONCORRENCIA N ' 002/2022,

consoante ja suprarrelatado, o objeto da licitagao intenciona a efetivaQao de um

contrato administrative, no formato de CONCESSAO pelo puzo de 20(vinte) ands.

Sends este, considerado, de relevante vulto, que exigira aporte de investimentos

financeiros de grander proporQ6es pda futura CONCESSiONARIA, a fim de que

possa este vir a se concretizar. Assam sends, este colegiado tem a argumentar

que a exig6ncia referente ao patrim6nio liquido indicada no instruments

convocat6rio se ampara na necessidade das licitantes comprovarem que sio

capazes econ6mica e financeiramente de executar o objeto da contratagao, e

mats, ainda, a sustentagao da CONCESSAO de forma satisfat6ria para
administragao pOblica municipal, ao longo do periods que esta durar.

041otes:

Argumenta o insurgente que a escolha de divisio em quatro lotes somada a

impossibilidade de um licitante participar em mais de um late 6 ilegal e restringe a
competiQao.
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O prof. Ronny Charles Torres, em TORRES, Ronny Charles Lopes de. Divisio da

licitagao: item, tote ou grupo? ]Rii]igig..]11gllNiiiiiilail. ISSN 151 8-.4862, Teresina,

ano 21, n. 4669, 13 abr. 2016. Disponivel em:

Acesso em: 14 jun. 2022., explica:

Nas licitaQ6es que envolvem virios itens aut6nomos, por exemplo, temps uma

llnica pretensao contratual (ex.: aquisiQao de generos alimenticios). didivida (se

for o casa) em v6rios itens, os quads representarao objetos licitat6rios aut6nomos.

mesmo que constantes num mesmo edital. Prova disco 6 que um item pode ser

adjudicado, independentemente do outro e at6 por licitantes diferentes.

Outrossim, o cancelamento de um item nio prejudica a adjudicagao de outro.

Em sintese. a pretensao contratual representa a necessidade de contratagao da

Administragao (atrav6s do 6rgao ou ente pOblico que concretamente busca uma

contratagao), enquanto o objeto da licitagao 6 a aquisiQao. servigo, obra ou

alienagao que sio apresentados ao pOblico, para contratagao ap6s o respective
certame.

Pris bem, t6m-se entendido. com certa razao. que a "divisio do certame ', a qual

seria maid adequadamente denominada coma "divisio da pretensao contratual".

pode gerar potenciais beneficios a competitividade. Na verdade, o

desenvolvimento das licitag6es demonstrou que. por vezes. para ampliar a

competiQao, 6 importante dividir a pretensao contratual. gerando certames

aut6nomos que permitam uma major participaQao de empresas interessadas,

possibilitanda aquelas que nio canseguiriam disputar o certame complete.
oferecer melhores propostas para a disputa dividida.

Conforme podemos analisar a divisio por lotes gera beneficios a competitividade,

diferente do que alegado pelo insurgente.

De acordo com a Lei 8.666/1993, o objeto da licitagao deve ser parcelado sempre

que t6cnica ou economicamente viavel, de modo que a reuniao/agrupamento do

objeto somente sera cabivel quando devidamente justificado no processo
administrativo:

Art. 23 (...)
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$l '. As obras, serviQos e compras efetuadas pda Administragao serif divididas

em tantas parcelas quantas se comprovarem t6cnica e economicamente viaveis,

procedendo-se a licitaQao com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos

disponiveis no mercado e a ampliagao da competitividade sem perda da economia
de escala.

O objetivo da norma 6 ampliar a competitividade, sobretudo porque algumas

empresas podem nio ter capacidade ou condig6es de ofertar a integralidade do

objeto, mas apenas uma parte dele, razio pda qual a adjudicagao conjunta

inviabilizaria a participagao degas no certame.

