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Processo Administrativo Na Olg.121/2020

EDITAL DE LICiTAQAO N'003/2022
002/2022

SEDURCONCORRENCIA N '

JCDECAUX SALVADOR MOBILIARIO URBANO LTDA, pessoa

juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n ' 04.045.129/0001-77,

com sede na Av. Tancredo Neves. n ' 2227, Edif. Salvador Prime Mista, saba

603, parte, Camlnho das Adores, CEP: 41.82Q-021, n ddade de Salvador,

Estado da Bahia, e PUBLICRONO - EXCLUSIVAS PUBLICITARIA LTDA.,

pessoa juridica de direito privado, sediada na Rua Hungria, n.' 664, 2' andar,

sala 1, na cidade de Sgo Paulo, Estado de Sgo Paulo, CEP 01455-000,

inscrita no CNPJ sob n.' 44.894.046/0001-77, doravante denominados de

Recorrentes, ja qualificados no processo administrativo e concorr6ncia cujo

nOmero se encontra em epigrafe, vem, por memo de seus representantes

legais e peso seu advogado constituido, interpor o presente RECURSE

ADMINISTRAjlVQ, com base no art. 41 e seguintes da Lei 8.666/93, bem

como nas demais normas, datos e fundamentos que seguem.

1 - ADMISSIBILIDADE DESTE RECURSO: TEMPESTIVIDADE E DIREITO

AODUPLOGRAU HIERARQUICO

O ato recorrido ocorreu em 20.06.2022, segunda-feira, iniclando em

21 .06.2022. terra-feira, o puzo para interposigao de recurse de 5 dias Oteis,

observado o disposto do art. 109, 1, alinea "c" da Lei 8.666/93. Considerando

que, em razio dos festejos juninos, lei estadual, as repartig6es pOblicas
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municipals de Salvador estiveram fechadas a partly da quinta:keira {23), com

rptQFHQ das atividade$ DQr08i$ n8 semi-Irda-feira (27). $ndar6 8penp$ Qm

29.06.2022, quarta-feira, o puzo recursal.

Protocolado, nesta data, no local, hor6rio e dirigido a autoridade

competente, 6, portanto, tempestivo e admissivel o presente recurso, sends

direito liquids e cerro o seu regular processamento.

11 - DO ATO ADMiNISTRATIVO iLiCITO: ViOLAQAO .A LEGALIDADE,

IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, MORALtDADE E EFICl£NCIA

O MUNICIPIO DE SALVADOR, por interm6dio da SECRETARIA

MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO -SEDUR, atrav6s da

Comissio Especial Mista de Licitagao (CEML), devidamente autorizada no

Processo Admlnlstrat!\e N ' 019.121/2Q2Q-SEDUR, realize licltagae, na

modalidade de CONCORREiNCtA, do tips TECNiCA E PREGO, com crit6rio

de julgamento pda Melhor Proposta em razgo da combinaQao dos
crit6rios DE MAJOR OFERTA PELA OUTORGA DA CONCESSAO COM O

DE MELHOR TflCNICA, tends como finalidade a concessio de servigo

de utilidade pObllca, com uso de bem pOblico, com outorga onerosa, pelo

puzo de 20 (vinte) anos, dos Mobili6rios Urbanos descritos nos anexos do

EDlrAL DE LICiTAQAO N'Q03/2Q22 -- SCOUncoNcoRREiNCIA N '

002/2022, em 04 (quatro) lotes.

A Primeira Sessao, ONDE OCORRERAM OS ATOS

ADMIN]STRATIVOS iLfCil'OS ORA iMPUGNADOS, foi reaiizada no Oitimo

dia 20 de Junho de 2022, ds 10:00 (dez) horas, na Saba de

Reuniao/SEDUR, situado na Av. Antonio Carlos Magalhaes, NO 3.244 --
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Camlnho das Adores, Edf. Empresadal Thcm6 de Souza,19o andar, r.fP
41 :82f)-400:

Ei que, ao receber os Documentos de HabilitaQao, as Propostas

T6cnica e Comercial, a Comissio Especial de Licitagao e a sua Presidente

confrontaram o regime juridico administrativo constitucional, a lei de

conti t e pabllca e e estabelecido ne Edina!.

Quando da entrega dos documentos do Credenciamento, a Presidente

da Comissio questionou a representante dos Recorrentes quanto a aus6ncia

do "Terms de Compromisso de Constituigao do Cons6rcio ', sendo que tai

documento nio constava do rol de documentos a serem apresentados para o

Credenciamento, nos termos do item 4.1 do Edital, mas sim na habilitagao,

nos termos do item 8.2 f) do Edital.

Tends em vista a aus6ncia de tal documento nio exigido para o

Credenciamento, os demals licitantes exigiram a ilegal expulsao da
representante dos Recorrentes da Sessio Publica, o que foi acertadamente

renudiado oela Presidente: a qual autorizou a oerman6ncia e o

prosseguimento da Sessio.

Em seguida, os demais licitantes comeQaram a levantar a necessidade

de conhecer para qual tote os RccoFHcRtcs estavam apresentandc Pmuposta,

salienta-se que nio havia qualquer exig6ncia de tornar publica para qual tote

as empresas estavam apresentando Proposta antes da entrega dos

envelopes.

Diante das press6es infundadas dos demais licitantes, a Presidente

colocou em "votaQao", para a concordAncia dos demais licitantes, que 6 claro

nio iriam se opor a tal questao, que para continuar a Sessio POblica, as

Recorrentes deveriam entregar os envelopes antes dos demais
licitantes. a/
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Com efelto, 6 pi3blico e nct6do e constcu reglstrado na ata !avrada e

firmacla pw toads os paHjeiparites e ailtor+dades cnmpetentes, qi.ie os

Recorrentes forum obrigados a apresentar por primeiro sous envelopes

n' 1, 2 e 3, muito antes que os demais licitantes. Em seguida, a
Presidente da Comissio leu em voz alta a etiqueta afixada na frente dos

envelopes, na qual constava, dentre outras informag6es, o nome do

Cons6rcio e 8 identificagaa dos notes para os quads os Recorrentes iriam

concorrer, antes de encerrada a fase e, pior, ressalta-se anleE.dQgde!!!ai$

licitantes entregarem seus enve Odes, colocando-se, assam, uma posigao de

desvantagem para os Recorrentes e vantagem para os demais, em total

dissonincia ao regime juridico aplicavel a este processo.

Ora, os atos e procedimentos desta licitaQao sio regidos peso

art. 37 da Constituigao, pda Lei Federal n'8.666/93, na sua atual redagao,

Lei Federal n ' 8.987/1995, Lei Federal n'13.655/2018, Lei n ' 8.421/2013, Leis

Complementares n ' 123/2016, 147/2014 e 155/2016, Lei Municipal n '

4.484/1992, esta, no que couber, Lei Municipal n ' 8.460/2013, Lei Municipal

n' 9.604/2021 e pecos Decretos Municipals n.o10.267/93: Do 15.984/05:

n' 29.877/2018 e pele Edital, normas estas a que AUTORIDADES E

LICITANTES se sujeitam incondicional e irrestritamente.

O item '3.4.1?'" do [dttai detemlina que 'As ticttantes dCVCHaO

apresentar propostas em separado para os notes que desejarem participar."

Ou deja, nio modem apontar guais notes estio interessadas, mas arenas

BDl9s9Dtglwopg$!gs gm separ8dQ Na mesma quadra, o caprtulo "5. FORMA

DE APRESENTACAo DOS ENVELOPES", em nenhum mQDQrltQ detelujDg

dever de informar para qual lote aoresentou orooosta ou ter anunciado tal fato

Bela Cemiss8e.

Por fim, o Item "9.4." imp6e que "A Comissgo receberg os Envelopes n '

01 , n ' 02 e n ' 03, na forma do item "5" deste Edital, fechados, procedendo
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8m seguida d aberhura dosfNVELOPES blo el - PROPOSTA

TECNICA, CQnfQrindc} e rubric8rldQ as dQGumQntQ$ exigidQ$ nests Edina!:

passando-os (conteOdos dos Envelopes n'01). am sequida, para sorem

examinados e rubricados pelos representantes legais dos licitantes presented

a sessio."

Sends assam, coma registrou consignado em ata pelts ora

Recorrentes, bem homo reconhecido e registrado tamb6m pdas demais

licitantes, a Comissio Especial de Licitagao, ao determinar que somente

os Recorrentes apresentassem primeiro a proposta e, tends lido o Late

para o qual ais Recorrentes estavam apresentando Proposta: antes mesmo da

apresentagao das demais Licitantes e com privi16gio deltas, bem coma

tamb6m antes de encerrar a fase, incorreu em gravfssimo ato administrativo

ilicito, inconstitucional, ilegal, imoral e contr6rio aos itens 5 e 9 do Edital.

Manter o prosseguimento do processo em debate, sem decretar a

nulidade e cancelamento da fase atual, com republicaQao do edital,

configurara ato doloso contra a probidade administrativa, pois que

consubstanciado em inequivoca viola 6o a igualdade, ao sigilo e oarldade

nesta face do certame, a competitividade, a moralidade, a impessoalidade, a

isonomia, ja que dada um tratamento nio previsto e detrimentoso a apenas

um dos participantes -- no faso a recorrente -, em beneffcio dos demais.

Demals disso, nio dar provimento ao presente recurso 6 ferir de morte,

ceifar mesmo a efici6ncia, competitividade e o interesse pablico neste

certame, uma vez que, por estrat6gia, os outros concorrentes tiveram a

oportunidade de mudar a proposta, deixar de particinar ou ngo de

determinado lote, e reduzir ou aumentar o valor de suas ofertas, mediante

essa informagao privilegiada e ilegalmente exigida, o que, por 6bvio,

acabou por contaminar o presente certame, que deve ser anulado e

reiniciado, com a republicaQao do edital.
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Nests senHdo, scccnendc c dlreltc liquldo e cerro dos Recotwntes,

bem cano Q iRtprQslw plhlica da saciedade soterapalitana e da pr6pria

AdministraQio. o item "9.6." do adital deixa clara que "durante os trabalhos

em reunites pOblicas, a manifestaQao dos representantes das licitantes

somenle se dBr4ap6s Q franqueamento pda Comissgo de Licitacio"

Ou deja, nio poderiam..q.: (;orlli$gaQ:.Q :oq demais .:licitanteg..antes de

encerrar os trabalhos da reuniio o0blica em debate. exiair a manifestacio dos

Recorrentes. Muito menos, soment& delta. antes, em detrimento e privi16aio

das demais.

A vinculagao da autoridade licitante, de forma literal e absoluta, a regra

do Edital que estabelecia a forma igualit6ria para apresentaQao dos envelopes

junto a Comissio de LicitaQao, SEM QUALQUER MANIFESTAQAO PREiVtA

DE NENHUM DOS LICITANTES: MUITO MENOS SOMENTE DE UM: OS

ORA RECORRENTES, a toda evid6ncia, demonstra-se coma sendo viciada

juridicamente, porquanto sabido 6 que a "Adminisfragao, ao afuar no

exercfcio de discrigio, teri de obedecer a crit6rios aceit6veis do panto

de vista racional, em sintonia com o sense normal de pessoas

equilibradas e respeitosas das finalidades que presidium a outorga da

compefencfa exerclda" (CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, "Curso

de Direito Administrative ', Ed. Malheiros, 4a ed., p. 54).

Portanto, a decisio administrativa sob questionamento, se afastou de

uma conduta proba, Ifcita e que possa ser considerada racional e adequada,

igualhgda, 'dncutada ao edital, a moMatidade, a iguaidade, tmpessoaiidade,

legalidade estrita, ao interesse pOblico, aos fins bgsicos de uma licitaQao

pOblica, devendo ser anulada, sob pena de contaminaQao de todo o

procedimento e responsabilizaQao civil, criminal, administrative e por

improbidade administrativa, inclusive pessoal dos agentes.
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fls a{, pols, demanstradas duos violag es a pr:ncfplos juddicos que

imp6em a (nrreGga da canduta da autoridade administrative., elie d8ixQiJ de

oxpedir ato administrative em consonincia com as magnus oriontaQ6es

normativas destacadas acima, desatendendo, ainda, a exig6ncia legal no

sentido de que se deve, efetivamente, SELECIONAR A PROPOSTA MATS

VANTAJOSA em certames dessa esp6cie e natureza (art. 3' do Estatuto
Juridico das Licitac6es POblicas).

A competigao, tio ampla quanto possivel, 6 o valor fundamental a

preservar em toda e qualquer licitagao pOblica. Dai porque, segundo a melhor

doutdna, "a .Admin..'sfmggo esb obHgada a ensefi'fa, fbV'Once-fa,

estimu16-la, jamais podendo opor-the limites, barreiras ou dificuldades

desarrazoadas. O canter competitivo 6 da ess6ncia da licitagio"
(CARLOS ARI SUNDFELD, "Licitagao e Contrato Administrativo", Ed.

Malheiros, 1994, p. 16).

Nio serra demasiado lembrar que os administradores pablicos, coma

se sabe, t6m o dever de seguir a lei, o edital, tratar todos de forma igual,

impessoal, moral e eficiente, a16m de buscar o menor desembolso de

recursos pda contraprestagao dos serviQos contratados. Manter o

procedimento, sem corrigir as graves irregularidades apontadas, ofenderia

todd regime jurfdico que lastreia o mesmo, notadamente aos principios mats

basilares da gestao da coisa pOblica. a16m de que causar6 prejurzo ao erdrio

e privi16gios a licitantes especrficos.

A Comissao, ao efetuar o anGncio de qua! lore se destinava os
envelopes com a proposta dos Recorrentes, incidiu e ensejou na total

inobservincia dos principios e regras mais b6sicos e elementares do direito

administrative, bem coma violou a 16gica do proprio procedimento do edital

previsto nositens 5 e 9.
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Por em, esclaremm o$ Remnentes que, alum do prejufzo ccncreto

este, 6 rQIQv8nto Q fate de clue tnl ata Comiss6c} de LicitaGgo enu.ur6 Hamas $

pr6pria AdministraQao Municipal e a coletividade.

Em sintese conclusiva: conforme repetido em todas as pegas

apresentadas, o edital estabelece regras da licitagao, e, por isto, faz lei entre

a Administragao e os Licitantes. A vinculagao ao edital 6 principio fundamental

de toda licitagio pris 6 neue que a administraggo o0blica llxa os requisitos

para participagao no certame, define o objeto e as condig6es bisicas do
contrato. Desta forma, nio pode a AdministraQao, com ou sem concordincia

dos Licitantes, deixar de observar o estabelecido na Leie no instrumento

convocat6rio do certame, E SOLICITAR DOS RECORRENTES QUE.

ENTREGUEM PRIMEIRO SEUS ENVELOPES, AFIM DE INFORMAR EM

VOZ ALTAAOS DEMAIS EM QUAL OU QUAIS LOTES OS RECORRENTES

IR}AM PARTICIPAR; TUDO IPSO: ANTES MESMO DE RECEBER TODOS

OS ENVELOPES DOS DEMAIS CONCORRENTES E DE ENCERRAR FASE,

com flagrante violagao a todo regime juridico incidente no faso em debate,

notadamente. aos capitulos 5 e 9 do Edital.

Oportuno, sobre anulaQao e revogaQao de atom como o ora combatido,

as SOmulas do STF e o art. 53 da Lei no 9.784/99:

"SQmula 346: A Administragao publica pode

declarar a nulidade dos deus pr6prios atos."

;SGmuia 473: A Administragio pode anuiar

deus pr6prios atom, quando eivados de vicios que os

tornam ilegais, porque deles nio se originam
direitos; ou revoga-los, por motivo de conveni6ncia

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos,
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judicial.''

"Art. 53. A Administragao deve anular seus

pr6prios atos, quando eivados de vicio de
legalidade, e pode revoga-los por motivo de

conveni6ncia ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos."

Desta forma, imp6e-se a Comissio Especial de LicitaQao receber,

conhecer e dar provimento ao presente recurso, para anular os atos

praticados na reuniio de 20.06.2022, com o seu consequente refazimento,

ap6s 8 republicagao do edital e reinfcio do certame.

111 - DO ATO ADMINISTRATIVO ILiCITO

41 , $ 1', DA LEI 8.666/93

VIOLAgAO AO ARTiGO

Outro pontou de ilegalidade que contaminou todo o certame anne a nio

observAncia do artigo 41, $ 1o, da Lei 8.666/93, pols, considerando a data da

sessio de abertura dos envelopes, dia 20/06/2022, uma segunda feira, a data

m6xima que a admlnistragao noderia apresentar as respostas is
impugnag6es formuladas pecos Licitantes serra 14/06/2022, considerando os

tr6s dias Oteis que a administragao tem para responder is impugnaQ6es,

artigo 41, $ 1', da Lei 8.666/93, pols o dia 16/06/2022 se tratou de ponto
facultativo de Corpus Christi, e tr6s dias Oteis contados da data da sessio de

recebimento dos envelopes recaiu na data de 14/06/2022, por6m a Comissgo

de Licitagao apenas divulgou as respostas respectivas no dia 15/06/2022,

chegando a julgar a impugnagao apresentada pda empress ALL SPACE

PROPAGANDA E MARKETING LTDA apenas no pr6prio dia 20/06/2022,

SAo PAULO - SP
Av. das Na96qs Untdns. 12*901. Centro

EmpresariaINag6es Unldas, Torre
Norte - 25e andar, Brooklyn Paulista,

S3o Paulo - SP, C£P: Q4S7S-91a, F:ons:

(11)4116-2S28.

J

SALVADOR-BA
Av,Tanwrede Never.274,Centro
Empresariallguatemi, Bioco A,
Salas33Q a 335,Salvador-Bahia
C€19: 41923e2e Fn.=B: {?!} 3+S0..

3905 / {71) 34504462.

TEIXEIRA DE FREITAS - BA ViT6KiA - ES

Rua Jose Alexandre Buaiz, 350 - Saba
1806. Enseada do Sui. Vit6ria - ES.

CHIP:!90SC:545.

Rua Mlnlstro Alfredo Buzald. ndmero
1.793, sale 104, Monte Castelo,
Teixeim Je Ffeitas - {3attia. Cell!:

45.990-184.
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cano se vG do site da Prefeltura h4unicipa! de Salvador"

( llltp;//www, com p ras .salvador. ba .aov.b r/noyQ/?secao=licitacao&lipr=002/202 2

&m olpl4&orga=15 .60).

