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JULGAMENTO DEIMPUGNAQAO

EDITAL DE LICITAgiAO No003/2022 -- SEDUR
CONCORRENCIA NO 002/2022

Processo Administrativo NO 019.121/2020

OBJETO: Contratagao de empresa especializada ou cons6rcio de empresas

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

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

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

englobando os equipamentos ja instalados, que servo recepcionados pda

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

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

conforme condig6es e especificag6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Impugnante: ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA

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

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

NO 002/2022, pda empresa interessada ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING

LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n '
54.219.084/0001-88, com sede na Av. Anapolis, n ' 100, 19 andar, Conj. 02, Ed.

NBC, Barueri/SP-CEP:06.404-250.
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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 /n verb/s:

8.1 At6 dais dias Oteis antes da data fixada para
recebimento das Propostas, qualquer interessado
poder6 solicitar da Comissio Central Permanente de
Licitagao esclarecimentos. provid6ncias ou impugnar o
ato convocat6rio do pregao.

No caso em tela, o recebimento das propostas ocorrerg na data de 20 de junho de

2022, consoante divulgado no DOM- Diirio Oficial do Municipio e nos Sitios

compras.salvador.ba.gov.for e sedur.salvador.ba.gov.for, e nos Jornais de grande

Circulagao Correio da Bahia e no ESTADAO, na forma da lei. A presente

impugnagao foi encaminhada por memo eletr6nico, atrav6s de e-mail

licitacao.sucom@s31si3dQ£:b3.:99y::b11 na data de 07/06/2022, 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.DOJULGAMENTODOMERITO

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

8.666/1993, Lei Municipal n.o 4.484/1992, regulamentada pele Decreto Municipal
R.o l0.267/1993.

Conv6m destacar que a licitagao 6 conceituada coma 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
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pretendam competir em condiQ6es de igualdade, seleciona a proposta mats

vantajosa para a AdministraQao. Como genuino 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 memo 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 legislaQao 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.DOSFATOS

Insurge-se a Impugnante: empresa ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING

LTDA, contra disposig6es editalicias do ato convocat6rio em epigrafe, no que

pertine aos seguintes pontos:

ll. I Da Adocdo do uno de licitacio "T6cnica e Prego ''

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a Modalidade T6cnica e Prego

este prevista no art. 45 da Lei n ' 8.666/93, assim como as demais modalidades de

licitagao, sends, desta forma, uma opgao a Administragao Municipal, de acordo

com suas necessidades, desde que seguidos os crit6rios legais para julgamento

das propostas, vejamos:

'Art. 46. Os tipos de licitaQao "melhor t6cnica" ou "t6cnica e
prego" servo utilizados exclusivamente para servigos de
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natureza predominantemente intelectual, em especial na
elaboragao de projetos. calculos, fiscalizagao, supervisao e
gerenciamento e de engenharia consultiva em gerd e, em
particular, para a elaboragao de estudos t6cnicos
preliminares e projetos bisicos e executivos. ressalvado o
disposto no $ 4g do artigo anterior.

$ 1' Nas licitaQ6es do tips "melhor t6cnica" sera adotado o
seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento
convocat6rio. o qual fixard o prego mdximo que a
AdministraQao se prop6e a pagar:

I -servo abertos os envelopes contendo as propostas
t6cnicas exclusivamente dos licitantes previamente
qualificados e feita entio a avaliagao e classificagao destas
propostas de acordo com os crit6rios pertinentes e
adequados ao objeto licitado. definidos com clareza e
objetividade no instruments convocat6rio e que considerem a
capacitagao e a experi6ncia do proponente, a qualidade
t6cnica da proposta, compreendendo metodologia.
organizagao, tecnologias e recursos materiais a serem
utilizados nos trabalhos, e a qualificagao das equipes
t6cnicas a serem mobilizadas para a sua execugaol

