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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, pelo

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 Basico,

conforme condig6es e especificag6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

IMPUGNANTE:BRASILOUTDOORLTDA

Trata-se o presente parecer da anglise da ImpugnaQao ao instruments

convocat6rio EDITAL DE LICITAQAO No003/2022 -- SEDUR CONCORRfNCIA

N' 002/2022, pelo interessado BRASIL OUTDooR LTDA, pessoa juridica de

Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o n ' 03.143.893/0001-12, com sede na Rua

Funchal, n ' 551, 9' andar, Vila Olympia, Sio Paulo/SP

1. 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
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$ 2' da Lei federal 8.666/1993, no item 8 e seus subitens, especialmente o

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

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

No casa em tela, o recebimento das propostas ocorrerg at6 a data de 20 de Junho

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

Licita96es-E Banco do Brasil, na forma da lei. A presente impugnagao foi

encaminhada por meio eletr6nico, atrav6s de e-mail

licitacao.sucom@sal3iadQ!.:bg.:gQy,for na data de 1 3/06/2022, 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 DOMERITO

A modalidade de licitagao Concorr6ncia 6 regida pelo disposto na Lei no

8.666/1993, Lei Municipal n.' 4.484/1992, regulamentada pelo 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

pretendam competir em condig6es de igualdade, seleciona a proposta mais

vantajosa para a Administragao.

Como genuino procedimento administrative, este adstrito ao
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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 licitaQao 6 o ato por meio do qual a
Administragao torna pOblico seu prop6sito de llcitar um objeto determinado,

estabelecendo os requisitos t6cnicos minimos exigidos para a contratagao.

Cumpre salientar que o edital 6 a lei interna da licitagao, devendo o instruments

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: BRASIL OUTDooR LTDA, contra disposig6es

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

3.1 Da falta de audi6ncia pOblica pr6via

Argumenta o insurgente aus6ncia de convocagao de consulta pOblica, exig6ncia

obrigat6ria consoante preconiza o artigo 39 da Lei 8.666/93, ja que toda licitaQao

com valor estimado superior a R$150 milh6es deve ser precedida nio s6 de

consulta pOblica, mas tamb6m de uma audi6ncia pOblica.

Ocorre que o disposto nio se aplica ao presente casa pois foi considerado o valor

dos lotes a serem licitados, sends que nenhum deles ultrapassa o limite previsto o

dispositivo legal supracitado.
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Ademais, a exig6ncia em questao se justifica quando ha utilizagao de recursos

pOblicos pda AdministraQao, pesto que tais despesas devem ser aprovadas pecos

administrados. No caso do certame, o desembolso sera exclusivo dos Licitantes,

nio se fazendo necessaria, portanto, a realizagao de audi6ncia publica.

3.2 Da indicagao dos pontos de instalagao dos abrigos

Acerca da omissio apontada sobre os pontos onde deverio ser instalados os

abrigos de 6nibus pda vencedora do certame, cumpre esclarecer que o puzo da

concessio seri de 20 (vinte) anos, e os prazos de implantagao chegam a ser de

05(cinco) ands.

Assim, a administragao municipal nio tem como prever onde poderao e deverio

ser instalados todos os equipamentos de mobilidrios urbanos, o que inclui os

abrigos de 6nibus, com tanta anteced6ncia. Ademais, o item 9 e subitens do

Anexo 1 - Projeto Bisico - tragam diretrizes de implantagao com informa96es e

dados considerados suficientes para que a licitante possa formular a sua proposta.

3.3 Das disposig6es a respeito das penalidades administrativas

Aduz o Licitante que o item 25 do edital e a cldusula 16.1 do contrato ndo

informam com clareza as penalidades que podem ser aplicadas a Concessioniria.

a16m de, em alguns casos, se tornarem excessivamente onerosas.

Inicialmente, informa que as san96es previstas no item 25.1 .2 servo aplicadas no

caso de retardamento imotivado na execugao do objeto.