Veda que apesar da Pena de Julgamento estar datada de 15/06/2022,

foi divuigada apenas em 2D/i)6/2022 no site da Prefeitura, o que 6 indiferente,

pols ainda que tivesse a impugnagao fido juigada em 15/06/2022 ainda assam

estaria fora do puzo legal, conforme se v6 abaixo:

Concorr6ncia

hPlodalidade;

Qrtio Ucitante: b:

Objeto:

Sltuiatao}

N6wo do h'oa+soOTBio Solk+t+f\tt:

Informaq6es Comptemerxtaru

Esc arecirne1110s;

l0/06/920

11.£' :)

' t

' 1 4

C

I ' I

i. , I '

20/06/2022

Tal regra legal se destiny a garantir aos Licitantes e Interessados o

devido tempo minima e razogvel para melhor se prepararem para participar

do certame, ngo podendo as impugnaQ6es serem respondidas em puzo

menor que o legal, dai porque nio poderia a sessio do dia 20/06/2022 ter

ocorrido, peso que a Comissgo de Licitagao tinha por dever legal o de adiar a

data de entrega dos envelopes.

Mas isso nio 6 s6

IV - DO ATO ADMINISTRATIVE iLiCiTO - ViOLAGAO AO ITEM
27.10DO EDITAL

7

VIT6RIA - ES

Rua Jose Alexandre Buaiz, 350 - Saba
1806, Enseada do Sug, Vit6ria - ES.

C£P:230$9:545.

SALVADOR-BA
Av. Tancredo Never. 274. Centro

Empresarial lguatemi, Bloch A,
Salas 330 a 335,Salvador-Bahia

C€P: 4192e :e Fain: P!) 345G-

3905 / (71) 34504462.

SAO PAULO - SP
Av. das Na96es Unidas, !2.9Q!, Centro

EmpresariaINa96es Unldas, Torre
Norte - 25Q andar, Brooklyn Paulista,

S3o Paulo - SP, C€P: a45?S-gl0. rona:

(11)4116-2528.

TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Rua Mlnistro Alfredo Buzaid. ndmero
1.793, sale 104, Monte Castelo,
Teixeii"a de fq'eil'as - nuatlia. CHIP:

45.990-184
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I'\ll+p/q r r- -t n a+;r\e n+ A xHfpslao4/-s 4-lQ ic'nf-\rsfv\ia f!\r-+r( no lif b:+nn an f\ / llA
\-rb#Llv }/vllLv K.4Lll l\.rl IL\.F L4 visaiuytav \iLA l\ivI lvllllt4 \.PI ILl\.r \iq) lixpitcAiiL\)i>1 \+ \.l\l\#

QS RQ(Drr8nte$ encaminharam Pi:aida de E$cl8rQcimQntQS nQ dia 15/D6/2022

conforms se v6 do comprovativo de o-mail abaixo:

LiCITAgOes I Pedida de esclaredmeiltos - JCDECAUX DO BRASIL LTDA.

ao h ajar hiuica . EscUncniitntc)naocl vl rw.CL c:can.dctt lil la.91/adel.R4u.=)zz.- Ep

'3b Rc.Wander aTcdo: --+ Ennmitbar 6;

itos O,LOCI 'y4 D .#.CL titan.Fdl

£UC&JK 00 4&4$i. tutu . +Sntn alp C=H+J

;a ' n'e.e a+corK€ssio :+eai9 sdBg:
f -q eh. to'r4ecda. fer'ucn'er\:a. b:ta's(i=
:yn e i laU'a} go Pn eu Eatk=. Qn'CTF"t

ib t'n+ 0} fa.iB/:B31-04, +n t+9.pt:nQT':ante. qrp .-i+ee+o H EDn'Ja.Ctt:Cit;l€!Q }R©3i-31?-ftQLR {Diltl tl leal.2/2e:2, Parc:3$ HhW3tR4RvO d ot3 12tQa24 alcon.i!+w +toi$Q QEtS&-lMCl&lt+t7CS. . c\iiP eb;H(
k !vboP'{ pm?olH ibH'd: B ca's'tte€1o dt o-Fina eipselat: 6 H CHu3ncb dl emP I uftdt4a f pp'e B ta'ce#ilf nm e tori) en\ ftiB de :tilt;Q p:blco, od3 $'+:: e+ 2D :vt } ana. ccr+ e ui3 dB t+n ' g bEo cn ;ne c€P l$

-aqctu' iaoetteu ce mp t )urHm.efufotzr 3 cseuip='€ntu)aiuteledu.q.K !!rSc 'e:tp4oszb: F+'z:mc:€!ierau. o Jr f F;ceeS+'vB©r/EA.pa,:€x la iFV ia?a.et:eco'eU,iR;d !iH :quit,=)laRS. d€?alum
rlg Se e n tafiu€Eu e:HbdK'aa! reset E3 tal e nu} AnRpol

+EwtlViimu mx \{ aigta eplt PCF was:i,lisa e ms v vn tprmata '.dsc:.'. a3i'femme H'+'r.:tz na id':fl
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Conforme se 16 do item 27.10 do Edital, os licitantes teriam que

encaminhar seus Pedidos de Esclarecimentos em at6 2 dias Oteis da data da

entrega das PROPOSTAS, sends que caberia ao Poder Concedente

responder os Pedidos de Esclarecimentos e publica-1os no site:

"27.10. Os esclarecimentos sobre este Edital dever6o ser

direcionados a Comissio Especial Mists de Licitagao {CEML), atrav6s de

arquivo edltivel (.doc), para o endereQO eletr6nico:

licitagao.sucom(®salvador.ba.gov.for, no PRAZO m6ximo at6 02 (dots) dias

Otois antes da data da entrega das PROPOSTAS, conforme modelo

apresentado no anexo X. As respostas aos referidos esclarecimentos

serif divulgadas no site: www.compras.salvador.ba.gov.for, sem a

identificagao da forte do questionamento."

Ocorre que, ao contrgrio do que ocorreu com as demais licitantes, os

Recorrentes ndo viram seu Pedido de Esclarecimentos respondidos pda

Comissao, nem no dia 20.06.2022, data da Sessio POblica, o que importaria

SALVADOR-BA
Av. Tancreda Nevis. 274. Centro
Empresariallguatemi, Bloch A,
Salas 33a a 335.Salvador-Bahia
C£P: 41e2a-e2e Fo:n: {?3.} 34SG

3905 /(71)34S0-0462.

SAo PAULO - SP
Av. das Na96es Unidas, !2:9QI. Centre

Empresarial Nag6es Unidas, Torre
Norte - 25e andar, Brooklyn Paulista,

S3a Psu o - SP'. C£P: 45?g..g3e. rona:
(11)4116-2528.

TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Rua Ministry Alfredo Buzaid. ndmero
1.793, sale 104, Monte Castelo,
Teixeii'a de f:rei'tas - 'udtli&. CCP:

45.990-184.

ViT6KiA-ES

Rua Jose Alexandre Buaiz. 350 - Sale
1806, Enseada do Sui. Vit6ria - ES,

C[P':23050-S{5.
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ni8$ PrnpQstas 6$ indagaG6es, qiiantQ mQnQS Qm data pQsteriN. Cdma Fade

so ver da tola abaixo, at6 a data de hole (27.06.2022) ainda ngo ha respostas

ao Pedido de Esclarecimentos dos Recorrentes

4
+ 6

l

Concorr6ncia

r')

SALVADOR-BA

Av. Tancredo Never, 274. Centro
Empresariallguatemi, Bloch A,

Salas33Q a 335,Salvador-Bahia
C£P: 41923.C:'2 Fc e: {?!} :4S3

39Q5 / (71) 34504462.

SAO PAULO - SP
Av. das Nagaes Unldas. 12:901. Centro

EmpresariaINa96es Unidas, Torre
Norte - 25e andar, Brooklyn Paulista.

S3c. p'suk - SP', C£P: e4S?$919, rene:

(11)4116-2528.

TEIXEIRA DE FREITAS - BA ViT6KIA-ES

Rua Ministry Alfredo Buzaid. ndmero
1.793, sale 104, Monte Castelo,
Teixein ile Fi'ei'tas - nu&t\i&. C[F:

45.990-184.

Rua Jose Alexandre Buaiz, 350 - Saba
1806, Enseada do Sui. Vit6ria - ES.

f''C'rlk "VZlr) C'i''t C'.4 C '



PRATES & MAIA
ADVOGADOSASSDCIADQS J,gsq

v . DBr\lr\13e

O presente recurso tem fundamento e visa assegurar direito lrquido e

certo e o interesse pOblico na forma do art. 37 da Constituigao, na Lei Federal

no 8.666/93, na Lei Federal no 8.987/1995, na Lei Federal n'13.655/2018, Lei

n' 8.421/2013, nas Leis Complementares n ' 123/2016, 147/2014 e 155/2016.

Funda-se, ademais, na Lei Municipal n ' 4.484/1992, esta, no que

couber, na Lei Municipal n ' 8.460/2013, na Lei Municipal n ' 9.604/2021 e

nos Decretos Municipais n.' l0.267/93, n ' 15.984/05, no 29.877/2018, bem

coma no Edita1 003/2022: em esoecial seus itens 3.4.17: 5 e 9: 9.4: 9:6 e
27.10

Diante do exposto, requer que o presente Recurse Administrativo seja
r===h;d:n -.:Uleli#:4,n nnnh n,Jn: = nnXn +.-«H...mann an na-+nn . n nunn.d.qn nn-
i\..i\..ruviu\zp a\.xiilluu\xi uvi iiiulpiv\i) c I alixu;) iiltlllla\lao aa liaituo ititt;it;oDatlcx;)s vIJlll

ou sem resposta destas, seja-the dado provimento, para, com base nas

raz6es f6ticas e juridicas consubstanciadas nestas raz6es recursais, sejam

anulados os atom praticados na Sessio Publica de 20.06.2022, com o

consequente refazimento da referida fase, apes a republicagao do edital.

Termos em que, pede deferimento

Salvador,27cieJunho de 2022

OAB/BA18.9yl

SALVADOR-BA
Av.Tancreda Never.274,Centro

Empresariallguatemi, Bloch A,
Salas 330 a 335,Salvador-Bahia

C£P: +!9=& 2 {bn ; {?!} 34£e.
39a5 /{71)3450-0462.

SAO PAULO - SP
Av. das Na96es Unidas, 12.901, Centro

EmpresariaINag6es Unidas, Torre
Norte - 25e andar, Brooklyn Paulista,

S3c. Pautc - SP'. C€P': e4S?S.91e. f:one:
(11)4116-2528.

TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Rua Ministry Alfredo Buzaid, ndmero

]..793, sale 104, Monte Castelo,
Teixeim tle Fi'eitas - nu8tli&. ([F:

45.990-184.

VIT6RIA-ES

Rua Jose Alexandre Buaiz, 350 - bala
1806, Enseada do Sui. Vit6ria - ES.
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JCDecaux JUR/093/2022

PROCURA(AO

belo presence instruments particular de mandate, JCDECAUX SALVADOR MOBILIARIO URBANO LTDA,
pessoa jurrdica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n ' 04.045.129/0001-77. com cede na Av

Tancredo Never, ng 2227, Edif. Salvador Prime Miata, bala 603, parte, Caminho das Arvores, CEP:
4]..820-021, na cidade de Salvador, Estado da Bahia("OUTORGANTE"), nomeia e constituiseu bastante

procuradar o advogado BRUNO DE ALMEIDA MATA, OAB/BA ng 18.921 e CPF/MF n9 947.90i1.675-34,
pertencente a equipe de profissionais da sociedade PRATES E MATA ADVOGADOS E CONSULTORES

ASSOCIADOS, inscrita na OAB/BA sob o n9 1342/2004 e CNPJ/MF sob o n9, com cede na com cede na
cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Never, 274, Edif C Empress lguatemi, Bloch A,

Salas 332. 333. 334 e 335 CEP 41.820-020, telefone nP 71 3450--3905, e-mail

bruno.maia@pratesmaia.adv.for ("OUTORGADO"), a quem conferem amplos poderes, para o fora em

gerd, com a c16usula ad jud/c/a ef extra, em qualquer Juizo, Instancia, Tribunal, ou Esfera

Administrativa, com poderes para represents-los perante os 6rgaos e instituig6es pablicas e privadas,
desde que nos seus estritos interesses, podendo proper, contra quem de direito, agnes e defends-la

nas contr6rias, seguindo umps e autras at6 final decisis, usando todos os recursos legais e
acompanhando-os. conferindo-shes, ainda, poderes especiais para desistir, transigir, nomear

prepastos, firmer compromissos ou acordos, receber e dar quitagao, obter c6pias de processor
administrativos, prestar declarag6es, assinar requerimentos e/ou petig6es; solicitar e receber

certid6es, solicitor expedigao de guias para pagamentos, podendo inclusive substabelecer com reserva

de poderes. DB.£90;£grrgD£j4..@

gQ2.f2Q22 prQMovida Bela Prefeitura Municipal de Salvador. Estado da Bahia. assam coma oromover

O presente
instruments permanecer6 v61ido por puzo indeterminado.

0 0UTORGADO deverg atuar em observincia com as condig3es e limited previstos no Contrato Social
daOUTORGANTE.

S3o Paulo,24 dejunho de 2022

;l As$itade pa.911gT KEENER Q936r182.i22 J. As+nedo pa ARFixu9 FAUCI. ANDRE BERT 23si6tss81

I tniili&i iiiBliiii.-iiB?®DI'iTE$3W '' "' '' - iDabtlaa da AndLdtra 2z/ci20zz i 14 2iii ikT

L!$91£a!!H.$AI:yADOR MOBIUA@2jIP:B.!aN:9.LI'DA
p.p Danit Keller Arnaud Daniel Andre Bert
Gerente Juridica Diretar Financeiro
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DocuSign
Certificado de Conclusio

Infer ti$cag o de ot w ape: IC$OAE3BES6B4180SBODFFBFF8Ca39CF Stabs: ccfidufdo

Assunta: ASSINATUFiA ELETRONICA I NOVOS NEG6CIOS I Procuragao Prates e Maid Recurse Adm Licitagao Salvador
Envelope hate:

Documentar paginas: I
CeitMMr paghas: 6

Assinatura guiada: Ativado
belo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuse horario:(UTC-03:00) Brasffia

Assinaturas: 2
Rubdca: I

Remetente da envelope
Deborah Hani $

Av. das Nag6es Unidas, 7B15

sio paulo, sio paulo/sp 05425-070
deborah.madns@jcdecaux.cam

Enderego tP: 177.47.15.90

Rastreamento de registros
StatUS: Offgi lat

24/06/2022 17:5a:13
Poitador: Deborah Ma$ils

deborah.martins(@jcdecaux.com

Local: Dacu$ign

Eventos do signatario Assinatura Registry de hora e data
En6ado: 24/a6/2022 17:51:45

Visualizada: 24/06/2022 17:56:17

Assinado: 24m6/2D22 t7;56:43

Datlit Hefner

lr"bt.kelner@jcdecaux.cam
Advogada

JCDecaux

Nigel de seguranga: E-mail. Autentic;agro da conte
(Nenhuma), Certificado Digital

Betalhes da pmvedor de assinatun:

Typo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Asslnatura e Reglstro Eletr6nico:
Nio dlsponive{ atrav6s da DocuSign

AdOQIO dB B$ 1tUr : E8UIO pF6'98lBCIOnDdO

Assinado peta link enviado para

danlt,kdnw491cdecaux.com

Usando enderego IP: 147.161.129.95

Dania Reiner

dania,keller(@jcdecaux.com

Advagada
JCDecaux

Naval de SWwga: E-mail. Atdentlca$9e da lolita
INenhuma), Certificado Digital
DetalhaB do provedor de as inatura:

Typo de assinatura: ICP omar Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

r""\nos de Assinatura e Registry Eletr6nico:
Nio disponivel atrav6s da DocuSign

P«# L'hw
Enviado: 24706/2022 17:57:37

Visuallzado: 24/06/2022 17:59:1 5

Assltnda: 24/Q6/2Q22 17:59=42

Ad09ao de $slhatura: Estila pre-selecionado
Assinada peta link enviado para

dante.kelner@icdecRux .c9m
Usando enderego IP: 147.161 .129.95

Arnaud Daniel Atldrb Bert

arnaud.bert@jcdecaux.cam
DAF JCDeeaux do Bfasl

JCDecaux do Brasil

Navel de segurattga: Ea18il, Autentica$8o da cor t&
(Nenhuma), Certiflcado Digital

Detalhes do provedor da a88inaUra;
Tips de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
Termos de Assinatura e Registry Eletr6nico:

Aceito: 27/08/2020 1 1 :40:37
ID: 292aclb3-9e50-4c12-b04a-8f7f27ab8382

4.4,4d D,...d H,.iU BW
Envlado:24/08/2D22 17:56:44
Reenviado: 24/06/2022 17:59:43
VisuaUzadu 27/06/2022 14:27:DI

Assinado: 27/06/2022 14:28:14
Adagio de assinatura: Estilo pr6-selecionado

Assinado polo link enviado para

amaud.berle!jcdecaux.com
Usando endereQO IP: 165.225.214.131

Eventos do signatgrio presencial Assinatura Registry de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registry de hora e data



Evento deentrega do agence Status

Eventos de entrega intermediirios Status

Eventos de entrega certificados Status

Eventosdec6pia Status

Eventos com testemunhas Assinatura

Eventas do tabeliio Assinatura

Eventos de resumo do envelope Status
Envelope enviado Com hash/cHptografado

Entrega certificada Seguranga verificada

Assinatura concluida Seguranga verificada

Concluido Seguranga verificada

Eventos de pagamento Status

ermos de Assinatura e Reaistro Eletr6nico

Registry de hora e data

Registry de hora e data

Registry de hora e data

Registro de hora e data

Registry de hora e data

Registry de hora e data

Carimbo de data/hora
24/06/2022 17:51:45

27/06/2022 14:27:01

27/06/2022 14:2B:14

27/06/2022 14:28:17

Carimba de data/hora



Tetmos de Assinatura e Registry Eletr6nico criada em: 26/08/2020 1 5:42;38
Panes concordam em: Arnaud Daniel Andre Bert

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETK6NICO DE REGISTROS
ELETRONICOS E DiVULGAG6KS DE ASSINATURA

Registro Eletr6nicos e Divulgagao de Assinatura

Periodicamente, a JCDecaux do Brasil Ltda. poderf estar legalmente obrigada a f omecer a voc6
determinados avisos ou divulgag6es por escrita. Estio descritos abaixo os termos e condig6es
para fomecer-the tats avisos e divulgag6es eletronicamente atrav6s do sistelna de assinatura
eletr6nica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as
informag6es abaixo, e se vocC purer acessar essas infomlagdes eletronicamente de for.ma
satisfat6ria e concordar com estes teimos e condigi5es, por favor, confirms seu aceite clicando
sabre o baba "Eu concorde" nu pine inferior dente documents.