De acordo com a jurisprud6ncia do Tribunal de Contas da Uniao, o parcelamento 6

a regra, sendo a adjudicagao global excegao que deve ser previamente motivada

no processo administrative. Este entendimento foi inserido no Enunciado de

SOmula n.o 247 nos seguintes termos:

E obrigat6ria a admissio da adjudicagao por item e nio por prego global, nos

editais das licita96es para a contratagao de obras, servigos, compras e alienag6es,

cujo objeto seja divisivel, desde que nio haja prejuizo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar

a ampla participagao de licitantes que, embora nio dispondo de capacidade para a

execugao, fornecimento ou aquisiQao da totalidade do objeto. possam faze-1o com

relaQao a itens ou unidades aut6nomas, devendo as exig6ncias de habilitagao
adequar-se a essa divisibilidade.

Assim, Importa destacar que o TCU ja se posicionou na defesa do parcelamento
em lotes objeto licitado.
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No que se refere a impugnagao ao item d, em que alega que o Edital e seus

anexos estio permeados de incertezas e dOvidas sobre as diretrizes para a

execugao do objeto da licitagao, nio tends side fornecidas as informa96es

minimas necessgrias para garantir a seguranQa dos licitantes na elaboragao de

suas propostas comerciais, nio assiste razio ao Interessado. Senio vejamos:

Iniciamos explanando que o objeto da licitaQao a "selegao da melhor proposta

visando a contratagao de empress especializada ou cons6rcio de empresas

especializadas para a concessdo com outorga onerosa de servigo publica. pelo

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

confecgao, fornecimento, instalaQao e manutenQao de itens de mobili6rio urbano.

englobando os equipamentos ja instalados. que servo recepcionados pda

concessionaria, do Municipio de Salvador/BA, para exploraQao publicitaria. estes

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

conforme condi coes e especifica cues estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Fica evidente que a Administragao POblica este contratando o projeto de
exploraQao de publicitgrio, ou deja um esboQO do que se pretende fazer, nio ha

que se em falta de conteOdo na definigao do objeto, visto que o que o Edital consta

as premissas mfnimas para que o Licitante elabore o projeto do que pretende

ofertar. E responsabilidade da empresa a elaboragao das especificaQ6es e estudo

visando novas tecnologias e materiais.

Corroborando com esse entendimento a Proposta T6cnica, especifica que deveri

conter apresentaQao de projeto e documentos t6cnicos atinentes ao produto
ofertado, vejamos:
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6.,1-..A.Proposta Tecnica devera ser apresentada mediante carta de
apresentacao da proposta tecnica (conforme modelo - Anexo IX). e elaborada

levando em conta as informacoes a seguir indicadas, e devera ser apresentada

em 01 (uma) via, numerada. sem emendas. rasuras ou entrelinhas. conforme

segue:

6.1.1. Apresentacao da Proposta contends informacoes relativas a capacidade
tecnica da licitante. compreendendo os seguintes quesitos, PROJETO DOS
MOBILIARIOS por meta da apresentacao de um Projeto e documentos tecnicos.
PLANO OPERACIONAL por meta da apresentacao da metodologia de
Implantacao e manutencao e a EXPERIENCIA OPERACIONAL DA LICITANTE
E/OU SEU RESPONSAVEL apresentacao de atestado(s) de trabalhos na area
pertinente ao objeto licitado em nome da licitante e/ou do seu Responsavel

ecnico

Ressaltamos que trata-se de Concorr6ncia tipo T6cnica e Prego, em que nio

estamos contratando servigos comuns, em que a Administragao tem a

obrigatoriedade de especificar detalhadamente e que existem padr6es

predefinidos.

Bens e servigos comuns, conforme definigao constante do art. lo da Lei10.520/02,

sio "aqueles cujos padr6es de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica96es usuais no
mercado"