11 - uma vez classificadas as propostas t6cnicas. proceder-se-
a a abertura das propostas de prego dos licitantes que
tenham atingido a valorizagao minima estabelecida no
instrumento convocat6rio e a negociagao das condig6es
propostas. com a proponente melhor classificada, com base
nos orgamentos detalhados apresentados e respectivos
pregos unitdrios e tends coma refer6ncia o limits
representado pda proposta de menor prego entre os
licitantes que obtiveram a valorizagao minimal

ll-no caso de impasse na negociagao anterior.
procedimento id6ntico sera adotado. sucessivamente. com os
demais proponentes, pda ordem de classificagao. at6 a
consecugao de acordo para a contratagaol

IV - as propostas de pregos serif devolvidas intactas aos
licitantes que nio forem preliminarmente habilitados ou que
nio obtiverem a valorizagao minima estabelecida para a
propostat6cnica
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$ 2' Nas licitag6es do typo "t6cnica e prego" seri adotado,
adicionalmente ao inciso I do paragrafo anterior, o seguinte
procedimento claramente explicitado no instruments
convocat6rio:

1 - seri feita a avaliagao e a valorizagao das propostas de
pregos. de acordo com crit6rios objetivos preestabelecidos no
instrumento convocat6riol

11 - a classificagao dos proponentes far-se-6 de acordo com a
media ponderada das valorizaQ6es das propostas t6cnicas e
de prego. de acordo com os pesos preestabelecidos no
instrumento convocat6rio

O objeto do presente certame, traz no seu escopo, de forma objetiva, a elaboragao

do projeto dos equipamentos de mobiliirio urbane, logo se subsume ao disposto
no art.46 da Lei8.666/93.

O instrumento convocat6rio utilizou crit6rios objetivos adequados para aferir a

vantajosidade das propostas, bem coma os pesos da nota t6cnica e da nota de

prego que deverio compor a media ponderada a que se revere o art. 46, $ 2', 11,

da Lei n ' 8.666/93, permitindo que os licitantes tenham conhecimento pr6vio e

completo de como servo avaliadas suas propostas.

Por sua vez, esses fatores de pontuagao t6cnica devem ser adequados a natureza

do interesse da Administragao a ser satisfeito, compativeis com o objeto licitado ao

mesmo tempo em que nio devem prejudicar a competitividade do certame.

Insta salientar, que foram fixados no Edital crit6rios objetivos para aferir a

vantajosidade das propostas, bem como os pesos das notas, conforme

preconizado no parecer de fls. 984/985 pda PGMS.
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Desta forma, tendo em vista que o Edital estabeleceu os crit6rios para julgamento

das propostas, ngo ha ilegalidade na escolha da modalidade T6cnica e Prego,

tendo em vista que foram observadas as necessidades desse Municipio, que nio

deve se confundir com as necessidades e escolhas de outras cidades.

diferentes lotus da licitac8o

A Lei n. 8.666/93 estabelece no seu art. 33, inc. IV - O impedimento de
participagao de empresa consorciada, na mesma licitagao, atrav6s de mats de um

cons6rcio ou isoladamente.

Como se pode verificar a redagao do dispositivo supramencionado, deixa evidente

a vedaQao da participagao de uma mesma empresa consorciada em mats de um
cons6rcio ou individualmente em um mesmo certame. A leia taxativamente

quanto aisto.

A Concorr6ncia 002/22-Sedur, apesar de estar dividia em 04 1otes, trata-se de uma

Onica e mesma licitagao. O fato desta este dividia em 04(quatro) lotes, nio faz

com que etta se transforme em 04 certames diferentes, ou deja, o entendimento

da comissio nio coaduna com a interpretagao do interessado.

Tendo sido esta dividida em notes ja com a intengao de ampliar a competigao na

busca da melhor contratagao para administragao pOblica e de oportunizar a

participagao de um maier nOmero de particulares.

Assim sends, conforme acima disposto a administragao pOblica municipal guiou-se

na elaboragao do edital e demais documentos que comp6e o processo licitat6rio da

Concorr6ncia 002/22-Sedur, dentro do mats estrito cumprimento das normas legais

vigente e das interpretag6es jurisprudenciais atualizada.
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lsto posts, cabe colocar aqui que a administragao publica deve se conduzir de

forma restrita ao que esb disposto na lei, podendo ao mdximo seguir orienta96es

jurisprudenciais, na conformidade destas com a legislagao e os fatos

hegem6nicos.