Obteng5o de c6pias impressas

A qualquer momento, vocC podera solicital ' de n6s uma c6pia impressa de qualquer registro
fomecido ou disponibilizado eletronicaincnte por n6s a voc6. Voc6 poderf baixar e imprimir os
documentos que Ihe enviamos por meld do sistetna DocuSign durante e imediatamente apes a
sessio de assinatura, e sc vocC optar por criar uma conte de usuirio DocuSign, voc6 podeif
acessi-los por um periods de tempo limitado (geralmente 30 dias) ap6s a data do primed'o envio
a voc6. Apes esse periods, se deseja] quc enviemos c6pias impressas dc quaisquer disses
documentos do nosso escrit6rio para voc6, cobraremos de voc6 uma taxa de R$ 0.00 por pigina.
Voc6 pods solicitai a eiltrega de iris c6pias implessas poi n6s seguindo o ptocedimento descrito
abaixo

Revogag5o de seu consentimento

Se voc6 decider reccbcr de n6s av'isps c dhulgai;6cs eton'onicamentc, voc6 podeid, a qualquct-
momento, nludar de ideia e nos informar, posterionnente, que voc6 deseja recebe} avisos e
divulgag6es apenas em fomtato hnpresso. A farina pda qual voc6 devs nos infos-nar da sua
decisio de receber futtuos avisos e divulgag6es eln f oilnato inlpresso e revogal seu
consentimento para receber avisos e divulgag6es este descrita abaixo.

Consequ6ncias da I'evogagao de consentimento

Se voc6 optar por receber os avisos e divulgag6es requeridos apenas em formato impresso, into
retardal'f a velocidade na qual conseguimos conlpletar centos passos em transag6es que te
envolvam e a cntrega de servigos a voc6, pols precisaremos, primeco, enviar os avisos c
divulgag6cs requcridos ei\l foi tnato inlptesso, e entio esperar at6 recebermos de volta a
confirmagao de que voc6 rccebeu tail avisos c divulgag6es impressos. Para indicar a n6s que
voc6 lnudou de ideia, voc6 deverf revogar o seu consentimento atrav6s do precnchimento do
foimulfrio "Revogagao de Consentimento" da DocuSign na pagina de assinatura de um envelope
DocuSign, ao inv6s de assini-lo. lsto indicarf que voc6 revogou seu consentimento para recebcr
avisos e divulgag€ies Cleo'onimnlente e voc6 nio }lodet'a mats usm ' o sill«eula DocuSigta I)ata
receber de n6s, eletronicamente, as nodficag6es e consentimentos necessfrios ou para assinar
eletronicamente documentos enviados por n6s.



Todos os avisos e divulgal6es servo enviados a }'ocf eleti'onicamente

A menos que voc& nos inforrne o contrfrio, de acordo com os procedimentos aqui descritos,
fomecereinos eletronicamente a voc6, atrav6s da sua carta de usuhio da DocuSign, todos os
avisos, divulgag6es, autorizag6es, conflmlag6es e outros documentos necesshios que devam ser
fornwidos uu dispanibiiizados a voc6 duia.nte a llossa i-c:acionannento Para mitigaiu kisco de
Yoga inadvertidamente deixar de recebci qualquer aviso ou divulgagao, n6s preferimos fonlccer
todos os avisos e divulgag6es polo mesmo m6todo e para o mesmo enderego que voc6 nos
forneceu. Assam, voc6 podera receber today as divulgag6cs e avisos eletronicamente au em
formats iinpresso, atrav6s do coneio. Se voc6 ngo concorda com este ptocesso, informs-nos
conforms descNto a})pixo. Poi ' tavoi ', vqa tamll6m o par6gl'afo imediatamente arima, que
descreve as consequ6ncias da sua escollla de n5o receber de n6s os avisos e divulgag6es
eletronicamente.

Como contatar a JCDecaux do Brasil Ltda

Voc6 pods nos contatar para infollnar sobte suas mudangas de coho podemos contati-lo
eletronicainente, solicitat c6pias impressas de determinadas infonnag6es e revogar seu
consentimento pr6vio papa receber avisos e divulgag6es em forlnato eletr6nico.

Para informal seu novo enderego de e-mail a JCDecaux do Brasil Ltda

Para nos infomlar sabre uma mudanga em seu enderego de e-maid, para o qual n6s devemos
enviar eletronicamente avisos e divulgag6es, voc6 deverf nos enviar uma mensagein por e-mail e
infoimar, no compo da mensagem: seu endercgo de e-mail anterior, seu novo enderego de e-mail.
N6s nio solicitamos quaisquer outras infomlag6es para mudar seu enderego de e-mail

Adicionalmente, voc6 deverf notiflcar a I)ocuSiBn, Inc pma providenciar que o seu novo
enderego de e-mail sqja refletido em sua carta DocuSign, seguindo o processo para mudanga de
e-mail no sisteina DocuSign.

Para solicitar c6pias impresses a JCDecaux do Brasil Ltda

Para solicitar a entrega de c6pias impressas de avisos e divulgag6es previamente fomecidos por
n6s elehonicamente, voc6 deverf enviar uma mensagenl de e-hail e inf onnar, no corpo da
mensagem: seu enderego de e-mail, noi-ne completo, enderego postal no Brasil e ntunero de
telefone. N6s cobraremos de voc6 o valor referente is c6pias nests memento, se for o casa.

Para revogar o seu consentimento perante a JCDecaux do Brasil Ltda

Papa nos informal quc nio deseja mats receber futuros avisos e divulgagdes em fot-mato
eletr6nico,vocC poderf:

(i) I'ecumr-se a awinar um docnmento da sua seu5o DocuSign. e 1la p6ghta seguinte, assinalar D
item indicando a sua intengao de revogar seu consentimento.; ou



(ii) enviar uma mensagem de e-mai] e informar, no corpo da mensagem, seu enderego de e-mail,
noble coinpleto, enderego postal no Brasil e nQmero de telefone. N6s n5o precisamos de
quaisquer outras informagi5es de voc6 para revogar seu consentiinellto. Come consequfncia da
revogagao de seu consentimento para documentos online, as ttansag6es levar5o um tetnpo Jnaior
para serum processadas.

llardware e software necessirios#+

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vistas; Mac OS®

(ii) Navegadores: Vers6es Hinais do Internet Explorers 6.0 ou superior (Windows apenas);
hiozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows c Nlac); Sahli'r" 3.0 ou supct ior (hvac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobats ou software simi lar pods ser exigido para visualizar e inlprimir
arquivos em PDF

(iv) Rc.sohtgao de Tele: MfDiltltn 800 x 600

(v) Ajustes de Seguranga habilitados: Pennitir cookies por sess5o

#l ' Estes requisitos mfnimos estio sujeitos a alterag6es. No faso de alterag£io, serf solicitado quc
vocG aceite novamente a divulgag:ia. Vcrs6es experimentais (por ex.: beta) de sistemas
operacionais c navegadores nio sio suportadas.

ConHirmag5o de seu acesso e consentimento para recebimento de materials
eletronicamente:

Para confitiiiar que voc6 porte acessai esse infonnagao eletloaicainenLe, a qual sera sinliiar a
outros avisos e divulgag6es eletr6nicos que enviaremos futuramente a voc6, por favor, verifique
se foi possivel ler asta divulgagio eletr6nica e que tamb6m foi possivel imprimir ou salvai
eletionicamente asta pagina para futura refer6ncia e acesso; ou que foi possivel enviar a presence
divulgagao e consentimento, via e-mail, para um enderego atrav6s do qual sega possivel que voc&
n iitl!)dina au salve {)lit'a f:i!!ui'a )'efei'6ncia e ace.ssn. A16tn dissa, caw cnbc.node em i'ecebei ' 8visns
e divulgag6es exclusivamente em fonnato eletr6nico nos telmos e condig6es descritos arima, pol
favor, infomle-nos clicando sabre o bot8o "Eu concorde" abaixo.

Ao selecionar o campo ''Eu concoldo", eu conHnrno que

(i) Eu posse accssar e ler este documento eletr6nico, denominado CONSENTIMENTO PARA
RECEBIMENTO ELETRONICO DE REGISTRO ELETRONiCO E DIVULGAGAO DE
ASSINATURA;e

(ii) Eu posse imprilnir ou salvai ou enviar por e-mail este divulgagio pda onde posse impriJni-la
para fuqua ief'ei6ncia e at;ess ; e (iii) At6 ou a iiicHos que eu notifique a J'CDCC&UX do Brasil
Lada. conf orme descrito arima, eu consinto em receber exclusivajnente em tlolmato eletr6nico,
todos os avisos, divulgag6es, autorizag6es, aceites e outros documentos que devam ser



J,££/

fornecldos ou disponibilizados para mim por JCDecaux do Brasil Ltda. durante o curso do meu
relacionamento com voc6.
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Q.UARTA ALTERAgAO E CONSOI.IOAgAO OO CONTRATO SOCIAL. DA
JCDECAUX SALVADOR MOBILIARIO URBANE LTDA.

CNPJ/M F N ' 04.045.129/0001-77
NIRE 29.2.0453848.8

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, as panes

1. JCDECAux oo BRasIl- LTOA., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com sede
na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, sede na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 7815, Torre I do
Ediffcio WTorre Nag6es Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905, inscrita no CNPJ/MF sob
o n ' 02.688.435/0001-04, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercialdo Estado de S3o Paulo
sob NIRE 35.2.1693165.6, neste ato representada por deus Diretores, Ana C61ia Biondi Rodriguez, brasileira,
casada, economista, portadora da C6dula de Identidade RG ng 11.347.033-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob
ng 089.579.578-71, residente e domiciliada na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, e Arnaud Daniel
Andre Bert, cidad3o frances, casado, executive, portador da C6dula de Identidade de Estrangeiro
Permanente RNE n9 v774586T CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o ng 235.161.558-17, residente e
domiciliado na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, amboy com escrit6rio profissionalna cidade de S3o
Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 7815, Torre I do Edificio v\fTorre Nag6es
Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905.

C

2. CEMUSA oo BRAsil- LTOA., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com sede
na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Rua Deocleciana, ng 86, Luz, CEP O1106-030, inscrita no
CNPJ/MF sob ng 03.168.412/0001-23, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercialdo Estado
de S3o Paulo sob NIRE 35.2.1932772-5, neste ato devidamente representada pda Sra. Ana C61ia Biondi
Rodriguez, e peso Sr. Arnaud Daniel Andre Bert, acima qualificados. 2

)

(

Onicas s6cias da sociedade empres6ria limitada denominada JCDECAux SALVAOOR MOBIL-cARlo URBANO LTOA., com

cede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Never, n ' 2227, Edf. Salvador Prime Torre
Mista, sala 603, parte, Caminho das Arvores, CEP 41.820-021, inscrita no CNPJ/MF sob o ng 04.045.129/0001-
77, com deus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado da Bahia ("JUCEB"),

conforme Ata de Assembleia Gerd Extraordin6ria realizada em 11/07/2018, que deliberou a transformag3o
da Sociedade de An6nima em Limitada, protocolada naJUCEB sob n9 188564748 em 07/08/2018 e registrada
na JUCEB sob o ng 97781562 em sess3o de 08 de agosto de 20].8, sends atribuido o NIRE 29.2.0453848.8
(doravante simplesmente denominada coma "Sgfledads") e 3e Alteragao e Consolidagao do Contrato Social
realizada em 29/09/2021, registrada na JUCEB sob o n9 98129741 em sess3o de 09 de novembro de 2021,
resolvem de mtltuo e comum acordo alterar o Cbntrato Socialda Sociedade, nos termos a seguir:

1. Neste ato, a s6cia CEMUSA DO BRASIL LTDA., retira-se da Sociedade, cedendo e transferindo, como de
rata cedido e transferido tem, em canter irrevog6vel e irretrat6vel, com todos os direitos e obrigag6es que as
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mesmas representam, a totalidade das 566 (quinhentas e sessenta e sein) quotas de sua titularidade do capital
social, com valor nominaltotalde R$ 566,00(quinhentos e sessenta e leis reals) a JCDECAUX DO BRASIL LTDA.,
que as adquire, a titulo oneroso, conforme documento proprio separado.

2. Nesse sentido, resolve a Onica s6cia JCDECAUX DO BRASIL LTDA. alterar o tips societ6rio da Sociedade,
de sociedade limitada para sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei ng 13.874 de 2019 e do C6digo Civil
Brasileiro, art. 1.052, SS lg e 2g, mantendo a mesma denominagao, cede, objeto social e todos os direitos e
obrigag6es que comp6em o patrim6nio da Sociedade.

3. Em raz3o das alterag6es acima aprovadas, a 6nica s6cia resolve aprovar a reforma e consolidagao do
Contrato Social da Sociedade, o qual, ji reformulado e refletindo as deliberag6es acima, passa a vigour com a
seguinte redag3o:

CONTRATO SOCIALDA

JCDECAUX SALVAOOR MOBIUARIO URBANE LTOA

CNPJ/M F N ' 04.045.129/0001-77
NIRE 29.2.0453848.8

Peta presente instruments particular e na melhor forma de direito

JCDECAux oo BRAsIl Lada. sociedade an6nima organizada e existente de acordo com as Leis do Brasil, com

cede na cidade de S6o Pau]o, Estado de S3o Pau]o, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 78].5, Torre I do

Edificio WTorre Nag6es Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905, inscrita no CNPJ/MF sob

o ng 02.688.435/0001-04, com deus atom constitutivos registrados na Junta Comercialdo Estado de S3o Paulo

sob NIRE 35.2.1693165.6, neste ato representada por seus diretores, Ana C61ia Biondi Rodriguez, brasileira,

canada, economista, portadora da C6du]a de ]dentidade RG ng ].]..347.033-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob

ng 089.579.578-71, residente e domiciliada na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, e Arnaud Daniel

Andre Bert, cidad3o frances, casado, executivo, portador da C6dula de Identidade de Estrangeiro

Permanente RNE ng V774586T CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob ng 235.161.558-17, residente e

domiciliado na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, ambos com escrit6rio profissionalna cidade de S3o

Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 7815, Torre I do Ediffcio vVTorre Nag6es

Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905,

P6gina 2 de ll
@''-6

Junta Comercial do Estado da Bahia 07n2/2021
Certified o Registro sob o n ' 98138873 em 06f12/2021
Protocols 217376657 de 26/1 1/2021
Name da empresa JCDECAUX SALVADOR MOBILIARIO URBANO LTDA NIRE 29204538488

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.for/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 55465658230210
Etta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/12/2021
por Tiana Regila M G de AraOjo - Secretiria-Gerd

@
JUCEB



',''" g
D
C

C
F

5
(

(

[

F
G
F

D

E
E

[

(

F
L
C
b

F
C
C
C

comp6e os termos e condig6es do Contrato Socialda sociedade empres6ria limitada unipessoaldenominada

JCDEcaux SaLVAOon MOBIL.iAKlo URBANO LTOA., inscrita no CNPJ/MF sob ng 04.045.129/0001-77, com sede e

domicilio legal na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Never, n ' 2227, Edf. Salvador

Prime Torre Miata, sala 603, parte, Caminho das Arvores, CEP 41.820-021, conforme abaixo:

CAPiTULOI

Denominagao - Sede - Objeto - Puzo

Artigo le - A sociedade empres6ria limitada unipessoal tem a denominagao social de JCDEcaux SAI.VAnon

MoBIl.cARlo UnBANO LToa. ("Sociedade"), que se rege por este Contrato Social, pda Lei ng l0.406 de 10 de

janeiro de 2002, conforme alterada ("C6digo Civil Brasileiro"), e supletivamente, nas omiss6es do Capitulo
IV do Subtitulo ll do Titulo ll do Livro ll do C6digo Civil Brasileiro, pda Lei ng 6.404 de 15 de dezembro de

1076, conforme alterada, e pdas demais disposig6es legats que Ihe forem aplic6veis.
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Artigo 2e - A Sociedade tem sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Tancredo Never, n

2227, Edf. Salvador Prime Torre Mista, sala 603, parte, Caminho das Arvores, CEP 41.820-021.

Parigrafo dnico -- A Sociedade podera, por deliberag3o das s6cias representando %(tr6s quartos) do

capital social, abrir, transferir e extinguir escrit6rios, representag6es e filiais em quaisquer
localidades do Brasile do exterior.

Artigo 31 A Sociedade tem por objeto social

(i) o aluguel de espagos fisicos para veiculagao de publicidade em espagos externos ou

equipamentas urbanos, coma outdoors, busdoors, pain6is eletr6nicos, empena de pr6dios,

cartazes ou triedros em taxis, entre outros, bem coma em espagos internos incluindo, sem
limitagao, pain6is de trens, 6nibus, metres e aeronaves;

a instalagao, manuteng5o e limpeza de deus pr6prios equipamentos urbanos; e

o desenvolvimento de atividades de gestao de infraestrutura de publicidade para terceiros,
sob contrato.

( i i )
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Artigo 41 A Sociedade teri puzo de duragao indeterminado

CAPiTULOll

Capital Social

Artigo Se - O capitalsocialda Sociedade 6 de R$ 5.664.302,00(cinco milh6es, seiscentos e sessenta e quatro

mil, trezentos e dois reals), totalmente subscrito e integraltzado, em moeda corrente nacional, dividido em

5.664.302(cinco milh6es, seiscentas e sessenta e quatro mil, trezentas e dual) quotas, com valor nominalde

R$ 1,00(um real) cada uma, detidas peta 6nica s6cia JCDECAUX DO BRASIL LTDA.

Par6grafo le - De acordo com o Artigo 1.052 do C6digo Civil Brasileiro, a responsabilidade de cada

s6cia 6 restrita ao valor total de suas quotas, sendo solid6ria com relagao a integralizagao total do

capitalsocial.

Parigrafo 2e Cada quota confere o direito a I(um) veto nas deliberag6es de s6cias
C
C

CCAPiTULO lll

Cess5o e Transfer6ncia de Q.uotas

Artigo 6e - As s6cias poderao ceder e/ou transferir, total ou parcialmente, suas quotas no capital social, ou

seu direito de prefer6ncia na subscrigao de novak quotas, a s6cia ou terceiro estranho a Sociedade, desde

que n3o haja oposigao de s6cias representando mats de 1/4 (um quarto) do capital social. As s6cias que
concordarem com a cess3o e/ou transfer6ncia dever3o assinar todos os documentos necess6rios a

comprovagao da cess3o e/ou transfer6ncia das quotas, inclusive a alteragao do presente Contrato Social.