De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, o concerto de bem ou servigo

comum diz respeito a "linguagem do mercado que define a possibilidade de indicar

padrao de desempenho e qualidade", tail coma material a ser utilizado, puzo de

garantia, durabilidade, cor (em se tratando de bens). experi6ncia, desempenho

anterior, material empregado, instalaQ6es minimas (no caso de execugao de

servigos) etc, nio cabendo exigir, para a definigao de bens e servigos comuns,

pretens6es coma: tratar-se de bem padronizado, tratar-se de bem cujas

caracteristicas estejam definidas por normas t6cnicas como ABNT, nem que

consistam em bens prontos. Muito ments, caberia tentar restringir o universo dos

objetos comuns, a um rol constante de regulamento
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Evidente que a alegagao nio prospera, vista que dever6 conter na proposta

atrav6s do projeto as especificag6es solicitadas, em acordo com as legisla96es

vigentes e em conformidade com o mobiliirio existente atualmente em Salvador, o

qual podera ser verificado atrav6s de vistoria na cidade. Ademais a concessio

trata de exibiQao de publicaQao 6 o fim e o mobiligrio urbano 6 apenas o memo.

ito da

Argumenta o insurgente a imprevisao de parametros que serif utilizados no

julgamento da proposta t6cnica

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

vista, que os crit6rios de pontuagao previstos no edital possibilitarao uma

avaliagao mais justa e correta das propostas t6cnicas, e sendo que conslderamos

o uso deste pertinente e adequado para aferir a melhor qualificaQao dos licitantes.

Coma ja explanamos a licitagao typo t6cnica e prego visa garantir uma proposta

mais vantajosa para Administragao. com maier qualidade. Diante disto, foi

solicitada na proposta t6cnica a apresentaQao de projeto que viabilizasse uma

melhor qualidade, e que deveria ser proposto peso licitante, e cabendo a equipe de

t6cnicos especializada realizar a anilise e justificar a pontuagao atribufda.

O Edital na proposta T6cnica, determina:

a) PROJETO DOS MOBILIARIOS: Apresentagao e ConteOdo dos Projetos e
outros documentos t6cnicos. incluindo as caracterrsticas e especifica Goes
t6cnicas dos mobiliirios urbanosl descritos de forma a demonstrar a
conhecimento da complexidade do objeto da contrataQao. observadas as
condicionantes abaixo:
Condicionante 1 - Compatibilidade dos mobiliirios com o contexts da paisagem
urbana de Salvador: A licitante devera descrever e justificar o projeto apresentado
para as pecas. demonstrando sua compatibilidade e integragao adequadas a
PAISAGEM URBANA. de forma a garantir uma contribuiQao positiva ao entorno
urbane e ao contexts gerd da cidade
Condicionante 2 - ConteOdo do projeto executivo dos mobiliirios: A licitante
devera apresentar o projeto executive e seu respective conteOdo. referente aos
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mobiliarios, em conformidade com as normal t6cnicas recomendadas e com a
legislagao vigente. A documentagao t6cnica (desenhos, imagens tridimensionais.
memoriais, especificag6es etc), devera ser suficiente para
2.1) a perfeita compreensao do projeto, contemplando todos os materiais e
prajetos complementares pedinentes;
2:2) .demonstrar sua viabilidade de fabricaQao. implantagao e operagao, com o
objetivo de garantir o seu correto funcionamento e a adequada prestaQao do

2.3) justificar as soluQ6es adotadas na escolha dos materiais. acabamentos e
tecnologias empregadas, ressaltando a qualidade do design do equipamento e a
enfase nos aspectos de seguranga. acessibilidade e sustentabilidade.
Condicionante 3 -- Recursos e solug6es de tecnologia para o funcionamento e
utilizagao dos mobiliArios. A licitante devera descrever. detalhadamente. assim

coma demonstrar e justificar as solug6es de recursos tecno16gicos, para promover
o funcionamenta e utilizagao dos equipamentos. relativos as inavaQ6es
tecno16gicas envolvidas para melhoria e facilidade da utilizagao por parte dos
usuarios. bem coma para os servigos e informag6es prestados.
Condicionante 4 - SoluQ6es de sustentabilidade adotadas no projeto e/ou
fabricagao dos mobiligrios urbanos. A licitante devera descrever. detalhadamente
assam coma demonstrar e justiflcar as soluQ6es de sustentabilidade adotadas nos
mobiliirios propostos. sejam des nos materiais e solug6es empregadas no
equipamento ou no processo de fabricaQao dos mesmos

sewigo

Evidente que anglise do PROJETO sera avaliada dentro da solugao apresentada

pda licitante por uma Comissio T6cnica capacitada e seri mensurada dentro das

normais legais e propositura de inovaQ6es tecno16gicas, sustentabilidade e demais

aspectos inerentes

Ressaltamos que a presente licitagao adv6m de um estudo t6cnico realizado e os

parametros foram dimensionados com respaldo nessa andlise que encontra nos
autos do processo.