Assim, nio pode a administragao pOblica municipal se guiar, por interpretag6es

advindas de interessados na competiQao, visando apenas o beneficio deste.

Conforme colocado pele pr6prio impugnante o edital "nio se exigiu de nenhum

Licitante ter de participar de todos os Lotes caso tenha interesse em apenas um
ou mats de um dentre os 4 1otes". Pois que, o edital, tamb6m, nio proibe que

nenhum licitante participe de todos os notes, em obedi6ncia a norma cogente.

Desse modo, trilhando-se peso raciocinio da insurgente, nada impedira que uma

empresa consorciada de um determinado cons6rcio, possa participar, ao mesmo

tempo, da competigao para um determinado lote, como empresa consorciada do

Consorcio "A" e como empresa consorciada do Consorcio "B" ou mesmo de forma

individual. Vista que, primeiramente, nio podermos impedir o licitante consorcio ou

nio de participar de quantos notes pecos quads tenha interesse. Bem coma, nio

podermos determinarmos no instruments convocat6rio ao licitante-Cons6rcio que

se alguma das empresas consorciadas deste, se interessar em participar da
competigao para um determinado lote de forma individual ou mesmo se

consorciando a outras entidades juridicas, este, o primeiro, estarg impedido de

concorrer naquelelote.

11.3: Dos atributosDara pontuacio e anertin6ncia com as narcelas

de relevincia do empreendimento
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Argumenta a insurgente a exist6ncia de ilegalidade do instruments convocat6rio,

no que se refere 11.3 - dos atributos para pontuagao e a pertin6ncia com as

parcelas de relevincia do empreendimento, quanto:

a) Ao crit6rio de julgamento objetivo

b) Pontuagao progressiva de atestados- medida limitadora da concorr6ncia

c) Da ilegalidade da atestagao t6cnica aceita para pontuagao de t6cnica (quesito

"C" - experi6ncia operacional da licitante e/ou seu responsavel)

Entende este colegiado nio caber razio a impugnante, at6 porque nio foram

exigidas quantidades minimas para a habilitagao da licitante relativa a

Qualificagao T6cnica, ou seja, se nio indicamos quantitativos minimos em relagao

as "parcelas de maier relevincia", nio ha que como se verificar a pertin6ncia dos

quantitativos definidos para pontuagao da avaliaQao t6cnica em relaQao as

"parcelas de major relevancia", da Qualificagao T6cnica.

Quanto as alegag6es relativas a violagao do crit6rio de julgamento objetivo, ora,

tal alegagao 6 vazia, pois que, mais claro nio poderia ser, especialmente, no

que se refere a pontuagao dos atestados.

O instrumento convocat6rio utilizou crit6rios objetivos adequados para aferir a

vantajosidade das propostas, bem como os pesos da nota t6cnica e da nota de

prego que deverio compor a media ponderada a que se refere o art. 46, $ 2', 11,

da Lei n ' 8.666/93, permitindo que os licitantes tenham conhecimento pr6vio e

complete de coma servo avaliadas suas propostas.

Quanto as alegag6es relativas a violagao do no que diz respeito da pontuagao

progressiva de atestados que etta seria - medida limitadora da concorr6ncia, tambem

nio cabe razio a licitante, haja vista que o Tribunal de contas da Uniio ja proferiu

deliberagao sabre o tema:
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Nesse sentido

TCU -- Ac6rddo no 4.538/2010 -- la Cimara

A atribuigao de pontuagao progressiva a nOmero

crescente de atestados comprobat6rios de experi6ncia,

desde que devidamente justificada, porque a experi6ncia

da licitante na execugao reiterada de determinados

servigos, em certa medida, a qualifica a execute-los com

melhor qualidade. Nesse sentido 6 a jurisprud6ncia mais
recente do Tribunal: "admite-se a inclusio de crit6rios de

pontuagao que levem em conta a quantidade de servigos

prestados, por6m, tamb6m deve ser sopesado o

desempenho da contratante e a complexidade dos servigos

realizados" (Ac6rdao 1910/2007 -- Plenario. relator Ministry

Benjamin Zymler).(Destacou-se.)