No que anne a base de cilculo a ser utilizada para aplicagao da multa, nos castes

das letras "a" e "b", ha previsao expressa no edital de que sera considerado o valor

correspondente a parte do servigo inadimplente. Para tanto sera utilizado coma

base os valores das parcelas individuais, apresentados pelo proprio Licitante.
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Neste caso, acerca do disposto na petra "c" e "e", nio se trata de coisas distintas

posto que o valor da adjudicagao 6 o mesmo do contrato.

Ja a hip6tese prevista na letra "d" teri como base de cAlculo o prejuizo causado a

Administragao, sendo que a multa podera variar entre 10% a 20%, a16m de

suspensao por 12 meses.

Quanto ao item "f ', a aplicaQao da multa indenizat6ria teri como base os gastos

impostos a AdministraQao POblica decorrentes da rescisio contratual e da conduta

do infrator, conforme disposto no item 16.1 .3 do contrato.

3.4 Da exig6ncia de registro em cart6rio do compromisso de cons6rcio

Acerca do quanto impugnado, resta acolhido o pedido em razio de decisis

proferida no Processo TCM n ' 09989e22. Desta forma, o nio atendimento ao item

3.4.1 nio implicara em inabilitagao no certame, conforme nota de esclarecimento

publicada nos mesmos memos de publicidade do edital.

3.5 Da limitagao a participagao por lotes em diferentes formas associativas
ou individualmente

Com relagao ao quanto impugnado ha vedagao expressa na Lei n ' 8.666/93, em

seu art. 33, inciso lv, vejamos:

Art.33.Quando permitida na licitaQao a participaQao de empresas em

cons6rcio. observar-se-io as seguintes normas:

IV - impedimento de participagao de empresa consorciada, na mesma

licitagao, atrav6s de mats de um cons6rcio ou isoladamentel

A Concorr6ncia 002/22-SEDUR, apesar de estar dividia em 04 1otes, 6 0nica
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visando ampliar a competigao na busca da melhor contratagao para Administragao

POblica e de oportunizar a participaQao de um maior nOmero de particulares.

lsto pasta, cabe colocar aqui que a Administragao POblica deve se observar

estritamente o disposto em lei, podendo ao miximo seguir orienta96es

jurisprudenciais, na conformidade destas com a legislagao e os fatos

hegem6nicos.

3.6 Do uso do grau de endividamento como um dos indices para habilitagao
economica

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

requisitos de qualificaQao econ6mico-financeira em licitagao, visa a avaliar se o

pretenso contratado tem condig6es minimas, sob o enfoque financeiro, de garantir

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

decorrentes da execugao do ajuste. Para essa analyse, a Administragao podera

exigir os requisites previstos no art. 31 da Lei n ' 8.666/93:

Art.31 . A documentagao relativa a qualificaQao econ6mico
financeira limits r-se-i a:

$lo A exig6ncia de indices limitar-se-i a demonstragao da

capacidade financeira do licitante com vistas aos

compromissos que teri que assumir caso Ihe seja

adjudicado o contrato, vedada a exig6ncia de valores
minimos de faturamentQ anterior.indices de rentabilidade

Qy lu rajiv dade:(grifo nosso)

Note-se que o dispositivo legal acima transcrito veda tio somente a exig6ncia de

valores minimos de faturamento anterior, indices de rentabilidade ou lucratividade.
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Desta forma, a exig6ncia ora impugnada nio viola a Lei Federal n ' 8.666/93 coma

sustentado peso Licitante.

3.7 Da possibilidade de subcontratagao

Ao contririo do quanto impugnado pelo Licltante, nio ha obscuridade acerca da

possibilidade de subcontratagao. Resta claro que a proibiQao de subcontratagao

prevista no item 20 do Edital, 6.5 do Projeto Bgsico e clgusula 4.5 do contrato

refere-se apenas a exploragao publicitaria, atividade principal da concessao,

enquanto que a possibilidade de contratagao de terceiros, prevista no item

11.2.1.25 do contrato, diz respeito a atividades inerentes, acess6rias ou

complementares ao servigo concedido.