Parigrafo 6nico - N3o obstante o disposto no caput dente Artigo, as quotas representativas do capital

social somente poderao ser cedidas e/ou transferidas a terceiros ap6s terem sido oferecidas is

outras s6cias, que ter3o o direito de prefer6ncia na aquisigao das referidas quotas, pele puzo de 30

(trinta) dias contados do recebimento do aviso por escrito da s6cia disposta a ceder e/ou transferir

suas quotas. Decorrido este puzo sem o exercrcio do direito de prefer6ncia acima, a s6cia disposta a
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ceder e/ou transferir suas quotas poder6 faze-1o a terceiros, desde que nos mesmos termos e nas

mesmas condig6es oferecidas is outras s6cias.

CAPiTULOIV

Administragao

F

C

Artigo 7g -- A Sociedade seri administrada por uma Diretaria composta por at6 2(doin) membros, sends(i)
um(a) Diretor(a) Gerd(a); e (ii) um(a) Diretor(a) Financeiro(a); s6cios(as) ou nao, residentes no Brasil,

designados(as) pdas s6cias representando ao ments % (tr6s quartos) do capital social da Sociedade no

Contrato Social ou 2/3 (dais tergos) do capital social da Sociedade se em ato apartado, se as quotas

representativas do capital social estiverem totalmente integralizadas, e por unanimidade, se estiverem

parcialmente integralizadas, nos termos dos artigos 1.060 e 1.061 do C6digo CiviIBrasileiro("Diretores").

Parigrafo le . O mandato dos Diretores seri de 3 (tr6s) anos, contados da data de nomeagao (sem

prejufzo da destituig3o de qualquer Diretor em memento anterior, mediante deliberagao de s6cias

titulares de 3%4 (tr6s quartos) do capital social, ainda que sem junta causa), permitida a reeleigao. Os

Diretores permanecerao em seus cargos at6 que deus sucessores, devidamente eleitos, sejam
empossados.

Parigrafo 2e - As s6cias elegem para o cargo de Diretores da Sociedade os Srs. (i) Ana C61ia Biondi

Rodriguez, brasi]eira, casada, economista, portadora da C6du]a de ]dentidade RG ng 1]..347.033-2

SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob ng 089.579.578-71, residente e domiciliada na cidade de S3o Paulo,

Estado de S3o Paulo, com escrit6rio profissional na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na

Avenida Doutora Ruth Cardoso, ng 7815, Torre I do Ediffcio vVTorre Nag6es Unidas, conjuntos 801A

e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905, que atuar6 sob a designagao de Diretora Gerd; e (ii) Arnaud
Daniel Andre Bert, cidad3o frances, casado, executive, portador da C6dula de Identidade de

Estrangeiro Permanente RNE ng v774586T CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob n9 235.161.558

17, residente e domiciliado na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, com escrit6rio profissional

na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, n9 7815, Torre I do

Edificio \A/Torre Nag6es Unidas, conjuntos 801A e 802A, Pinheiros, CEP 05425-905, que atuari sob a

designagao de Diretor Financeiro.
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Parigrafo 3e - Competiri ao Diretor Gerd, a16m das demais atribuig6es previstas em Leie neste
Contrato Social:

( i ) aprovar e alterar os quadros organizacionais da Sociedade e suas regras internas

relacionar-se com autoridades integrantes da Administragao Publica em gerd; e

zelar pele bom desempenho da Sociedade e peta cumprimento do seu objeto social.

Parigrafo 4g - Competir6 ao Diretor Financeiro, a16m das demais atribuig6es previstas em Leie neste
Contrato Social:

(i)

(ii)

(iii )

preparar o relat6rio financeiro anualdas atividades da Sociedade;

executar as atividades de administragao financeira da Sociedade; e

zelar peta bom desempenho da Sociedade e pelo cumprimento do seu objeto social

Artigo 8g - A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atom necess6rios ao funcionamento regular da

Sociedade e a consecugao do objeto social, observadas as disposig6es legais e contratuais pertinentes, bem

coma as limitag6es previstas neste Contrato Sociale as disposig6es constantes do Acordo de S6cios relative

i Sociedade, se existente.

Parigrafo dnico - Caberia cada um do$ Diretores prestar todos os esclarecimentos que venham a

ser solicitados peta(s) s6cia(s) relativamente as demonstrag6es financeiras atualizadas e faturamento

da Sociedade.

Artigo ge . A assung3o de obrigag6es e a realizagao de pagamentos em name da Sociedade somente servo

consideradas v61idas se assinadas/autorizadas por (i) 2 (dais) Diretores em conjunto; ou (ii) por I (um)

Diretor e I (um) procurador, em conjunto, sendo que:

(i) uma das assinaturas referidas no carat dente artigo devera provir do Grupo A e a outra

assinatura devera provir do Grupo B, conforme descritos abaixo:
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gByegA: composto(i) pele Diretor Gerd; e(ii) por todos os procuradores constituidos peta

Sociedade para a pr6tica de quaisquer atos, dentro dos limited fixados por este Contrato
Social; e

GRUPO B: composto (i) pele Diretor Financeiro e (ii) por todos os procuradores
constituidos pda Sociedade para a pritica de quaisquer atos, dentro dos limites fixados por
este Contrato Social.

Parigrafo lg - A Sociedade somente poder6 nomear procuradores para individualmente praticar

atos mediante a assinatura conjunta de 2 (dais) Diretores, observadas as disposig6es dos itens (i) e

(ii) dente Artigo 9'. Os respectivos instrumentos de mandato dever3o especificar os atom ou
operag6es cuja pr6tica autorizam, bem coma observar as regras previstas neste Contrato Social e,

exceto na hip6tese de outorga de mandates judiciais, os instrumentos de mandato dever3o ser

outorgados pda Sociedade por puzo determinado.

Parigrafo 2e - N3o seri permitido aos Diretores e/ou seus mandatgrios envolver a Sociedade, direta

ou indiretamente, em neg6cios e/ou transag6es estranhas ao seu objeto social, assumindo

responsabilidades financeiras e econ6micas ou aplicando cr6ditos ou bens socials em proveito
proprio ou de terceiros.

Parigrafo 3e . A Sociedade n3o seri respons6vel pelts atom dos Diretores, quando praticados em
desacordo com a leiou com este Contrato Social.

Parigrafo 4e . Com excegao do disposto no par6grafo 5', as s6cias concordam em mantel os

Diretores livres e indenes de qualquer responsabilidade que Ihes seja imputada em raz3o do

exercicio regular e legal de suas atribuig6es de administragao da Sociedade, na forma da leie em

respeito as disposig6es contidas neste Contrato Social.

Parigrafo 5e - Do mesmo modo, as s6cias tamb6m se responsabilizam por indenizar e ressarcir os

Diretores por quaisquer prejuizos, despesas, custom ou bloqueios de contas banc6rias que Ihes seja

causado e/ou condenag6es de qualquer esp6cie que Ihes sejam impostas em raz3o de obrigag6es
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e/ou deveres que sejam de responsabilidade da Sociedade e/ou de suas s6cias, para os quads n3o
tenham concorrido.

Parigrafo 6g - Os Diretores servo respons6veis, todavia, por quaisquer prejuizos, despesas, custom

e danes causados iSociedade e/ou is suas s6cias, em casa de transgress3o de deus deveres legais
e/ou daqueles estabelecidos neste Contrato Social, seja com culpa ou com dojo. F
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Artigo 10 - A representagao ativa e passiva da Sociedade em juizo, para recebimento de citag6es, intimag6es

ou notificag6es, prestagao de depoimento pessoalou atom an61ogos seri desempenhada por qualquer um dos

Diretores ou por procurador constitufdo especialmente para este fim por instruments outorgado por 2 (dais)
Diretores, observadas as regras previstas no Artigo 9

CAPiTULO V

Deliberag6es das S6cias

Artigo ll -As deliberag6es das s6cias servo tomadas em reuniao("n-''-iaA cx-:--"), a ser convocada por

um Diretor da Sociedade. Dispensam-se as formalidades de convocag5o previstas no $3e do Artigo 1.152 do

C6digo CiviIBrasileiro quando today as s6cias comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local.

data, hora e ordem do dia. As convocag6es servo realizadas com anteced6ncia minima de 8 (otto) dias por
carta registrada ou por e-mailno enderego indicado pdas s6cias a Sociedade.
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Parigrafo la -A reuni3o tamb6m poderiser convocada pdas s6cias quando os Diretores retardarem

a convocagao por mais de 60(sessenta) dias, nos cason previstos em leiou neste Contrato Social. ou

por titulares de maid de 1/5 (um quinto) do capital, quando n3o atendido, no puzo de 8 (oito) dias,
pedido de convocag3o fundamentado, com indicag3o das mat6rias a serem tratadas.

Paragrafo 2e . A Reuni3o de S6cias instalar-se-6 com a presenga, em primeira convocagao, de titulares
de, no minimo, 3/a(tr6s quartos) do capitalsociale, em segunda, com qualquer nOmero.

Parigraf0 3e -

videoconfer6ncia
Fica, desde ji, facultada a participagao das s6cias na reuni3o por telefone.

confer6ncia telefonica, ou qualquer outro meta de comunicagao que Ihes assegure a
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participagao efetiva e a autenticidade do seu veto. As s6cias, nessa hip6tese, servo consideradas

presented a reuniao, e seus votos servo considerados v61idos para todos os efeitos legais e servo

incorporados a ata da referida reuniao, que seri assinada, posteriormente, pdas respectivas s6cias.

Parigrafo 49 . As deliberag6es tomadas de acordo com a lei, com este Contrato Social ou com o Acordo

de S6cios, se existente, vinculam today as s6cias, ainda que ausentes ou dissidentes. As deliberag6es de

s6cias servo tomadas por votes correspondentes a, no minimo, 3/4 (tr6s quartos) do capital social, salvo

disposigao diversa neste Contrato Social ou em Acordo de S6cios, se existente.

Parigrafo 5e -A reuni3o torna-se dispens5velquando today as s6cias decidirem, por escrito, sabre a

materia que serra o objeto degas.

Parigrafo 6e . As s6cias poderao ser representadas na reuni5o por outra s6cia, por procuradores

devidamente credenciados mediante instrumento de mandato ou por advogado, mediante outorga

de mandato com especificagao dos atos autorizados, conforme o Artigo 1.074 do C6digo Civil
Brasileiro.

Parigrafo 7e - A reuni5o de s6cias dever6 ser realizada ao menos uma vez por ano, nos 4 (quatro)

meses seguintes ao t6rmino do exercicio social, com o objetivo de(i) tamar as contas da administrag3o

e deliberar sobre o balango patrimoniale o de resultado econ6mico, bem coma a destinagao dos lucros;

(ii) designar administradores, quando for o casa; fixando shes a remuneragao e(iii) tratar de qualquer
outro assunto constante da ordem do dia.

CAPiTULO VI

Exercicio Social- Demonstrag6es Financeiras - Lucros e Dividendos

Artigo 12 - O exercicio socialter5 inicio em le dejaneiro e t6rmino em 31de dezembro de cada ano, quando

sera levantado o balango patrimoniale as demais demonstrag6es financeiras da Sociedade, com observincia

das prescrig6es legais aplic6veis.
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Parigrafo Onico - A Sociedade poder6 levantar balangos semestrais, trimestrais ou mensais.

distribuindo ou n3o dividendos antecipadamente.

Artigo 13 - A forma de distribuigao dos lucros, incluindo se proporcianal ou nao, com relagao is quotas da
Sociedade seri definida pdas s6cias em Reuni5o de S6cias. A Sociedade poder6 distribuir lucros de forma

desproporcional, nos termos do Artigo 1.007 do C6digo CiviIBrasileiro.

CAPiTULO Vll

Dissolugao

Artigo 14 - A Sociedade se dissolve de pleno direito no caso de (i) consenso ou deliberagao un5nime das

s6cias; (ii) declaragao de fa16ncia da Sociedade; ou (iii) falencia, dissolugao ou exclus3o de s6cias. Na

ocorr6ncia de qualquer das hip6teses previstas no item (iii), se as s6cias remanescentes decidirem pda

continuidade da Sociedade, poderao adquirir as quotas da s6cia que faliu, que foi dissolvida ou que foi

exclufda pele valor apurado no Oltimo balango social.
(

C

CCAPiTULO Vlll

Alterag6es Contratuais

Artigo 15 - O Contrato Social poder5 ser alterado, total ou parcialmente, por resolugao de s6cias

representantes de, no minima, 3/4 (tr6s quartos) do capital social, exceto se a lei ou este Contrato Social

requererem unanimidade na decis3o.

CAPiTULOIX

Liquidag5o

Artigo 16 - No casa de liquidagao da Sociedade, as normal aplic6veis do C6digo Civil Brasileiro dever3o ser

observadas, bem coma as disposig6es do Acordo de S6ctos sobre esse tema. se existente

CAPiTULOX

Disposig6es Gerais
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Artigo 17 - O disposto neste Contrato Social n3o prejudica as disposig6es previstas em Acordo de S6cios

relativo a Sociedade, se existente. Todd e qualquer acordo de S6cios relativo a Sociedade, se existente,
dever6 ser observado pdas s6cias, quando arquivado em sua cede.

Artigo 18 - A Sociedade deverd observar o Acordo de S6cios arquivado em sua sede, sends ineficazes em

relag3o a Sociedade e is s6cias quaisquer deliberag6es tomadas em Reuni3o de S6cias e da Diretoria que

contrarrem o disposto em taIAcordo de S6cios, se existente

Parigrafo 6nico - O presidente da Reuni3o de S6cias e os Diretores n3o computarao qualquer veto

proferido com infrag3o ao Acordo de S6cios arquivado na sede da Sociedade, se existente

(

C

C

L
C

C

Artigo 19 - Para today as quest6es decorrentes dente Cantrato Social, fica desde j6 eleito o Foro da Cidade

de Salvador, Estado da Bahia, com renOncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que deja.

Estando assim justas e contratadas, as panes assinam o presente instrumento particular em OI(uma) via
eletr6nica

Sa[vador, 24 de novembro de 202]. ?

D

JCDECAUX DOBRASILLTDA.
Ana C61ia BiandiRodriguez Arnaud Daniel Andre Bert

6
C

[

[

CEM USA DO BRASIL LTDA.
Ana C6iia Biondi Rodriguez Arnaud [)anieiAndr6 Bert
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PUBLICRONO

PROCURACA0

Peta presente instrumento particular de mandate, PUBLICRONO - EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS LTDA.,

sociedade com cede na Rua Hungria, n.9 664, 2g andar, sale 1, na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o

Paulo, CEP O]..455-000, inscrita no CNPJ sob o n ' 44.894.046/0001-77, com seu Contrato Social
registrado na Junta Comercial do Estado de S3o Paulo ("JUCESP") sob NINE 35.2.0075161-1

j"OUTORGANTE"), neste ato representada por seus Administradores Srs. Nelson Biondi Filho,

brasileiro, casado, publicit6rio, portador da C6dula de Identidade RG ng 2.809.686 SSP/SP, inscrito no

CPF sob o ne 045.368.278-20, residente e domiciliado na cidade de S3o Paulo, Estado de S3o Paulo, na

Av. 9 de Julho, S.713. 9g andar, Jardim Paulista, CEP 01.407-200; e Luiz Arnalda Casali, brasileiro,

casado, radiodifusor, portador da C6dula de Identidade RG ng 3.309.932-7 SSP-SP, inscrito no CPF sob

o nP 030.668.518-34, residente e damiciliado no municipio de Carapicuiba, Estado de S3o Paulo, na
Rua Ariston Negrao, 565, Bairro de Palos Verdes, CEP 06.345-200, neste ato nomeia e constitui seu

bastante procurador o advogado BRUNO DE ALMEIDA l\GAIA, OAB/BA ng 18.921 e CPF ng 947.901.675-

34, pertencente iequipe de profissionais da sociedade PRATES E MATA ADVOGADOS E CONSULTORES

ASSOCIADOS, inscrita na OAB/BA sob o nP 1342/2004 e CNPJ sob o n9 07.149.836/0001-00, com sede

na com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, 274, Edif C Empresa

lguatemi, Bloch A, Salas 332, 333, 334 e 335 CEP 41.820-020, telefone ng 71 3450--3905, e-mai
bruno.maia@pratesmaia.adv.for ("OUTORGADO"), a quem conferem amplos poderes, para o fora em

gerd, com a c16usula ad judie/a et extra, em qualquer Juizo, Instancia, Tribunal, ou Esfera

Administrativa, com poderes para represents-la perante os 6rgaos e instituig6es pablicas e privadas,

desde que nos deus estritos interesses, podendo propor, contra quem de direito, agnes e defends-la

nas contr6rias, seguindo umas e outras at6 final decis3o, usando todos os recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-shes, ainda, poderes especiais para desistir, transigir, nomear
prepostos, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitag3o, obter c6pias de processes

administrativos, prestar declarag6es, assinar requerimentos e/ou petig6es; solicitar e receber
certid6es, solicitar expedigao de guias para pagamentos, podendo inclusive substabelecer com reserva

de poderes, ANTE na Concorr6ncia ng
.m.fQlnQ proud over

O presente
instruments permanecer6 v61ido por puzo indeterminado.

0 0UTORGADO deveri atuar em observincia com as condig6es e limites previstos no Contrato Social
daOUTORGANTE.

Sgo Paulo,27 dejunho de 2022

I ltlK fu«.& rlb I tn in«t.l+ &a
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1.!- .".."'' PUBUCRON0 - EXCLUSiVASb$REj£ttii,nail bi.
Nelson Biondi Filho Luiz Arnaldo Casali

AdministradorAdministrador
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Datalhaa da pravedar de aeainatura:
Tips de assinatura: ICP Smart Card

Emis8w da as8inatura; AG Gertigign RFB G6

Mo X««£,b C«a
Enviada=27/Q6/2Q22 12:2Q;32
Reenviado: 27/06/2022 1 3:30:25

V+sulakada: 27/06/2022 13:s3:23

Assinado: 27/06/2022 13:54:12
Ado$ao de assinatura; Estilo pre-selecionado

Assinado polo link enviado para
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Termos de Asslnatura e Registro Eletr6nico:
/- Uceito: 27/06/2022 1 3:53:23
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Eventos do signatgrio presencial Assinatura Registry de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Reglstro de hora e data

Evento de entrega do agente Status Registry de hora e data

Eventos de entrega intermediirios Status

Status

Registry de hora e data

Eventos de entrega certificados Registry de hora e data

Eventos de c6pia Status Registry de hora e data

Eventos com testemunhas Assinatura Registry de hora e data

Eventos dotabeli6o Assinatura Registry de hora e data



Eventos de resume do envelope
Envelope enviado

Entrega certificada

Assinatura conclufda

Conduido

Status Carimbo de data/hora
Com hash/crtptografado
Seguranga verificada

Seguranga verificada
Seguranga verificada

27/06/2022 12:20:32

27/06/2022 13:53:23

27/06/2022 13:54:12

27/06/2022 13:54:14

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Tempos de Assinatura e Registry Eletr6nico



T6mtos de Assinatura e Regis&a Eletrdnica criado em: 26/08/2020 1 5:42:38

Panes concordam em: Nelson Biondi Filho. Luiz Arnaldo Casali

CONSENTIMENTO PARA RECEBiMENTO ELKTK6NiCO DE REGISTROS
ELETRONICOS E DIVULGAGOES DE ASSINATURA

Registro Eletr6nicos e Divulgagio de Assinatura

Periodicamente, a JCDecaux do Brasil Ltda. poderf ester legalmente obrigada a fomecer a voc6
determinados aMsos ou divulgag6es poi escrito. Est5o descritos abaixo os tempos e condigiies
para fornecer-the tats avisos e divulgag6es eletronicamente atrav6s do sistema de assinatura
eletr6nica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as
informag6es abaixo, e se voc6 puder acessar essas informag6es eletronicamente de forma
satistat6ria e coilcordar com estes termos e condig{5es, por favor, confjrme seu aceite clicatldo
sabre o bobo "Eu concorde" na ptlrte inferior dente documents.