Quanto as alega96es relativas a violaQao do no que diz respeito a ilegalidade da

atestaQao t6cnica aceita para pontuagao de t6cnica (quesito "C" - experi6ncia

operacional da licitante e/ou seu responsavel)

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 sends que consideramos

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

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

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

(Destacou-se.)

TCU -- Ac6rdio no 1 .288/201 1 - Plen6rio

4. Primeiro. os crit6rios de pontuagao previstos no edital
possibilitam a correta avaliagao das propostas e sio
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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 deliberag6es que aprovam a adogao desse
procedimento. a exemplo do Ac6rdio n ' 2.391/2007 --

Plendrio. (Destacou-se.)

Assim, Importa destacar que o TCU ja se posicionou por mats 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

o que 6 o casa do procedimento da CONCORRENCIA N ' 002/2022

11.4 Da qualificagao t6cnica - Atestados em nome de cons6rcio ou
SPE

Argumenta o insurgente ser ilegal a exig6ncia disposta no subitem 8.4, do edital

"No casa de apresentagao de atestados em name de cons6rcio ou SPE, sera

considerado o percentual de participagao da licitante dentro daquele cons6rcio ou

SPE."

Nesse sentido 6 que o Tribunal de contas da Uniio ja proferiu deliberaQ6es ,
conforme os acord6es transcritos retro

AC6RDA0 2426/2015 PLENARIO DO TCU

a.3) como ja pacificado nos precedentes desse Tribunal
de Contas da Uni5o e na pr6pria jurisprud6ncia dos
Tribunais Superiores, na demonstragao da capacidade
t6cnica operational decorrente de obras executadas
anteriormente sob o regime de cons6rcios, "considerar-
se-a o percentual de responsabilidade de dada empresa
no cons6rcio, salvo se existente atestado especiHico
demonstrando que referida empresa executou,
efetivamente, quantitativos maiores do que sua
proporg5o consorcial";
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a.4) os Ac6rdios do TCU 2299/2007, 2255/2008 e
2993/2009, todos do Plenfrio, com posicionamento no
sentido de que dada empresa poderia utilizar atestado
comum na proporgao em que participou no cons6rcio;

11. 5 -- Da Vedagao a listura de Modalidade

Argumenta o insurgente ser ilegal a mistura de modalidade, a alegagao do

impugnante nio deve prosperar, visto que a inversio das fases do certame-

CONCORREiNCiA 002/2022- SEDUR, tem como supedaneo a Lei Municipal n.

8421/2013, art, 63 ./n verb/s;

Art. 63. As licitag6es realizadas pelts 6rgaos e entidades

municipais deverio ser processadas e julgadas,

observadas as seguintes etapas consecutivas:

1 - realizagao de sessdo pOblica em dia, hora e local

designados para recebimento dos envelopes contendo as

propostas e os documentos relativos a habilitagao. bem

como da declaragao dando ci6ncia de que o licitante

cumpre plenamente os requisitos de habilitaQaol

11 - abertura dos envelopes contendo as propostas dos

licitantesl

111 - verificagao da conformidade e compatibilidade de cada

proposta com os requisites e as especificag6es do edital

ou convite e, conforme o casa. com os preQos correntes

no mercado ou os fixados pda AdministraQao ou pele
6rgao oficial competente ou. ainda. com os preQos

constantes do sistema de registro de preQos. quando

houver. promovendo-se a desclassificagao das propostas

desconformes ou incompativeisl
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lv - julgamento e classifil)agro das propostas, de acordo

com os crit6rios de avalia+ao do ato convocat6riol

V - devoluQao dos enxjelopes fechados aos licitantes

desclassificados. com :l respectiva documentaQao de

habilitaQao, desde que n4o tenha havldo recurso ou ap6s

a sua denegagaol

VI - abertura dos bnveiopes e apreciagao da

documentaQao relativa a habilitagao dos licitantes cujas

propostas tenham sido classificadas at6 os 3 (tr6s)

primeiros lugaresl

vll - deliberagao da Chmissao de Licitagao sobre a

habilitagao dos 3 (tr6s) primeiros classificadosl

Vlll - se for o caso, abedura dos envelopes e apreciagao

da documentagao relative a habilitagao de tantos licitantes

classificados quantos forum os inabilitados no julgamento

previsto no inciso vll destP artigol

IX - deliberaQao final da klutoridade competente quando a

homologagao do procedirhento licitat6rio e adjudicaQao do

objeto da licitaQao ao licijante vencedor, no puzo de IO
(dez) dias Oteis ap6s o juljJamento.