3.8 Dos crit6rios para definigao do valor minimo de outorga

No tocante a suposta omissio quanto as premissas utilizadas para se chegar aos

valores minimos de outorga de cada lote, trata-se de equivoco do ora impugnante,

tendo em vista que tais premissas encontram-se demonstradas nos estudos de

viabilidade econ6mica, acessivel no site http://www.sedur.salvador.ba.gov.for.

3.9 Da possibilidade de desist6ncia da adjudicagao em caso da licitante ser

ganhadora de mais de um lote

Conforme o pr6prio entendimento do Impugnante, nio ha ilegalidade na aus6ncia

de previsao da desist6ncia da adjudicagao na hip6tese da licitante ser ganhadora

de mats um late.
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Ademais, tal fate nio restringe a participagao no certame, tendo em vista que o

licitante, ainda que vencedor em vdrios lotes, s6 arcarg com aqueles que sua

capacidade financeira, comprovada na fase de habilitagao, suportar.

3.10 Dos diversos erros e omiss6es no projeto bisico que impedem a

apresentagao de uma proposta t6cnica

O item 41 trata da diverg6ncia da altura dos Re16gios Urbanos entre o Edital e o

Estudo elaborado pda empresa MURBAN.

Primeiramente cabe ressaltar que se trata da altura maxima, e nio a altura que os

Re16gios Urbanos devem possuir.

Em segundo lugar, o documento oflcial a ser seguido pelts licitantes 6 o Edital e

seus anexos. Qualquer diverg6ncia entre o Edital, incluindo seus anexos, e o

material dos estudos elaborados pda MURBAN, valero sempre o constante no

Edital.

Logo, no casa dos Re16gios Urbanos, a altura mgxima seri de 6 (sein) metros
conforme estipulado no subitem 5.7.4.2 do Anexo I do Edital (Projeto Basico).

O item 42 afirma que o Edital 6 omisso no item 5.7.7.2 quanto ds dimens6es para

os cestos de lixo, se limitando a definir que deve ser suficiente para descarte de

cocos. Com isso seria impossivel estabelecer um projeto executivo o que

impossibilita a confecgao de orgamento para a proposta econ6mica.

Embora se trate de um fruto muito consumido na Capital baiana, 6 verdade que o

mesmo possuidimens6es irregulares.
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Entretanto, conforme disposto no item 5.7.7.2 do Edital, a abertura dos coletores

de lixo deve ter dimensio suficiente para descarte de cocos. Para tanto, deve-se

considerar o diimetro m6dio deste fruto.

O item 43 afirma ser impossivel se estabelecer uma estrutura de custo para o

fornecimento dos equipamentos, uma vez que o Edital nio indica os locais de

instalagao dos mobiliarios, inclusive os que requerem conexio de agua e energia,

e que o Edital tamb6m seria omisso acerca da responsabilidade por estes custos.

Quanto a localizagao para instalagao dos mobiligrios urbanos, o item 9.6 do Anexo

I do Edital (Projeto Basics) prev6 a localizagao gen6rica para instalagao dos
mesmos.

Entretanto, o item 9.7 e seus subitens especifica que alguns mobiligrios urbanos

(ex: Re16gios Urbanos), bem como os totens de publicidade vinculados aos

demais mobilidrios terio seus locais de instalagao indicados pda Concessionaria,

mediante pedido formal, e deverio ter a anu6ncia do Poder Concedente.

Com refer6ncia aos custos de instalagao dos mobili6rios urbanos, estes serif da

Concessionaria, conforme disposto no item 6.5 do Anexo 111 do Edital (Minuta

Contratual), que afirma: "A CONCESSIONARIA seri responsavel pdas despesas

decorrentes de autorizagao para utilizagao do espago publicitgrio, nos termos da

legislagao vigente. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para a elaboragao dos

estudos e projetos, execugao das obras, remanejamento das interfer6ncias,

operagao, manutengao e exploraQao, decorrentes do Contrato, objeto do presente

Edital, serif de responsabilidade exclusiva da Concessionaria observada as

disposig6es contidas no Contrato de Concessio e/ou Anexo 1 - Projeto Bisico.