Obteng5o de c6pias impressas

A qualquer lnomento, voc6 podera solicitar de n6s uma c6pia itnpressa de qualquer registry
fomecido ou disponibilizado eletronicamente por n6s a voc6. Voc6 podera baixar e ilnprimir os
documentos que Ihe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente ap6s a
fess:io dc assinatura, c se voc6 optar por criar uma conte de usufrio DocuSign, voc6 podera
acessf-los por um periods de tempo limitado (geralmente 30 dias) ap6s a data do primeiro envio
a voc6. Apes esse periods, se desqjai que enviemos c6pias impressas dc quaisquer desses
docuunentos do nosso escrit6rio papa vole, cobraremos de voc6 wna taxa de R$ 0.00 por patina
Voc6 pods solicitat a entrega de tail c6pias iinpressas por lids seguindo o procedimento descrito
abaixo

Revogagio de seu consentimento

Se voc6 decider receber de n6s avisos e divulgag6es elem-onicamente, voc8 poderi, a qualquel-
momento, mudar de ideia e nos infomlar, posterionnente, que voc6 deseja receber avisos e
divulgag6es apenas em formato impresso. A fomla pda qual voc6 deve nos infonnar da sua
decisio de receber futures avisos e divulgagi3es em forinato impresso e revogar seu
consentimento para receber avisos e divulgag6es este descrita abaixo.

Consequancias da i'evogagao de consentimento

Se voc6 optar por receber os avisos e divulgag6es requeridos apenas em formato impresso, into
retardarf a velocidade na qual conseguimos completar centos passos em transag6es que te
cnvolvam e a cntrega de servigos a voc6, pols precisaremos, primeiro, enviar os avisos e
divulgag6cs requeridos em formato impresso, e entio esperar at6 recebermos de volta a
conHirmagao de que voc6 rccebeu tail avisos e divulgag6es impresses. Para indicar a n6s que
vocf mudou de ideia, voc6 dcverf revogar o seu consentimento atrav6s do preenchimento do
formulfrio ''Revogagao de Consentimento" da DocuSign na pfgina cle assinatura de um envelope
DocuSign, ao inv6s de assini-lo. lsto indicari que voc6 revogou seu consentimento para receber
avisos e divulgag6es eletlonicmnente e voc6 n5o podei'f dais usai ' o sistetna DocuSign papa
receber de n6s, elehonicamente, as notiflcag6es e consenthnentos necess4rios ou para assinar
eletronicamente documentos enviados por n6s.



Todos os avisos e divulgag6es servo enviados a vote eletronicamente

A memos que voc6 nos informs o contrhio, de acordo com os procedimentos aqua descritos,
forneceremos eletronicamente a voc6, atrav6s da sua conga de usuhio da DocuSign, todos os
avisos, divulgag6es, autorizag6es, conflrmag6es e outros documentos necessgrios que devam ser
f omecidos ou disponibilizados a voc6 durante o nosso relacionamento Para mitigar o cisco de
voc6 inadvcrtidamente deixar de rccebct qualquer avigo ou divulgagao, n6s preferimos farnecer
todos os avisos e divulgag6es polo mesmo m6todo e para o mesmo endcrego quc voc6 nos
forneceu. Assim, voc6 podera rcceber sodas as divulgag6es e avisos eletronicamente ou ein
formats impresso, ahav6s do coneio. Se voc6 n5o concorda com este processo, informs-nos
confoi'nle descrito abaixo. Poi ' favor ', veda tanlb6ulo pai'agi'afo imediatmnetlLe acbna, que
descreve as consequ6ncias da sua escolha de n5o receber de n6s os avisos e divulgag6es
eletronicamente.

Como contatar a JCDecaux do Brasil Ltda

Voc6 pode nos contatar para informar sabre saas mudangas de homo podemos contatti-lo
eletronicamente, solicitat c6pias impressas de determinadas infortnagdes e revogar seu
consentimento pr6vio para receber avisos e divulgag6es em formato eletr6nico.

Para informal seu novo enderego de e-mail a JCDecaux do Brasil Ltda

Para nos informal ' sabre uma mudanga em seu enderego de e-mail, para o qual n6s devemos
enviat eletronicamente avisos e divulgag6es, voc& deverf nos enviar uma mensagem por e-mail e
informar, no compo da mensagem: seu enderego de c-mail anterior, seu novo enderego de e-mail.
N6s nio solicitamos quaisquer outras informag6es para mudar seu enderego de e-mail

Adicionalmente, voc6 devwf notitlcar a DocuSign, he para pro'Hdenciat que o seu novo
enderego de e-mail sda refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudanga de
e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar c6pias impressas a JCDecaux do Brasil Ltda

Para solicitar a entrega de c6pias impressas de avisos e divulgag6es previamente Domecidos por
n6s eletronicatnente, voc6 deverf enviat luna nlensagem de e-hail e infonnar, no compo da
mensagem: seu enderego de e-mail, name cotnpleto, enderego postal no Brasil e n6mero de
telefone. N6s cobraremos de voc6 o valor reference is c6pias neste lnomento, se for o casa.

Para revogar o seu consentimento perante a JCI)ecaux do Brasil Ltda

Para nos informal que nio deseja mats receber futures avisos c divulgag6es em fot-rnato
eletr6nico,voc6 poderf:

(i) i'ecusar-se a assinar uitl docunlento da sua sessio DocuSign, e na pigina seguinte, assinalar o
item indicando a sua intengao de revogar seu consenthnento; ou
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(ii) enviar uma mensagem de e-maid e informar, no compo da mensagem, seu enderego de e-mail,
none complete, enderego postal no Brasil e mlmero de telefone. N6s nio precisainos de
quaisquer outras infonnagi5es de voc6 para revogar seu consentimento. Como consequ8ncia da
revogagao de seu consentimento para documentos online, as transag6es levario um tempo major
para serem processadas.

Hardwai'e e software necessiFiostR

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vistas; Mac OS®

(ii) Navegadores: Vers6es finals do Intemet Exploier® 6.0 ou superior (Windows apenas);
Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); SafarjTM 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobats ou software similar pode ser exigido para visualizar e inlprimir
arquivos em PDF

(iv) Resolug5o de Tele: Minitno 800 x 600

(v) Ajustes de Seguranga habilitados: Permitir cookies por sessio

+# Estes requisites minimos estio sujeitos a alterag6es. No cano de alteragao, serf solicitado que
vocC Recite novaMente a divuJgagao. Versiies experimentais (por ex.: beta) de sistemas
opelacionais c navegadores nio sio supoltadas.

ConHii'mag5o de seu acesso e consentimento para recebimento de mated'ibis
eletronicamente:

Para con$m\ar que voc6 pods acessar esse informagio eletronicamente, a qual sera similar a
outros avisos e divulgag6es eletr6nicos que enviaremos futuranlente a voc6, por favor, veriHique
se foi possfvel ler esta divulgagao eletr6nica e que talnb6m foi possivel imprimir ou salvar
eletronicamente asta pagina para futuJa refer6ncia e acesso; ou que foi possivel enviar a presents
divulgag5o e consentimento, via e-mail, para um enderego atrav6s do qual sqa possivel que voc&
o imprima ou salve pwa futut'a t'e£er8ncia e acwso. A16m disco, casa concorde etn t'ecebet ' avisos
e divulgag6es exclusivamente em forlnato eletr6nico nos termos e condig6es descritos arima, por
favor, infomae-nos clicando sabre o bobo "Eu concorde" abaixo.

Ao selecionar o campo ''Eu concordo", eu conHirmo que

(i) Eu posse acessar e lcr este documento eletr6nico, denominado CONSENTIMENTO PARA
RECEBIMENTO ELETRONICO DE REGISTRO ELETR6NIC0 E DIVULGAGAo DE
ASSINATURA;e

(ii) Eu posse impiilnir ou salval ou enviaJ por e-mail esta divulgagao para onde posse imprimi-la
para fulum retbr6ncia e acesso; e (iii) At6 ou a menos que eu notitlque a JCDecaux do Brasil
Ltda. conf orme descrito arima, eu consinto em receber exclusivamente em foimato eletr6nico.
todos os avisos, divulgag6es, autorizag6es, aceites e outros documentos que devatn ser
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fomecldos ou disponibilizados para mim por JCDecaux do Brasil Ltda. durante o curse do llleu
relacionamento com voc6.
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24' INSTRUMENTO DE .ALTERACAO CONTRA'lUAu, DA SOCIEDADE

€lPUBLICRONO EXCLUSIVASPUBLICITARIASLTDA"

CNPJ/MF n '. 44.894.046/000i1-77. :017

Os iota-assinados

NELSON BIONDI FILlllO, brasileiro. casado.

mscido em 30/09/1942, publicitario, portador da c6dula de identidade RG n '.
2.809.686/SSP-SP e do CPF/MF n '. 045.368.278-20. residents e domiciliado na Cidade de
S8o Paulo, a Avenida Nave de Julio n '. 5713 -- 9' Ando, baino do Jardim Paulista, CEP
01407-200-SP;

OLa

.io z017

CARLOS ALDER'f O# COLESANTI. brasileho.
casado, nascido em 03/04/1945, pubhcitaiio, portador da" c6dula de identidade RG n '.
3.247.308/SP-SSP e do CPF/MF Do. 044.455.708-34: residents e domicihado na Cidade de
Sgo Paulo, a Rua S8o Paulo Antigo n '. 316 -- 7' and;lf>Apto. 71, baino do Morumbi, CEP
05684-0]0 - SP;

11;Ella...:AIBINALDO CASALI, brmileiro. casado.

nascido em l0/09/1945, radiodifusor, portaadt,4a c6dula de identidade RG d '. 3.309.932-
7/SP-SSP e do CPF/MF n '. 030.668.51t34, residence e don\iciliado no Municfpio de
Carapicuiba, Estado de Sgo Paulo, a Rua Aniston Negrao n '. 565, baino de Palos Verdes,
CEP 06345-200;

ANA CELIA BIONDI RODRIGUEZ. brasileira.
cmada, nascida em 02/04/19q7:beat)resaria, portadora da c6dula de identidade RG Ho.
1 1.347.033-2/SSP-SP e do (l:PE/MF n '. 089.579.578-71, residents e doiniciliada na Cidade

de S5o Paulo, a Rua Pirap6©aig20, bairro do Jardim Guedala, CEP 05610-060 -- SP; e

.il.CARO Al;MELBA. brasileho. casado.
mdiodifusor, portadofl(lla;~Gedula de identidade RG n '. 3.693.716/SSP-SP e do CPF/MF n '.
269.812.708-20, resjdeh+6 e doiniciliado na Cidade de S5o Paulo, a Rua Ailnando Petrella
na. 43 1 - Apto. 16 %'r$rre 3, baino do Jardim Panorama, CEP 05679-010 - SP.

Onicos s6cios da sociedade limitada. denominada

" LICiT.ARIAS !!:!:DA". com cede e fora na
Cidade de S5o Paulo, a Rua Hungria n '. 664 -- 2'. Andar -- gala 1, bairro do Jaidim Europa,
CEP 01455-000 -- SP, com seu Contrato Social original registrado e arquivado na MM.
Junta Comenial do Estado de S5o Paulo sob o n '. 3520075161 I em sess5o de 24/10/1980
e iltima alteragao contratual arquivada sob n '. 234.837/15-9 em sess5o de 15/06/2015,
nsolvem de comum acordo alterar o menciomdo contrato socials posteliores alterag6es
conhahais, mediante as clglisulas e cmdip6es a seguir descHtas:

1. Fifa nomeado tamb6m coma administrador da
sociedade o s6cio NELSON BIONDI Flllf$Q. ja qualifcado, passando a clfusula 6 do
contrato sociala ter a seguhte redagao:

Rna Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olympia - 04537-012 - Sdo Pall!o - SP
te1.: 55 1 T 3531-3233 fax: S5 ] 1 3537-327]

sited www.orcose.com.for - e-mail: orcose@orcose.com.for
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'6. A Sociedade sera admonish'ada pecos
adminis#adorw C.'!R].,OS .ALBERTO COI,ES.ANTI, L(JIZ ARN/ll.DO CASi4LI e
NELSON BIONDI FILllO. todos ja quati$cados, os quaid, dispemados de caugao,
assinam sempre em conjunto de 2 (dubs) assinaturas sob o tinto de Diretores sem
designagao especi$ca. Os Diretora sdo inrvestidos dos mats amplos e gerais poderes para
adminisb'ar os neg6cios socials coos mandates servo aercidos con$orme determine o
artigo 1.061 do Novo C6digo Civil, obsewadas as limitag3es impostas por ate Contrato
Soda!."

2. Fifa excluida a Clgusula 7 e seu paiggrafo iinico,
renumerando-se as clfusulas subsequentes.

3. Tendo em vista as,:pljodificag6es arima dustadas,
os s6cios resolved de comllm acordo altuar o mencionad(;ls)dn&ato social e posteriores
alterag6es contiatuais, consolidando o mesmo na sua iategfa a roger-se pdas clgusulas e
condig6es aseguirdescritas:

cowsoLinxcAo DO colvl'ilavo sod.al

££PUBLICRONO EXC[,US]VAS PUBL]C]TARIAS LTDAe.

1 - nEmoMINACXo SOCIAL

1. A Sociedade denomina-se 6'PUbLICRONO -- EXCLUSIVAS IPUBLICn'ARIA.S
LmA",("Sociedade") e 6 xian 3ociedade empresaria limitada, regendo-se pdas
clgusulas dente instruments, conf a observ8ncia das disposig6es constantes no artigo
1052 e seguintes da Lei ;0.406; de l0/01/2002(C6digo Civil) e, supletivamente, nas
omiss6es, pda Lei n'X 6..404, de 15/12/1976 e alterag6es posterioms(Lei das
Sociedades por Agnes):

n-SEDEEFORO

2. A Sociedadet(ftilHme e toro legal fiesta Capital do Estado de S5o Paulo, na Rua
Hungria n '. 664:= 2'. Andar-- Sale 1, bairro do Jardim Europa, CEP 01455-000 -- SP,
podendo a qualquer tempo e a crit6rio dos s6cios instalar, master ou encenu filiais,
dep6sitos ou escrit6rios em qualquer porto do tenit6rio nacional.

m- PRAZO DE nunAcAo

3. A Sociedade iniciou suas atividades em 24 de Outubm de 1980 e vigora por tempo
indetenninado, dissolvendo-se apenas pda vontade dos s6cios detmtores da maioria
do capitalsocial.

IV-OBJETOSOCIAL

4. A sociedade tem por objeto

RITA Cladomiro Amazonas, 1435 - Vida O]impia - 04537-0 ]2 - S&o Paulo - SP
tef.: 55 1 T 3531-3233 - fax: 55 1 1 3531-3271

site: www.orcose.com.for - e-mai): orcose@orcose.com,for
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G) o aluguele a instalagao de espagos fisicos para a
espagos extemos ou equipamentos e mobiliirios urbanos, coma outdoors,
busdoors, pain6is eletr6nicos, empena de pr6dios, cartazes ou triedros em taxis,
re16gios eletr6dcos, entry outros, bem coma em espagos intemos, incluindo,
sem limitagao, pain6is de tram, 6nibus, metres e aeronaves;

veiculaQao de publicidade eib:

(Q o fomwimento, instalaggo, manutenggo, operagao e limpcza de equipamentos
urbanos;

(iii) o dwenvolvimento de gestao de in6aes&utura de publicidade para terceiros sob
contrato; e

(iv) a paHicipag5o em ouUas sociedades e eventos ching.s8Qj#cotista ou acionista.

Parfgrafo tJnico. Para exercicio de suas atividades, 4": Sbbiedade poder& inclusive,
pardcipar de licitag6es pablicas e privadas.

V-CAPITALSOCIAL

5. O capital social totalmente realizado e..Atillf&lizado em boa e conente moeda
nacional 6 de R$ 134.000,00(canto e trhta +lquatro mil reais), dividido em 134.000
(cents e trinta e quatro mil) quotas, dada,,)lma no valor nonlhal de R$ 1,00(um real),
continua inalterado, e assam distribuid6:eQ&e os s6cios:

q
soCIo

NELSONBIONDIFILHO

CX.RtOSXiBERTOCO]nSXUTL.]
VAIDO CASAU

AWACEtJXBiomniRODKiGI
AINARO ALMEIDA
TOTAL

QUOTAS
67.000
20.599
20.599
19.135
6.667

134.000

VALOR
67.000,00

20.599,00
20.599,00
19.135,00

6.667,00

134.000,00

Parigrafo Primeiro.$'4 ruponsabilidade de dada s6cio 6 restiita ao valor de suas cotas,
mas todos respondeln:sbaidadamente pda integmlizagao do capitalsocial.

Parggrafo Segundo: As decis6es societirias serge tomadas em Reuni5o de Quotistas polos
s6cios que npresenCem ao nddmo 80% (oitenta por cinco) do capital social, e conHoime
artigo 1.071 combinado com artigo 1 .076 do Novo C6digo Civil, sendo que a coda quota
conespondera um veto.

vl - AnMlxisTtixcAo
6. A Sociedade serf adnlinistrada pelts adminis&adores CABlllQS..:ALBERTO

CQ!!Egan.!L 11dJIZ.MALDQ MASAI.le NELSON BIONDI FILHO. todos
jf quahlicados, os quaid, dispensados de catigao, assinam sempre em canyuznto de 2

(dual) assinaturas sob o dtulo de Diretores sem desi©.agate especifica. Os Dbetores
s5o investidos dos maid amplos e gerais poderes para administrar os neg6cios socials
culls mandatos servo exercidos confomle detemlina o amigo 1.061 do Novo C6digo
Civil, observadas as linlitag6es impostas por este Conbato Social.