g lo As licitaQ6es do tipo helhor t6cnica e t6cnica e prego

terio iniclo com a abedura das propostas t6cnicas. as
quais servo analisadas e julgadas pda Comissio de

Licitagao.

g 2o A autoridade cojnpetente podera, por decisis

fundamentada, determinhr que o processamento da

licitagao obedega a ordeal prevlsta na legislagao federal.

11.6 Licenciamento anual da exploragao do+ meio de publicidade
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Argumenta o insurgente que a exig6ncia de Licenciamento anual da exploragao

dos meios de publicidade nio tem previsao legal. A alegagao do impugnante nio

deve prosperar, vista que, consoante o pr6prio licitante aponta a Lei Muncipal n.

7186/2006 disp6e sobre a possibilidade de taxas e o Decreto Municipal n.

30.095/2018 institui normas relativas a cobranga de exibigao de publicidade.

Assim sends, as alegag6es do impugnante devem ser consideradas infundadas.

Ademais, o Edital no subitem 20.1 disp6e que o poder concedente conceded ao

concessiongrio licenga para locagao de espago para exibigao de publicidade, ou

seja, licenga para exploragao publicitaria, durante toda a vig6ncia do contrato de

concessao.

Desta forma, o 6rgao competente, atualmente a SEDUR, concederg a licenga

para exploragao publicitaria, nos termos dalegislagaQ.municipal. A legislagao

municipal, seja a tributgria ou a que disciplina a exibigao de publicidade no
Municipio de Salvador, estabelecem que a publicidade deve ser anualmente

renovada, e que as taxas tributarias, no caso a TLP, deve ser paga anualmente,

exatamente o que disp6e o item 15.2.1 do Edital. Outrossim, embora a licenga de

exploragao publicitaria nio seja concedida em car6ter permanente, a

sua renovagao anual sera garantida durante toda a vig6ncia do

contrato de concessao, atrav6s de renovagao automdtica e anual,

desde que nio haja impedido para continuidade do contrato e que a

TLP esteja devidamente quitada.

11.7 Da legislagao adotada como fundamento da licitagao

Argumenta o insurgente ilegalidade grave envolvendo as normas que regem o

certame, isto porque nos termos do item 1 .1 do Edital, a licitaQao sera regrada por

uma norma inexistente, futuramente a ser publicada, vejamos:
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Decretos Municipals n ' l0.267/93, nj} 15.984/05. n ' 28.877/2018 e, n '

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

sujeltam incondicionale irrestritamenje."

Neste sentido cumpre esclarecer que o caso em tei4 trata-se de nitido equivoco,

mere erro material, uma vez que a Administragao Publica, em obedi6ncla ao

principio da legalidade, jamais poderia exigir dos jicitantes o cumprimento de

normas a serem publicadas futuramente. Assim sencjo, a refer6ncia n ' oo0/2022 (a

se publicado ainda) no item 1 .1 do Edital, deve ser descohsiderada.

lll-DOSESCLARECIMENTOS

A publicidade se dad na conformidade o disposto no Decreto Municipal.
n.30.095/2018.

mRI Durante o periodo do Carnaval, nas poiigonaisl definidas por ato do Chefe

do Executive, a publicidade ficarg restrita aos patrocinkldores oficiais do events.

IV-DA CONCLUSAO

DADECISAO

Face ao exposto, a Comissio Especial Mista de Llcit#gao - CEML- instituida peso

Decreto Samples de 10 de Margo de 2022, com fulcrP nos termos do instrumento

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

ainda, na melhor doutrina e orienta96es jurisprudedciais, resolve conhecer da

impugnagao do Edital apresentada pda empresa 4LL SPACE PROPAGANDA E

MARKETING LTDA, para no m6rito julga-la IMPRPCEDENTE, com base no

disposto do julgamento acima.

E o parecer,SEDUR

Salvador,15 de Junho de 2022
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