Nos itens 44 e 45 a Impugnante afirma que o item 5.7.8.2 do Projeto Bdsico

(Anexo I do Edital) estabelece que os Abrigos para Passageiros de 6nibus devem

possuir uma profundidade minima de 2,5 m, e que este dimensionamento estaria

incompativel com as dimens6es do calgamento da cidade.
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Primeiramente cabe retificar a informagao apresentada pda Impugnante. No item

5.7.8.2 do Projeto Bgsico (Anexo I do Edital) este previsto que: "o equipamento

deve possuir dimens6es de 4,0 m de largura, 2,0 m de profundidade e altura de

2,5 m, admitindo-se uma variagao de ate 5%"

Logo, a profundidade estabelecida 6 de 2,0 m e nio 2,5 m para os Abrigos para

Passageiros de 6nibus.

O item 5.7.8.4 do Projeto Bisico (Anexo I do Edital) indica que deverg ser previsto

modelo de abrigo alternativo para locais com impossibilidade de instalagao do

modelo principal, como, por exemplo, calcadas com espago reduzido.

No item 46, a Impugnante indica que o item 6.6 do Projeto Bgsico autoriza o Poder

Concedente a interferir nos equipamentos da Concessioniria para instalagao de

equipamentos de telecomunicagao. Afirma, ainda, que essa instalagao pode gerar

avarias aos mobiliarios, bem como expor a populagao a risco.

Primeiramente, o item que trata do assunto 6 o 6.7 e nio o 6.6 do Projeto Bdsico

(Anexo I do Edital). Esta autorizagao 6 para utilizagao dos equipamentos de

mobiliirio urbano como suporte para a instalagao de dispositivos de

telecomunica96es, de tecnologia da informagao, de localizagao ou entretenimento,

dentre outros, nos termos definidos conforme Plano de Tecnologia elaborado pda

area t6cnica do municipio.

Conforme subitens 6.7.1 e 6.7.2, a Administragao ficard responsavel, ou aquele a

quem esta indycar, pda instalagao, operagao e manutengao dos dispositivos

descritos no subitem 6.7, bem coma, a Administragao tamb6m ficard responsavel,

ou aquele a quem esta indicar, por sanar qualquer dana causado nos

equipamentos de mobiligrio urbane, quando da instalagao ou manutengao dos

dispositivos instalados.
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Com refer6ncia ao item 47. a Impugnante alega que o puzo de 45 (quarenta e

cinco) dias 6 exiguo para apresentagao das propostas, tornando invigvel a

elaboragao de projetos executivos para cada um dos equipamentos, razio pda

qual pede dilagao dos prazos da licitagao.

Cabe ressaltar que os prazos estipulados no Edital para apresentagao das

propostas estio de acordo com a legislagao que rege a materia de licitag6es, nio

havendo nenhuma irregularidade apontada.

3.1 I Da proposta t6cnica e seu julgamento subjetivo

Aduz o Licitante que ha subjetividade em relagao ao julgamento da proposta

t6cnica, elencando os seguintes exemplos:

3.1 1 .1 Aduz aus6ncia de definigao de peso para os diversos tipos de equipamento,

sendo que alguns podem ser excelentes e outros insatisfat6rios, nio havendo

definigao acerca de qual peso prevalecera.

Os percentuais de atendimento, especificados pelo seu respective peso

(insuficiente, insatisfat6rio, regular, bom e excelente) encontram-se previstos no

item 15.1 .8 do Anexo 1, Projeto Bgsico.

3.11.2 Nio ha definigao sobre a possibilidade de melhor pontuagao para o

participante que oferecer solug6es tecno16gicas.