Rua Clodomiro Amazonas: 1435 Vila Olympia - 04S37.0 }2 - Sdo Paella - SP
te1.:55 113531-3233 - fax: 55 1135313271

site: www.orcose.com.for . e-mail: orcose@orcose.com.for
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7. Respeitadas as disposig6es contidas fiesta C16usula, a Sociedade considmi)ad-f
obrigada, em todos os pap6is e documentos que envolvam responsabilidade social,
criando, extinguhdo, constituindo ou modi$icando direitos e/ou exonerando terceiros
de responsabihdade para com ela, tats coma a movimentagao de contas bancarias, e a
emissao, saque, aceite e endogso de titulos de cr6dito, quando representada: a)
isoladamente por qualquer um dos Dhetores; ou, b) por doin procwadores,
devidamente constituidos e com poderes bastantes.

Par6grafo Unico. A Sooiedade podera ser, excepcionalmente, representada por um $nico
procurador, desde que o mesmo tenha fido constituido com poderes especificos para um
tinico e detemdnado Him, comCanCe do mmdato, au quando cawticufdo com os p(Hens da
clausula"adjudicia".

8. Nos atom de constituigao de procuradores, a Sociedadd de$erf ser necessariamente
representada polos s6cios ou os diretores da socje4ade'que representam 80% do
capitalsocial.

Paragrafo Unico. Todo e qualquer mandate outorggdQS B parter delta data, ter5o validade
por puzo indetenlihado, ficando a crit6rio dos s6glos&sua revogagao.

9. Os Dbetores fbMo jus a retkadas mensais;:a titulo de "Pro Labors", em montante a
ser 6xado polos s6cios, e que serf levadp a bonita de despesas gerais da Sociedade.

10. S5o expressamente vedados, seado,4ul(isle inoperantes com relagao a Sociedade, os
atom de qualquer dos s6cios, Diretords,a&ninistradores, procmadores ou ft)ncion6rios
que a envolverem em obrigag6e$; relativas a neg6cios ou operag6es estrailhas ao
objeto social.

Sai-nEtJXiAOnE IUOTISTA$

11. Todd e qualquer mat6rjg que n5o se encontrar disciplhada na lei ou no presents
Contrato Social deveM ser deliberada em Reuni5o de Quotistas, que servo realizadas
ordinariamente em.$bril de dada ano, devendo apreciaro relat6rio das atividades da
Sociedade, prepdadd: pda Diretoria, bem cano w demonstmg6es financeiras.
Poder5o tamb$+ s&rrealizadas, a qualquer tempo, reunites extmordiniiias.

11.1. As Reunites h&Quotistas servo convocadas pele s6cio ou s6cios que represented a
80%(oitenta por canto) do capital social ou por qualquer um dos Diretores, mediante
comunicagao escrita com pelo memos IO(dez) dias dteis de anteced6ncia e
especificando o dia, a hora e o local da reudao, bem coma a ordem do dia e s6 sabre
ela podera hover deliberagao.

11.2. Pam que as reunites se possam instalar e validamente deliberar em primeira
convocagao, serf necessirio a presenga de socio ou s6cios que represented, no
minima, 80%(oitenta por canto) do capital social. Ngo havendo qu6rum pam a
instalagao da Reuni5o de Quotistas em plimeha convocagao, seri feita imediatamente
uma segunda convocagao, com anteced6ncia de pelo memos 03(tHs) dias Oteis.
Bantam qualquer n6mero de votes presented para que estas reunites possum se
instalar e validamente deliberar em segundo convocag5o. \

Rita Clodotniro At[[azonas: 1435 - Vi]a Oiftupici 04537 0]2 - Sdo Paulo - SP
tel.:55 113531-3233 - fax: 55 11353} 3271

site: www.orcose.com.for - e-mail: orcose@orcose. cath.for
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11.3. Qualquer s6cio poderg ser representado por procurador, sends ent8o considerado
presents ireuni5o.

11.4. As reunites servo presididas polo socio que for escolhido pda maioria dos votos
presented, cabendo ao presidents da reuni5o a escolha do secreUrio.

11.5. As convocag6es para as Reunites de Quotistas soho dispensadas se estiverem
pTesentes s6cios representando a totalidade do capita! social.

11.6. A dada quota corresponded um Toto nas Reunites de Quotistu

lan -zxznci(xo sod,AL

12. O exercicio social, que coincide com o ano civil, encenar-$&a em 31de dezembro de
cadaano.

ix - B:AL:AINGQ P:A 111yMQNIAL

13. Findo o exercicio social, proceder-se-a, coh',6bgbrvgncia das prescrig6es legais, ao
levantamento do balango patrimoniale demaig ' demonstmg6es fnanceiras. O lucio
liquido apurado, se houver, ap6s as amortizd$6es pemlitidas, deverf ser distribuido
aos s6cios, na proporgao de sua particjpag$o social, salvo delibemgao, em contrario,

dos s6cios titulares de, no lninimo, $f)%l(oitenta por canto) do capital social.

Paragrafo Unico. Mediante aprovag5Q: em Reuni5o de Quotistas, a Sociedade poderg, a
qualquer tempo e com observanciaidag:fonnaUdades legais, proceder ao levantamento de
balangos em menores peHodos, inciusjVe mensais ou semes&ais, e dispor sabre o resultado
assim apurado-

X-Atl'EKAC6XSC6}ql'KATUXiS

14. Os ins&umentos que iillpliquem em alteragao dente Contrato, por mats especiais qub
sqjam, inclusive g4iSformagao, fus5o e dissolugao, para serum vglidos pemnte a
Sociedade, o$:!r6)lies s6cios ou tercehos, basta que sqjam 6rmados pelos s6cios que
represented 80% (oitenta por unto) do capital social, confomie artigo 1 .071 do
Novo C6digo Civi[, sendo ]icit& a exc]usgo de s6cio desde que observado. o artigo
1.085 do Novo C6djgo Civil.

:"'')

Xl-CESSAODEOUOTAS

15. Os s6cios s6 poderao coder entry si subs quotas e bem assam os (!ireitos inerentes a
tail quotas por forma do presents contrato, desde que guantam, nos tennos dente
capitulo, o direito de preferencia aos demais s6cios.

16. O s6do que lJwtender aliens' sms quotas a ouho quodsta dart also escrito de sua
intengao aos demais s6cios, indicando a quantidade de quotas que pretends vendor,
pogo e condig6es de pagamento e dandy-shes um puzo n5o inferior a 15(quinze)
dias para exerwrem tal dheito, na proporgao das quotas por GIGS detidas.

Rna Clodomiro Amazonas, }435 - Vita O]impia - 04537-Q]2 - Sdo Paulo . SP
te1.:55 1T 3531-3233 - fax= 55 1 1 353]-3271

site: www.orcose.eom.for - e-mai!: orcose@orcose.com.for
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17. Os haveres do s6cio retirante, excluido, dissolvido, extinto, liquidado ou falido serge
apurados na confomlidade de balango, especialmente levantado pua este Hlm. Tats
haveres servo pages pda tesouraria da sociedade em 12 (doze) parcelas mensais,
iguais e consecutivas, acrescidas de corregao monetiiia e juror de 1%(hum por
cents) ao m6s.

Xll po PALXCiMXNTOEDA XXTimCAO
18. O fblecimento, retirada, exclusao, dissolugao, extinggo, liquidagao ou fa16ncia de

socio ou s6cios n8o dissolverf a Sociedade, .que continuarf com os demais. No cano
de falecimez2to, ficargo os herdeiios ou szzcessores sublogados plos respecdvos
direitos e obrigag6es e representados perante a Sociedade, enquanto hdiviso o
quilaao respectivo, por um representante legal devidalneatd cfedenciado.

19. No que for omisso o presents Contrato Social, este ser6i$gido, supletivamente, pdas
donnas das sociedades an6nimas.

20. Com expressa renincia a qualquer outta, por M.lisp'hvilegiado que deja ou se tome,
as panes elegem o Foro Central da Capital:dojlEstado de Sgo Paulo, coma inico
competente para dirimir qualquer diivida Qli'::+6ntrov6rsia deconente do presents
Contrato.

21. Os Adlninistmdores declaiam, sob as::paras da lei, de que ngo estgo impedidos de
exercer a admhistrag5o da sociedad<'$$5i lei especial, ou em virtude de condenagao
criminal, ou por se encontraren%;;$ob 6s efeitos dela, a pena que vide, ainda que
temporariamente, o acesso a4'0argos pablicos; ou por crime falimentar, de
prevadcagao, peita ou subomg, ipicussao, peculato, ou contra a economia popular,
contm o sistema fhancef ro.nacional, contm aoiuias de deHesa da conconencia, contra
as relag6es de consume, {6 $iblica, ou a propriedade.

E, por estarem assam justos,:. jertos e contratados, assinam o presents instrumento de
altemggo contratual em 3.d(bes) Viag de igual tear e fomu, devendo estes bias sel levadas a
registro e arquivament%pqla MM Junta Comercial do Estado de Sgo Paulo, pam os
devidos lens de dueit

Sgo Paulo, 28 de HarPO de 2D1 7.
\

BIOlqDI [l.)EZ.

ALVXKd Ai.ME

Rua C]odoMiroAmazonas, ]43. Vila O:impia - {
e.:S5 1 3531-3233 - fax:5S I

site: www.orcase.cam.for e-mail: arco!
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A anilise e o dererimento deste documents servo eletuados peso seguinte 6rgao:
Junta Comercial do Estado de S3o Paulo

OI.IDEA .0

llvAS PUBLICTTARIAS UDAPUB 'fq . e'lq . oq6.ooo. l+'+

02. MOTTO DO PREENCHtMENTO
nEtxQAo oos EVCNTOS soucllmos / DAKDO nrENTO

247 Alteragao de capital soda
Quadro de S6cios e Adminlstradores

DAPESSOAJURIDICAD3. aDEl\nIFICACAO DO R

LuiZARNALRO CASALI

04.C6OiCOOE CONTROLE Da ALH D

00146Este documento fol assinado com o Certiflcado dIgItal do Nl: 62.693.61
do 06 de
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Instrug6es de Preenchimento e Navegagao

A Chave de Acesso para a sua solicitag3o 6 composta do N6mero de Recibo e pele
NOmero de Identificag3o:

- O NOmero do recibo para este documento 6 SP69038289
- O NOmero de IdentificaQao deste documents 6 44.894.046.000.177

Anote estes n6meros, pols servo utilizados caso deja necessdrio recuperar a
solicitag3o. Se preferir, voc6 pode imprimir ou fazer o download da sua chave de
acesso.

Download Imprimir

Clique aqua para instrug6es de preenchimentor navegaggQ>$;eonexao

hths ://www3 8 . leceita. fazenda.gov.for/eads incnac/principaIAction. do?page-conteudo 22/08/2017
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NIRE

3520075161-1

NOME

PUBLICRONO - EXCLUSiVAS PUBLICITARIAS LTDA

1. Flea nomeada tamb6m coma admlnlstrador da sociedade o s6clo NELSON BIONDIFILHO. ja qualificado
cantrato soclala ter a segulnte redagao

passando a clgusula 6 da
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JUCESP Junta Comercial do Estado de Sgo Paulo
ETIQUETAPROTOCoin

Minist6rio do Desenvolvimento. IndOstria e Com6rcio Exterior
Secretaria de Com4rciq e ServiQos
Departamento de Registry Empresartal e Inovagao - DRED
Secretaria de Desenvalvimento Econ6mlco. Ci6ncia,

Tecnologia elnovaQao

@
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JUCESPPROTOCOLO
0.821.365/17-4

CAPADO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

JUCESP
CEDE

CAniuBooisTni8UtQAO

i 5 AG0 2a17

LOBE

I Procuragao

I Alvaro Judicial

I Formal de Partilha

I Balango Patrlmonlal

I OutFos

( )EPocumentos Pessoais
) Laude de Avaliagao

) Jornal

) Protocols / Justiflcagao

) Certidgo
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Sect'etaria de
Desenvolvimento

Urbano

./ggs

RIMEIRA CAPITAL D0 BRASIL

ATA DA SESSAO - RECEBiMENTO DOS ENVELOPES - PROPOSTA TiCNICA.
PROPOSTA COMERCIAL E OOCUMENTOS DA HABILITAQAO E ABERTURA OOS

ENVELOPES DAS PROPOSTAS T£CNICAS

DATA
20/06/2022

HORARIO
10hs(Horario de Local

DADOS DALICITAQAO
MODALIDADE

CONCORR£NCIAPUBLICA
02/2022-$EDUR

OBJETO

IContratagao de empresa especializada ou cons6rcio de
emprosas ospecializadas para a concessio com outorga
onerosa de servigo pablico, pelo puzo de 20 (vinte) anon,
com o uso de bem pablico, compreendendo projeto,
jconfecgio, fornecimento, instalagao e manutengao de
itens de mobiligrio urbane, englobando os equipamentos
ja instalados, que servo recepcionados peta
concessionaria, do Municipio de Salvador/BA, para
exploragao publicitaria, estes constantes dos 04 (quatro)
lotus, dispostos no item 04 (quatro) do Projeto Basics.
conforme condig6es e especificag6es estabelecidas neste
Edital e sous Anexos.

r''\.

couissAo
NAME

Plellane Espinhara de Almeida

Membro F16via Maiane de Souza Nascimento

Membro Marcia Correia Thom6

Membro Claudio Antonio B. Martlnelli Braga

Membro Suplente

Membro Suplente

Luis Adriano de Andrade Correia

Marcus Vinfcius Leal de Andrade

UCITANTE(S)
PRESENTERS:

LIPCOMUNICACAOLTDA

EMPRESASECNPJ NO

13.505.649/0001-06

REPRESENTANTE
's

MARiANiNA aOnDiLFK
TINS
l



Secretaria de
Desenvolvimento

Urbane

OBSERVAQ6ES

Iniciada a sessao, a Presidente da CEML deu initio ao procedimento de credenciamento dos
representantos das licitantes arima identificadas, settdo rubricados os documentos de credenciaMento
pelts membros da CEML e pelts represented das licitantes presented. Sra. MARIANINA GORDILHO
MARTINS, representante da empress LIP COMUNlcAgAO LTDA, Sr. MARCELO FREIRE.

ds Propostas T6cnica, Comerclal e Documentos da Habilitagao. ficando constatado que se
encontravam devidamente lacrados, inexistindo qualquer tips de violagao. '

:')

Assim, a Presidente da CEML procedeu a abertura dos Envelopes "l" -PROPOSTA TECNICA.
Dandy seguimento a sessao, convocou os membros da CEML e os representantes das licitantes arima.
na conformidade dos notes que participaram, para rubriqa$m os documentos constantes dos Envelopes
"l" PROPOSTAS TfCNlcAS. Sends que o Late o4/foilvistado pele Sro Hugo da Sica Wail!;i;eto.
cidadio representante da sociedade} Os®.lopesa'2''-lpb'ROPOSTA COMERCIAL e Ert$eliar8es "3"-
DOCUMENTos DE HABILITA9Aq pel6anec;RTDa98rgdos. vista que nio fl$;m abatil;li;tj;rpltesenteN

g'' '\:P '""'"'-;'W'b...,- ,."nq/'('C''W

77 /
'u r''/

LOTEOI LOTE 02 I LOTE03 I Late 04
CONS6KCiO

ELETROMIDtA-SHEMPO
CONS6RCiO
ELETROMIDIA-SHEMPO   coNs6ncio CENTRAL

IMOBESALVADOR
CONSOKCioJCDecAux
SALVADOR MOBILIARIO
URBANOLTDA.
PUBLICRONO
EXCLUSIVAS
PUBLtCtTARiASLTOA  

DESERTO ZOOM PUBLICIDADE
EXTERIORLTDA

CONSORCio MOniLtAS
URBANAS DE SALVADOR     CONSORC10 MOBiLIAS

URBANAS DESALVADOR

      LIPCOMUNICAQAOLTDA

02 CONSORCIO MOBJLIAS
URBANASDESALVADOR

BBLUElFA CAPITAL DO BRAS

EMPRESAS: ALL SPACE Fk6FX6)1R115R'E
MARKETING LTDA - EMPRESA LfDER.
CNPJ N'.54.219.084/0001-88 E SHEMPO
EMPREENDIMENTOS E SISTEMAS DE
COUUNiCAGAOLTDA.CNPJ
No51 A7g.6Ra/nnl.np

MARCELOFREIRE

03 ZOOM PUBLfCIDADE
EXTERIORLTDA

03.470.235/0001-35 IUBRINECARDOSO DE
Q A RITA hl A

04

IMOBISALVADOR
EMPRESAS: IMOBITARGET
COMUNICAQAovlSUALLTDA-EMPRESA
LIDER -CNPJ Nn7.61 1 .029/0001-59 E
CMSMIDIAESERVICOS DE
PUBLICtDADE EtRELF.CNPJNa
lg 325 qgq/anni.77

\lr=1 ] I rnl ]rl

DANIELDACOSTASlLVA

05 CONSORcioJcoeCAUX
SALVADOR MOBILIARIO
URBANOLTDA
PUBLICRONO
EXCLUSIVAS
PUBLICnARIAS LTDA

EWPnESAs:JcoECAuxsALVAoon
MOBILIAR10 URBANO LTDA-CNPJNO
04.045.129/0001-77 E PUBLICRONO
EXCLusivAS PUBLiCiTAniASLTDA-
CNPJ N ' 44.894.046/0001-77

CLARIS$AIRACET DEFAEI:tA$
LIMA

,d
06 CONSORCIO

ELETROMtDIA-SHEMPO
EMPRESAS: ELETROMIDIA S/A=CNPJ NO
09.347.516/0001-81 E SHEMPO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . CNPJ
No53 188 322/ann 1.'79

PAULO BADRA



J,8q'}
Secretaria de

Desenvolvimento
Urbane

Equipe de apoio:
Marizete Sena Santos - Apoio Sedur
Maria da Conceigao Carneiro de Oliveira- Apoio Sedur
Elo6 Meira Mora-Apoio Sedur

Grupo de apoio T6cnico:
Jealva Avila Linc Fonseca
Ana Regina Moraes Sardinha

'E(S)
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De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Lima Clarissa <clarissa.lima@jcdecaux.coma
quarta-feira. 15 dejunho de 2022 20:29
licitaqao .s uco m@ sa lva do r.ba .g ov. for

Vannucci Eduardo; Wippel Danielle; Zanelato Josiane; Palomo Nieves
LICITA(OES I Pedido de esclarecimentos - JCDECAUX DO BRASIL LTDA
AO Salvador MU 2022 - Esclarecimentos DAOCI V4 DW CL clean.dock;
AO.Salvador.MU.2022.-.Esclarecimentos DAOCI V4 DW.CL clean.pdf

Prioridade: Alta

A

COMISSA0 ESPECIAL MISTA DE LICITAgAO - CEML

r'"Trezados(as},

JCDECAUX DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o ng 02.688.435/0001-04, vem respeitosamente, em relagao ao
EDITAL DE LICTTAgAO NQ 003/2022 -- SEDUR, CONCORRENCIA ng 002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO ng

019.121/2020, encqminhaJ:PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. , cujo objeto 6, por meir de CONCESSAO onerosa a
selegao da melhor proposta visando a contratag3o de empresa especializada ou consorcio de empresas
especializadas para a concess3o com outorga onerosa de servigo pablico, pele puzo de 20 (vinte) anos, com o uso
de bem pablico compreendendo projeto, confecgao, fornecimento, instalag8o e manutengao de items de mobiligrio
urbane, englobando os equlpamentos j6 instalados, que servo recepcionados pda cancessionaria, do Municfpio de
Salvador/BA, para exploragao publicitaria, estes constantes dos 04 jquatro) notes, dispostos no item 04(quatro) do
Projeto B6sico, conforme condig6es e especificag6es estabelecidas neste Editale seus Anexos.