Ademais, a pontuagao 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 delibera96es sobre a aprovagao da
adagio dense procedimento. a exemplo do Ac6rdio n ' 2.391/2007 -- Plendrio.

(Destacou-se.)

TCU -- Ac6rdio no 1 .288/201 1 - PlenArio
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4. Primeiro, os crit6rios de pontuagao previstos no edital

possibilitam a correta avaliaQao 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, sends que o proprio Tribunal
proferiu deliberag6es que aprovam a adagio desse
procedimento, a exemplo do Ac6rdio n ' 2.391/2007

Plenirio. (Destacou-se.)

Assam, 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 peta complexidade do objeto licitado.

3.5 Do clara e injustificado prejuizo a Administragao: aus6ncia de previsao

de possibilidade de constituigao de Sociedade de Prop6sito Especifico:

Reiteramos a resposta ao questionamento A Lei 8987/95 prev6 no Art. 20. "Ei

facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do

servigo a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no casa de

cons6rcio, se constitua em empresa antes da celebragao do contrato "

Coma se pode verificar a lei que regulamenta as concess6es prev6 que a

formagao de SPE, em concess6es comuns 6 uma faculdade do poder concedente

A Administragao POblica 6 norteado pecos principios, sends este

'Princrpios sao. pris verdades ou juizos fundamentais. que servem de alicerce ou
de garantia de certeza a um conjunto de juizos. ordenados em um sistema de
conceitos relatives a dada porQao da realidade. As vezes tamb6m se denominam
principios certas proposig6es, que apesar de nio serem evidentes ou resultantes
de evidencias, sio assumidas coma fundantes da validez de um sistema
p?rticular..de conhecimentos, coma seus pressupostos necessArios'. (REALE,
Miguel. Filosofia do Direito. 1 1. ed. Sio Paulo: Saraiva. 1986. p 60). '
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Na licitagao, o Principio da Legalidade possui atividade totalmente vinculada, ou

seja, a falta de liberdade para a autoridade administrativa. A lei define as

condig6es da atuaQao dos Agentes Administrativos, determinando as tarefas e

impondo condiQ6es excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas. Serra inviivel

subordinar o procedimento licitat6rio integralmente ao conteOdo de lei. lsso

acarretaria a necessidade de cada licitagao depender de edigao de uma lei que a

disciplinasse. A estrita e absoluta legalidade tornaria inviivel o aperfeigoamento da

contratagao administrativa. A lei ressalva a liberdade para a Administragao definir

as condig6es da contratagao administrativa e alguns parametros na licitagao, coma

no caso em pauta.

A discricionariedade administrativa 6 um instituto do direito administrative que

confere ao administrador pOblico, diante normas juridicas fluidas. uma margem de

liberdade de adotar a decisis que, subjetivamente, Ihe parega a melhor para o

casa concrete. Assim, a discricionariedade administrativa 6 pautada pda
legalidade: a leia a origem e o limite da discricionariedade administrativa.

Evidente que a previsao de constituigao de Sociedade de Prop6sito Especrfico,

previsto na Lei 8987/95 no Art. 20 6 uma prerrogativa da AdministraQao POblica

dentro da discricionariedade que a Lei Ihe permite, nio sendo cabivel a alegaQao.

4= DA£0NCLUSA0
DA DEClsAo

Face ao exposto, a Comissio Especial Mista de LicitaQao - CEML- instituida pelo
Decreto Simpler de 10 de Margo de 2022. com fulcro nos termos do instrumento

convocat6rio, nos dispositivos da Lei 8.666/1993 e legisla96es pertinentes, e

ainda. na melhor doutrina e orientaQ6es jurisprudenciais, resolve conhecer da

impugnagao do Edital apresentada pele Senhor TELLUS MATER BRASIL, para

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