Trata-se de equivoco do licitante tends em vista que ha previsao expressa de

pontuagao para quem apresenta melhorias tecno16gicas, inclusive com

especificagao do peso e pontos diferenciados, no item 15.1.7, t6pico"A", Projeto

dos Mobiliarios, contante do Anexo I, /n verb/s:

Av
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15.DAPROPOSTATECNICA

15.1.6

15.1.6.1

A) PROJETO DOS MOBILIARIOS: ApresentaQao 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

contratagao, observadas as condicionantes abaixo:

Condicionante 3 -- Recursos e soluQ6es de tecnologia para o

funcionamento e utillzagao dos mobiliirios. A licitante deveri

descrever, detalhadamente. assim como demonstrar e justificar as

solug6es de recursos tecno16gicos, para promover o funcionamento e

utilizagao dos equipamentos. relativos is inovag6es tecno16gicas

envolvidas para melhoria e facilidade da utilizagao por parte dos

usuarios, bem como para os serviQos e informag6es prestados

15.1.7 -- Para o estabelecimento de uma proporcionalidade entre os

t6picos a serem desenvolvidos. a cada um deles seri atribuido um

peso, como segue: '

T6pico A - PROJETO DOS MOBILIARIOS - PontuaQao: 10.0 pontos /

Peso:4.0

o Condicionante 1: 3.5 Pontos

o Condicionante 2: 3,0 Pontos
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o Condicionante 3: 2.0 Pontos

o Condicionante 4: 1 ,5 Pontos

3.1 1 .3 Falta de indicagao de comparativo entre as propostas

Na anglise das propostas haven um comparative, considerando para tanto os

percentuais de atendimento, especificados pelo seu respectivo peso, conforme ja

esclarecido acima.

3.11.4 Subjetividade da avaliagao de "omissao, insuficiente, insatisfat6rio, regular

bom e excelente"

Nio ha que falar-se em subjetividade ja que restou claro nos itens supracitados

que para cada classificagao desta 6 atribuido um percentual de atendimento.

especificado peta seu respectivo peso.

3.11.5 Questiona se a experi6ncia necessita ser exatamente nos

equipamentos objeto do lote ou pode ser demonstrado atrav6s de

experi6ncia similar?

Encontra-se de forma clara e expressa no item 6.1 .1.2, que a experi6ncia deveri

ser em equipamentos similares ao do tote, o que nio se contrap6e ao previsto no

quesito C, que, tio somente, determine que tal experi6ncia deveri ser
comprovada atrav6s de atestado(s).

3.11.6 Indaga o Licitante acerca da possibilidade de utilizagao do restante

dos atestados de Re16gios Urbanos servirem para substituir eventuais

atestados de conjunto diret6rio e painel de mensagem variivel

Av
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Nio ha previsao no edital de utilizagao dos atestados nio aproveitados para

re16gios urbanos para fins de substituigao de eventuais atestados de conjunto

diret6rio e painel de mensagem varigvel.

Ressalte-se que, apenas para fins de melhoria da nota inerente ao somat6rio de

re16gio urbane, o edital contempla, de forma cristalina, a possibilidade de utilizagao

do restante da quantidade de quaisquer outros mobiligrios urbanos. Vejamos:

LOTE I Para pontuagao. a licitante deveri apresentar Atestado(s) que

corresponda(m) a no minim0 50% (cinquenta por cents) da
quantidade inerente ao somat6rio de Re16gio Urbano. O restante da

quantidade, para melhoria de sua nota t6cnica. podera ser de

quaisquer outros mobilidrios urbanos.

Equipamento Quantidade

Re16gio Urbano 118

Re16gio Urbano 82

Painel de Mensagem Variivel 50

Conjunto Diret6rio 25

Coletor de Lixo 3.000

4.DACONCLUSAO

DA DECISAO

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

Decreto Simples de 10 de Margo de 2022, com fulcro nos termos do instrumento

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

ainda, na melhor doutrina e orientag6es jurisprudenciais, resolve conhecer da
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impugnagao do Edital apresentada pda empresa BRASIL OUTDOOR LTDA,

para no m6rito julga-la IMPROCEDENTE, com base no disposto do julgamento
arima

E o parecer,SEDUR

Salvador,15 de Junho de 2022
PLELIANE ESPINHARA Assinado de forma digital por

DE ALMEIDA ;/ :E=:'lE j:EIFHU'gW
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