Pedimos a gentileza da confirmagao do recebimento em resposta a elsa mensagem

+Encaminhamos uma via digitalem PDF -- assinada e uma via em formats ".doc. ", conforme previsto no Edital

Ficamos a disposigao.
Atenciosamente ,
Clarissa Lima
.AdvogadajZ.dwyer
Av. das Nag6es Unidas, 7815 - Torre 1 - 8' Andar - Pinheiros - 0542$.070 - Sio Paulo - Brasil
Tel.:+55 (11)2222-{516
hUn;//www.icdecaux.com.for

JCDecaux
DA:lASOLUT:ONS
Umjunhnrso da solug6as para sua campanhajOOH

Polo aceite de uma proposta comeniale/ou envio de um Pedido de !nsergao {'Pl"} assinado, o Anuncianta e/ou sua Ag6ncia declaram ter conhecimento e
aderido ds CondigOes Gerais de VeicutaQao de Pubficidade da JCDecaux no Brasil registrado no f' Oficiaf de Registm de Tftufos e Documentos da

l



Comarca de Sio Paulo, sob o Ro 1.589.535 de 01/12/2020, disponive! rlo site: J ) '''a v '
https:/7sewicas:cdtsp.com:for/validarregistro/Home/Consuls?v:0019{50B475299115. bem coma autorizam a JCDecaux a ulifizar em sua$ apresentag6es de
portf61io comercial as veiculag6es e marfa do Anutlciante.

+T Por favor, considere a pl'otegao ao meld ambience antes de imprimir esse e-mail.
As lnformag6es colltidas ncsto mensagenl sio conndenclals: dlrigidas aperlas ao(s} tndividuo(s) deslgrladois) acinla
Cano a presents mensagem nio the tenha fido dirigidca. favor comunicar it'rtcdiat3f'rleRtc Q recebimento delta ao remetente, exciulndo-a, em seguida de $e i
computador. valendo o registt-o de que o uso, a reprodugao, a disseminagio ou a divulgag5o delta nlensagem sio estriiamente proibidos, podel3do resultar
rla adoQao das ntedidas judiciais e exlrajudiciais cabiveis peta rciDcteQte
The lnformatio11 contained in ttlis message is confidential, intorldBd only €c} the personas) indicate(! above
Iti c $e is message is not addressed to you. f)lease promptly acknowledge tue receipt here of to the sender, deleting i{ from your coFnputer. Kindly be
aware that the use: reproduction: dissemination Bild/or disdosure of this message are strictly forbidden and may result in the adoptio!"} by sender of the
relevarlt judicial and extrajudicial !pleasures

n



ANEXOX J,gog '
MODELO DE SOLiCITAgAo DE ESCLARECIMENTOS

Sio Paulo,15 dejunho de 2022

A

PREFEITURA DO MUNICiP10 DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDUR

COMISSAO ESPECIAL MlsTA DE LtCITAgA0 - CEML

REF.: Processo n ' 19.121/2020 -SEDUR

Licitagao: CONCORRfNCIA SEDUR N ' 002/2022

Prezados Senhores

JCDECAUX DO BRASIL LTDA., apresenta a(s) seguinto(s) solicltagao(6es) de esclarecimento(s) relative(s) ao Edital da Concorr6ncia n ' 002/2022

Nos termos do Projeto Basico, caberA a Concessiongria a escolha dos locais de instalagao
para os Lotus I, ll (para os Tokens Publicitdrios que nio fizerem parte dos Abrigos) e 111 do
Edital, dependendo esta da anu6ncia do Poder ConcedenteProleto Bislco:

9.6.- Os mobiliirlos deverio ser instalados em
atondimento aos crit6rios estabolocidos, sogulndo o pixo
Centro-Balrro. priorizando a regiao central da cldado.
bem como os centros comerciais dos bairros. visando
locals de concentragao e circulagao de pessoas.

Entendemos quo uma voz respeitados os paramotros definidos no item 9.6 do Projeto Bgsico
no que tele a escolha das localizag6es. as raz6es de dlscordincia do Poder Concedente
poderao ser pautadas somente na impossibilidade t6cnica de instalagao nessas locals
escolhidos pda Concessioniria

Este correto o nosso entendimento?

2. Esclareclmento 2.1 :
O artigo 150. VII. da Lei Municipal n. 7.186/2006 prev6 hip6teses de isengao da TLP para
atividades de 'car4fer (...J. educaffvo (...), de/nferesse colefivo (..J= conforms se 16 abaixo

roieto Bisico:
4.11. Correri is expensas da future concessioniria
todos os tributos Incidentes sobre os servigos objeto desta
concessio e sabre a exploragao publicitaria. Incluindo-se
a Licenga para Exploragao de Atividades em
Logradouros POblicos - TLP, nos tormos dos artigos 145
e seguintes da Lei Municipal n. 7.186/2006. artigos 180 e
seguintes do Decreto Municipal 25.476/2014 o
atualiza96es posteriores.

'Hd. 750 S4o /senfos da taxa.

Vll ividade de caMterreligioso, educativo ou filantr6pico. de interesse coletivo. desde que nio
baja qualquer finalidade lucrative e nio velcu:e marcos de empresas comenclais ou produtos.

Tends em vista que nos termos do item 20.1 do Edital. a Concessioniria deveri disponibilizar
5% da Area de publicidado para a "div'u/gafao de mensagens /r7sf/fc/c/onais, por aaas/6o de
campanhas e confeddos de /nferesse pdb//co e co/ef/vo", entendemos que a futura
Concessioniria estarA isenta do pagamento da TLP sabre 5% da area de publicidade
Instalada, uma vez que o conteOdo que sera difundido seri de "lnteresse coletlvol ' sem
qualquer finalidade lucrativa, nos termos da isengao prevista no art. 150.Vll da Lei Municipal
n.7.186/20064.11.1. A exploragao dos meios de publicidade deveri

ser anualmente licenclada junta a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano -- SEDUR, com pagamento da
TLP correspondente. prevista na Tabela de Receita n ' V
-- Pare "B ' (AnexQ VI da Lei Municipal n ' 7.186/2006 --
C6digo THbutirio e de Rendas do Municlpio de Salvador)
c6dlgo 3.1.3.1 para as publicidades previstas para os
Lotes 1. 11 e 111, e c6digo 3.1.3.2 para as publicldades
previstas para o Late IV. ou outra que venha a substitul-
la

Esb correto o nosso entendimento?

Esclarecimento 2.2:
O Poder Concedente apresentou no item 4.1 1.1 do Projeto B6sico o c6digo aplicado para as
publicidades previstas nos Lobes 1. 11 e 111, qual seja, o c6digo 3.1 .3.1 da Tabela de Receita n
V -- Parte 'B" (Anexo VI da LeiMunicipal n ' 7.186/2006)

Para que as licitantes possam ter uma total compreensao dos custos roferentes a TLP. tondo
em vista as informag6es fornecidas pele Edital. entendemos que para os Lotes 1. 11 e 111. os
quais det6m um miximo de 400 faces com 2m2 cada uma (totalizando 800m2 para cada um
dos lotus).

Edital:
20.1 . A CONCESSloNARIA dever6 disponibilizar 5%
(cinco por cents) da area de publicidade instalada para a
divulgagao de mensagens Institucionais, por ocasiio
de campanhas e conto0dos de Interosse pabllco e
coletlvo. oriundos dos 6rgaos competences do Munlcipio
de Salvador.

Tendo em vista que o c6dlgo 3.1.3.1 prev6 o pagamento de R$ 429,26/ano/mz que
multlplicado por 800mz resulta no valor anual a ser paco de R$ 343.408.00 (trezentos e
quarenta e tr6s mil e quatrocentos e alto regis), entendemos que esse 6 o valgCm4Xlmg a ser
page pdas Concessionirias dos Lotes 1. 11 e 111 para dada um dos notes, considerando a atual
redagao da Lei 7.186/2006 (c6/colo este que n6o cons/Uefa o percenfua/ das faces desfinadas
ao Poder Concedente que. nos termos da questao anterior, estariam isentas de TLP)

Esb correto o nosso entendimento?

1/9
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3 O Item 6.7 do Projeto Basics prev6 a possibilidade da Administragao. ou quem ela indicar. de

utilizar os equipamentos de mobiliirio urbane objeto desta licitagao para instalagao de:
dispositivos de telecomunicaGQg$.
de tecnoloaia dQinformacio
delocalizacio ou
entretenimento
dentre outros.

Ocorre que nio ha qualquer informagao quanto aos possfveis equipamentos que podem ser
instalados, as funcionalidades que poderao ter. e a compatibilidade dos mesmos com os
mobiligrios urbanos a serum instalados no quadra desta licitagao. A possibilidade de inclusio
desses equipamentos nos mobiliirios urbanos no curse da execugao do contrato pode
prejudlcar o funcionamento destesProloto Bislco:

6.7 - A CONCESSIONARiA Fica dente que a
administragao municipal poderi utililizar os
equlpamentos de moblllirlo urbane coma suporte para
a instalagao de dispositivos de telecomunicag6es, de
tecnologia da informagao, do localizagao ou
entretenimento dentre outros. nos termos definidos
conforme Plano de Tecnologia elaborado pda area
t6cnica do municipiol

Inclusive. essa possibilidade pods so aplicar no outro sentido, sendo quo os mobilidrios
urbanos podem prejudicar a funcionalidade desses novos equipamentos instalados no curso
da execugao do contrato. sends que a mi interagao ontre os equipamentos 6 do dificil e longa
comprovagao

Por meir dessa clausula. vislumbra-se a possibilidade de instalar equipamentos pesados. ou
com volume superior ao estudado e calculado para garantia da ostabilidade do mobiliirio
urbano. Tais modificag6es podem inclusive ocasionar uma ncompatibilidade superveniente
dos mobiliirios urbanos com as normas t6cnicas e legislag6es aplicaveis.

6.7.1 A administragao ficarg responsavel. ou aquele a
quem asta indicar. pda instalagao, operagao e
manutengao dos dispositivos descritos no subitem;

Somente a Concessioniria podera garantir a estabilidade do seu mobiliArio com certo volume
e peso no interior ou fixado ao conjunto, Inclusive. permitlr que terceiros manipulem os
mobiliarios. podendo favorecer o aparecimento de fissuras que dificultario de forma
significativa a garantia do rosist6ncia a corrosio durante 20 anos 8m uma localizagao
litoranea. sem mencionar outras hip6teses de deterioragao do mobiliArio que servo. conforme
ja explicado. de dificil ou impossfvel comprovagao que foram ocasionadas por mal uso de
terceiros

6.722 A adminlstragao ficarA responsavel. ou aquele a
quom testa indicar. por sanar qualquer dana causado
nos equlpamentos de moblllirlo urbane, quando da
instalagao ou manutengao dos dispositivos descritos no
subitem;

Se caso houver danos nos mobiliarios, o que ha alta probabilidade de ocorrer, tanto a
Concessionaria, Poder Concedente e terceiro quo manipulou o mobiligrio poderao passar
ands discutindo o prejufzo e o nexo de causalidade em processos infindiveis que podem
ultrapassar a duragao do Contrato

Em suma, ao pemlitir tal possibilidade de manuseio dos mobiliirios de forma indiscriminada
o interesse pOblico e o servigo pOblico buscado por meio da presente licitagao serif os
prejudicados.

Desta forma. requer sega excluida tal posslbilldade do Edital. excluindo. portanto. o item
6.7 e seus subitens do Projeto Basico. mantendo-se apenas a possibilidade prevista pele item
6.6 do Projeto Basico. no qual a Concession6ria 6 responsavel caso decida pda instalagao de
outros equipamentos de telecomunicag6es. tecnologia da informagao. localizagao ou
entretenimento.

i Edltal
19.1. Todos os ativos cedidos pele PODER
CONCEDENTE a coNCEssloNARIA. na data de
asslnatura do Contrato. bem como aqueles bens
adquiridas e implantados pda CONCESSIONARIA. em
razio dos investimentos por ela realizados, durante o
puzo da Concessao, que sojam imprescindiveis para a
continuidade dos seuigos de utilidade pOblica
compreendendo. mas nio se limitando. aos mobiliArios
urbanos integrantes do Contrato. incluindo today as
ostruturas a des associadas. necessdrias para o bom
funcionamento dos equipamentos. bem como a
propriedade imaterial decorrente do Contrato, duranto
o perfodo da Concessao. e, ao final do Contrato.
reverterio ao PODER CONCEDENTE. em perfeitas
condig6os de utilizaQao.
Quando da extinQao da Contrato. a CONCEsslONARIA
se obriga a ceder e transferir ao Municfpio de Salvador. de
forma gratuita. irrovogavel 8 irretratavol. todos os diroitos
de uso, relatives aos mobiliirios urbanos. para utilizagao
no Municfpio Salvador. devendo para tanto:

Assinar todos e quaisquer documentos, incluindo. mas
nio so limitando. a Contratos. termos de cessio.
declarag6es. procurag6es etc;

Ceder ao Municipio de Salvador todosje quaisquer
Contratos de licenga de direitos de uso. relativos aos
mobiliArios urbanos, devendo obter a anu6ncia, para
tanto, perante os respectivos titulares de tais direitos;

Abster-se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer
oposigao, impugnaQao. medida judicial e/ou administrativa
que vise prqudicar e/ou de qualquer forma impedir que o
Municlpio de Salvador se utilize. de forma plena dos
direitos de uso. relativos ao mobiliArio urbane.
Toda e qualquer exploragao publicitaria deveri encerrar-
se no Oltimo dia de via6ncia do Contrato.

O Edital e deus anexos preveem que a futura ConcessionAria deverA transferir nio apenas a
propriodado fisica dos mobiliirios urbanos por ela instalados. mas tamb6m a propriedade
Imaterlal destes.

Ocorre que o proprio item 19.1 do Edital prev6 tamb6m que quando da extingao do Contrato
a Concessionaria deveri ceder ao Municipio todos e quaisquer contratos de licenga ou direitos
de uso

Tendo em vista que ao fim do contrato a Concessioniria transferirA todos os direitos e uso e
licengas ao Poder Concedente. o que pemlitira a utilizagao destes e sua conservagao pele
Poder Concedente, nio se mostra qualquer utilidade na transfer6ncia dos direitos de
propriodade intoloctual

Solicitamos que o Poder Concedente acorde a ConcessionAria o direito de conservar seus
todos os direitos. titularidade e participa$ao em qualquer projeto, desenho e obra da
Concessioniria relacionados a licitagao. incluindo os direitos de Propriedade Intelectual
alterando o item 19.1 do Edital. e seus correspondentes nos demais anexos. nos seguintes
termos

-\

19. 1. Todos os ativos cedidos polo PODER CONCEDENTE a CONCeSSioNARtA. na data
de assinatura do Contmto. bem coho aqueles bens adquiddos e implantados pda
CONCESStoNARtA. em raz8o dos investlmentos por ela realizados, durante o puzo da
Concossao. que sejam improscindlveis para a continuidade dos sewigos de utilidade pabtica
compreondendo. mas n6o s8 limitando, aos mobiliirios urbanos integrantes do Contrato.
incluindo todas as estruturas a des associadas, necessirias para o bom funcionamento dos
aquipamentos. bef:+eeflle+pflW'.;cdadell:lde;bald durante o periods da
Concessao. e, ao final do Contmto, mverter5o ao PODER CONCEDENTE. em perfeitas
condig6es de utilizagao
Quando da extingio do Contrato. a CONCESSiONARtA so obriga a cedar e transferir ao
Municfpio de Salvador, de fomta gratuity, irrevogavelo }rretmtavol. todos os direitos da uso.
relatives aos moblliirios urbanos. para utilizagao na Municfpio Salvador. devendo para tanto.
Assinar todos e quaisquer documentos. incluindo, mas n&o se limitando, a Contmtos. termos

de cessio. declaragOes, procurag6os etc.; (...)'

2/9
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5. Contrato:

14LAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- Constitui objeto da presente Contratagao de empresa
especializada ou consorcio 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
Mobiligrio Urbano, englobando os equipamontos ja
instalados. que serif recepcionados pda concessionaria
do Municipio de Salvador/BA. com exclusividade da
concessionaria na exploragao publicitaria dos
equipamontos constantos do Lots X. conforms o disposto
no item 04 (quatro) do Anexo I -- Projeto Basics. do Edital
bem como as demais especificaQ6es contidas no Edital e
Anexos da Concorr6ncia SEDUR no 02/2022. e as
Propostas T6cnlca e Comercial apresentadas pda
CONCESSIONARIA.

Sobre o objeto da concessao, entendemos que a "exc/us/v/dado" disposta na referida cliusula
tem incid6ncia sabre o tipo de mobilidrio urbane constante do tote adjudicado em todo territ6rio
do Municfpio de Salvador. BA.

Esb correto o nosso ontendimento?

i
O item 8.5 f) do Edital e item 18.3.1.5 do Projeto Bisico apresontam uma contradigao. No
Edital restou definido que as exig6ncias econ6mico-financeiras devem ser comprovadas de
!9fna..!ng!!!gu31 por coda omprosa consorclada. enquanto o item 18.3.1.5 do Projeto
BAslco prev6 que tats exig6ncias serif comprovadas por cada consorciado na..21i9291ifge

Bfcentual da partlcipacaQ de cada empresa no Consorcio

Tends em vista a discrepancia entre as exig6ncias dos dais documentos. bem como a redagao
da Lei 8.666/93. aplicavol a presents licitagao. entendemos que o edital devs se adequar ao
que disp6e o art.33 da Le18.666/93

Edital
8.5. aUALiFlcAQAO ECON6Mlco-FINANCEIRA
f) Em faso de CONS6RCIO, a comprovagao do
atondlmento ds exlg6ncias de fndlces econ6mico-
financeiros seri roalizada de forma individual. por cada
empresa consorciada. Sendo a que a comprovagao do
Patrlm6nlo Liquldo deverA ser comprovada na
!!.gpelc8a.PERCENTUAL da participacio do cada

empresa.

'Art. 31. A documentagao relative a qualificagao econ6mlco.financelra limiter-se-A a:

$ 1' A exlg6ncla de indices fimitar-se-d d demonstragao da capacidada financeira do licitanto
com vistas aos compromissos que teri que assumlr casa Ihe deja adjudicado o contrato. vedada
a exig6ncia de valores mfnimos de fatummento anterior. indices de mntabilidade ou
lucratividade.

$ 5o A comprovagao de boa situagao financeira da empress sold feith de fomta objetiva.
atmv6s do c41culo de fndlces contdbels previstos no oditale devidamente Justificados no
processo adminis&ativo da licitagao que tenha dado initio ao certame licitat6Ho. vedada a
exig6ncia do indices e valoms n6o usualmento adotados para corrota avaliagao de situagao
financeira suficiente ao cumprimento das obrigag6es decorrontes da licitagao.

(..J

Art. 33. Quando pemlitida na licitagao a participagao de empresas em cons6rcio. observar-
se-io as segulntes normal:

111- apresontagao dos documontos oxigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de coda
consorciado, admitindo-se. para efoito de qualificagao t6cnica. o somat6rfo dos quantitativos
de coda consorciado. o. pglQHfglto de quallflcau8o econ6mlco-financelra. o somat6rlo dos

podendo a
Adminlstragao estabelecer. para o cons6rcio, um acr6scimo de at6 30% (trinta por cents) dos
salons exigidos para licitanto individua!. inexigfvei este acr6scimo pam os cons6nios
compostos. em sua totalidade. pormicro o pequenas ompresas assam definidas em lei.

(..)

Proieto Bislco
18.3.1.5.-- Em casa de CONS6RCiO, a comprovaQao do
atendlmento is exig6ncias dal Indices econ6mico-
financeiros sera roalizada de forma individual. por cada
empresa consorciada, na:.:plpp91i98Q;;;PERQENlyAL da
articipacio de cada emDresa. Desta forma.: com fins de corrigir a contradigao e adequar is exig6ncias do Edital de acordo

com sua lei de regencia, requer seja alterado o item 8.5 f) nos seguintes termos

8.s. aUALiFiCACAO ECONOMlco-FINANCEtRA
f) Em casa de CONS6RCIO. a comprovagao do atendimentojas exig6ncias de Indices
econOmico-financeiros sera realizada do forma individual, por coda empresa consorciada. na
proporgao'.PERCENTUAL da participagao de dada empresa. Sends a que a comprovagao do
Patrim6nio Lfquido doverA ser comprovada na proporgao PERCENTUAL da participagao de
cada empresa

7. Edital Durante o perfodo de datas comemorativas e/ou feriados especificos a oxemplo do Carnaval
a restrigao de veiculagao de campanhas publicitarias impactarao de maneira direta as receitas
auferidas peta futura Concessiongria15.1. A receita da CONCESSloNARIA seri

proveniente da exploragao publicitaria nos equipamentos
mobiliirios urbanos, obedecidas as normas previstas na
legislagao pertinente

Justamento em ocasi6os em que ha maier procura por divulgagao pelts clientes, em razio do
aumento de audi6ncia em locals de realizagao de eventos em datas especiais. a futura
Concessionaria, a16m de ser impossibilitada de auferir receita decorrente da exploragao, sofre
prejuizo relacionado a veiculagao de potenciais concorrentes (patrocinadores dos eventos)

Assim, oportuno o questionamento
publicitarias em periodos especificos
Poder Concedonte.

quanto a exist6ncia de restrigao de campanhas
datas comemorativas e em locals determinados peso

Haven esse tips de restrigao? Em quads datas
cidade quo estario submetidos a essa restrigao?

especificamente? Quads sio os locals da

8 Nos termos do referido item 4.2, ha uma incorregao quanto ao Romero do inciso do art go 15
da lei aplicavel para crit6Ho de adjudlcagao, qual soja:

Proieto Bisico:
4.2. A licitagao dar-se-i do tips melhor t6cnica combinada
com major oferta de outorga, na conformidade do art. 15.
Inc. IV da Loi n ' 8.987/95 "melhor proposta em razio da
combinagao dos crit6rios de maier oferta pda outorga da
concessio com o de melhor t6cnica '. pda possibilidade
de exploragao comercial nos equipamentos urbanos.

Deverd serjulgado conforme o 15, VI da Lei 8987/95 e nio 1 5. IV, vide abaixo as dubs alineas
da loi

Art. 15. Nojulgamento da licitag6o sera considerado um dos seguintes cHt6rios:
IV- melhor proposta t6cnica. com prego fixado no edital
fl - mellor proposta 8m raz6o da combinagao dos crit6rios de maier oforta pda outorga da
concess6o com o de melhor t6cnica;

Dosso modo. roquer sofa corrigido o item 4.2. conforms sogue

'4.2. A licitagao d8F-se-4 do typo mellor t6cnica combinada cam maier oferta de outorga. na conformidade
do art. 15. 1nc. WI da Lei n ' 8.987/95 "melhor proposta em raz6o da combinag6o dos crit6rios de major
oferta pola outorga da concess6o com o de melhor t6cnica". peta passibilidado de exploragao comencial
nos equipamentos urbanos
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9. Anexo ll

1.1.7. - A proposta t6cnica da licitante seri julgada de
acordo com os crit6rios de avaliagao estabelecidos a
seguir. e para cada item da proposta t6cnica ser atribulda
uma pontuagao.
b) PLANO 0PERACIONAL: Metodologia e demais
procedimentos pertinentes a implantagao e manutengao
dos mobiligrios urbanos. englobando-se suas ferramentas
e aplicativos utilizados para a sua realizagao. observadas
as condicionantes abaixo;
Condlcionante 2- Cronograma fisico-financeiro de
implantagao dos mobiliArios. A licitante deverA apresentar
o cronograma de implantagao dos mobiliarios,
acompanhado das respetivas descrig6es e
detalhamentos;

O t6pico B. Condicionante 2, do Anexo ll do Edital exige cronograma fisico financeiro com
detalhamentos

Entendemos que elsa Condicionante exide que as licitantes apresentem um cronograma da
mplantagao dos mobilidrios com os prazos totais e parciais. desdo que respeitados os prazos
miximos do Edital. sendo desnecessgria a apresentagao dos investimentos nesse
cronograma. uma vez que constario da Proposta Comercial e a forma de obtengao dos
financiamentos para custeio dos investimentos sio de inteira responsabilidade da licitanto.
sendo desnecessiria a inclusio dessa informagao na Proposta T6cnica

Esb correto o nosso entendimento?

10. A alinea "sJ"do item l0.3 do Contrato prev6 "oufros nscos ndo re/ac/onados'
a generalizar a matriz de risco contratual.

ou seja, de forma

Esse typo de generalizag6es consequentes sio situag6es de risco cujo controle pecos
interessados 6 impossfvel ou bastante limitado. porque sio realmente imprevisfveis e fora
do controls da concessiondria.

Contrato:
l0.3. Sio RISCOS assumidos pda CONCESSIONARIA,
que nio ensejarao o reequilrbrio econ6mico-financelro da
CONCESSAO

De fate. a alocagao de discos de forma generalizada impossibilita a definigao objetiva dos
riscos prevlstos na flea contratual. o que este em desacordo com a dinAmica de hip6teses de
reequilibrio contratual previstas na legislagao que inclui. para a16m da matriz de riscos definida
contratualmente. a divlsio de responsabilidades com o Poder Concedente nos castes
extraordlnArios e extracontratuais

s) Outros nio relaclonados, inerentes as atividades
desempenhadas pda CONCESSIONARIA, observando-
se a preva16ncia do interesse pOblico.

Nests particular. o tratamento dispensado pda Lei 8.666/93 para a tutela de riscos
extracontratuais (alrnea 'd ' do inc. ll do art. 65) visa desestimular, nas propostas oferecidas
na licitagao. a previsao de situa96es de risco cujo controle pecos interessados 6 impossfvel ou
bastanto limitado. Essa orientagao esb alinhada com a premissa fundamental
costumeiramente utilizada para nortear a alocagao de discos em contratos complexos e de
longs puzo. Como esses rlscos sio aqueles considerados imprevlsivels (e
extracontratuais). o parceiro privado nio tora meios para qeroncii-los adeauadamente
fazendo sentido, portanto, que sejam des compartilhados com o pardeiro pOblico.

Assam, requer baja exclurda a alinea 'sJ"do item 1 0.3 do Contrato

Proieto Bisico:
8.2. - O praza da concess8o sara da 20 (vinte) ands para
a prestagao doq semigos decorrentes dojobjeto delta
licitagao, contados a partir da data de assinatura do
contrato.

Os itens 21.12 do Editale 8.2 do Projeto Bgsico preveem que a contagem do puzo de duragao
da concossio so inicie a partir da assinatura do contrato.

Acontece que existe um lapse de tempo entre esse perfodo e a efetiva publicagao do extrato
da ordem de [nicio no Diirio OHcia] do Municfpio, ficando assam a adjudicataHa projudicada
com manor tempo no infcio da execugao contratual.

Edital
21.12. A Concossgo tora puzo de 20(vinta) ands, a costar
da assinatura do Contrato.

Adomais, sabe-se que nos termos do item 15.4 do Edital, a futura ConcessionAria seri
rosponsavol pda obtongao do todas as autorizag6os necossarias. o quo pods domorar dias,
meses, e pode impede-la de Implantar os mobiligrios no memento adequado para inlciar a
6xploragao publicitgria e custear os importantes investimentos. prejudicando a viabilidade
financeira do projeto.

Dosse modo. requerer que os 20 anos sejam contados da data de publicagao no D.O da
emissio da ordem de infcio. com a alteragao dos itens conforme seguem

21.12. A Concess6o teri puzo de 20 (vince) amos, a contar da
da emiss6o da arden de infcio

)ub//cacao no D. O.

'8.2. - O puzo da concessio soFA do 20(vince) amos para a prestagao dos sewlgos docorrentes do objeto
delta licitagao, contados a partirda data da publicacdo no D.O. da emissio da
ordem de inicio '

12. Edital:
7.1. A Proposta Comerclal doveri ser apresentada em
envelope opaco. lacrado, enderegado a Comissio de
Licitagao, em paper timbrado da licitante. preenchida por
meir mecinico ou informatizado. rubricada om todas as
folhas, carimbada e assinada na Oltima pele titular ou
representante legal. sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas. indicando o objeto ofertado do forma clara o
inequTvoca. contends ainda (conforms modelo do Anexo
lv)

O Item 7.1 e do Edital prev6 que na declaragao modelo de proposta comercial deve constar a
responsabilidade do Licitanto pelos custos references a "mio de obra

Ocorre que no texto do Anexo IV - Modelo de.Proposta Comercial nio consta tal previsao

e. Declaragao de que o valor estimado previsto na
Proposta Comercial pda CONCESSIONARIA para o
investimento contempla todas as despesas necessirias a
execugao integral do objeto do contrato. tats homo. entre
outras. aquelas correspondentes a mio-de-obra
impostos e taxas de qualquer natureza, emolumentos
seguros. inclusive contra acidentes de trabalho. encargos
socials e trabalhistas de qualquer natureza, fornecimento
de materials. e quaisquer outras despesas diretas ou
indiretas. nio se admitindo. assim. nenhum acr6scimo ao
prego estipulado para execugao completa dos servigos.

Entendemos. assim. que os licitantes devem incluir no modelo do Anexo IV tal obrigagao
prevista no item 7.1 do Edital

Este correto nosso entendimento?

4/9



.J,g10-
13

8.4.auALlricAgAOTfCNicA

a) A comprovagao do aptidao t6cnica sed feita mediante
a apresentagao de atestado(s) fomecldo(s) por pessoas jurldicas
de diroito pOblico ou privado. quo certifiquom sua participagao em
trabalhos portinontos ao objeto da licitagao.

Entendemos que 6 oportuno. com fins de fomentar a concorr6ncia, permitir que as licitantes
possam tamb6m comprovar a sua qualificaQao t6cnica e sua experiencia operational atrav6s
de atostados omitidos om noms de omprosas que comprovadamonto Integrem s8u grupo
econ6mico e/ou do seu ResponsaveIT6cnico. Os quantitativos exigidos no editaltem o carAter
de restringir a concorr6ncia se nio permitirem a possibilidade das empresas aproveitarem da
oxperi6ncia do grupo econ6mico que pertencem em outros contratos.b) O llcitante deverg apresentar o registry ou inscrigao na

entidado professional competento. se existir.

c) Comprovagao da Llcitanto de possulr em seu
quadro permanente ou declaragao de que providenciara a
contratagao com a indicagao do professional, na data da
apresentagao da Documentagao. profisslonal de navel superior.
detentor de atestado(s) do rosponsabllldade t6cnlca
devldamente reglstrado(s) no Consolho competente, que
comprove ter o proflsslonal executado. para pessoas jurldicas de
direito pOblico ou privado. os sorvigos com caracterfsticas
t6cnicas semelhantes em quantidados. qualidades e prazos ao
do objeto da presents Licitagao

Assim, uma vez aceita a experi6ncia t6cnica de outras empresas pertencente ao mesmo grupo
econ6mico da licitante (assim entendidas a$..gull:Q$g$ .;$pntrplqdq$;;; pda lid! rite
CQt)tlQl8doras da icitante ou sob QQntrole comum da licitante) para fins de qualificagao t6cnica
e experi6ncia operacional da licitante. a mesma contari com toda a experiancia acumulada e
compet6ncia t6cnica adquirida pdas demais empresas integrantes do seu grupo econ6mico.
com as concoss6os oxocutadas no Brasil ou outros parses atrav6s do outras fjliais do grupo
ou da participagao em cons6rcios especificamente constitufdos para participar de
concorr6nclas coma a presente. contando para isto com toda a experiencia e todos os
rocursos humanos o t6cnicos comuns as ompresas do mesmo grupo, coma o Departamento
de Pesquisa e Desenvolvimonto. as patentes. os registros de desenhos industriais e, de forma
gerd. o "know-how ' e a assist6ncia do grupo coma um todd.ANEXOll.

i.bAPROPOSTAT£CNICA

;) ' EXPERl£NCIA OPERACIONAL DA LICITANTE UOU
SEU RESPONSAVEL: Experi6ncla anterior 8 0 conheclmento
t6cnico serif demonstrados atrav6s da apresentagao de
Atestados de Capacldade T6cnlca devldamente reglstrados,
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou
Conselho de Arquitotura 8 Urbanismo - CAU. acompanhados de
Cortid6os de Acervo T6cnlco. do atestado(s) do Trabalhos na
Area portinento ao objeto licitado om name da llcitanto e/ou do
s8u Responsavel T6cnlco.. Sera admitido o somat6rio de at6
06(sobs) atostados para compor a pontuagao.

Sugerlmos. portanto, que o Edital e a Anexo ll sejam modificado de forma a contemplar a
possibilidade da utilizagao de experi6ncia operacional e qualificagaot6cnica n6o apenas das
licitantes das mesmas, mas tamb6m de outras ompresas comprovadamonte pertencentos
ao mosmo grupo econ6mlco o/ou do profisslonal por les.jasilndicado. e que a redagao do
item 8.4 a) do Edital e Anexo ll I c) saja altorada. para autorizar a apresentagao dos atestados
de responsabilidade t6cnica operacional em name da licitante ou de outras empresas
integrantes de seu grupo ocon6mico (assam entendidas as empresas controladas peta
licitante, controladoras da licltante ou sob controle comum) e/ou do pronsslonal por estes
indicado.

Sugerimos. assam a alteragao dos datos itens nos seguintes termos

A nora do t6pico 'C ' sera calculada conforms tabela Edlta1: "8.4. QUALtFiCAgAo T6CNICA

a) A comprovagao de aptfdao t6cnica sera feith mediante 8 apresentagao de atestado(s)
fomecido(s) porpessoasjuridicas de direito pOblico ou privado, que certifiquem sua participagao
ou de empress comprovadamente peRencentes ao mesmo grupo econ6mico em trabalhos
pertinentes ao objeto da licitagao.

O percentual da quantidade de mobiliirlos urbanos para
estabeleclmento da pontuagao do T6pico C. seri obtido
atrav6s da quantidadelde mobiliirios urbanos constantes nos
atestados aprosontados om relacio a auantidado total do
mobiliirios urbanos constantes nos resoectivos lotus. canton

Ig gQ gbgixe:

Anexoll:"l.DA PROPOSTA TfCNtCA

c) EXPERiENCtA 0PERAC10NAL DA LICITANTE 0U DE EMPRESA
COMPROVADAMENTE PERTCNCENTES AO MESMO GRUPO ECON6UiCO aOU SEU
RCSPONSAveL: Expert6ncia anterior e o conhecimento t6cnfco servo demonstrados atmv6s
da apnsontagao de Atestados de Capacidade T6cnica devidamente registrados. no
Consolho Regional de Engenharia 8 Agronomia o/ou Conselho de Arquitoturae
Urbanismo ; CAU. acompanhados de Certid6es de Acervo T6cnico. de atestado(s) de Tmbalhos
na area portinente ao objeto licitado em name da licltante ou de empress comprovadamente
pertencentes ao mesmo gwpo econ6mico e/ou do seu Respons4vel T6cnico. Sera admitido
o somat6rio de at6 06(sets) atestados pam compor a pontuagao.

SeraoEI contabilizados os atestados de capacidade t6cnica
operacional om name da llcltante e/ou do proflsslonal por este
indicado.

Sera permitido o somat6rio mgximo de 06 (Self) atestados

14 Proieto Bisico
14.1 .DO VALOR DO INVESTIMENTO DA CONCESSAO

14.1.1 0 valor do INVESTIMENTO DA CONCESSAO este
estimado conforme os valores abaixo dispostos. para cada late
correspondendo ao paqamento da OUTORGA MINIMA
confecgao. instalagao e manutengao dos equipamentos.
conforms previstos no projoto baslco, Anexo I deste Edital.

Sends para

LOTE I R$ 47.816.598.25 (Quarenta e seth milh6es, oitocentos Q
dezesseis mil. quinhentos e noventa e oito reais e vinte e cinco
centavos)

LOTE ll RU139.55S.162.90 (Cents e trinta 8 novo milh6es.
quinhentos e cinquenta e cinco mil. cents e sessenta e dais reais
8 novonta centavos).

O item 14.1.1 do Projeto Bisico prev6 que o "valor do investimento" estimado corresponde
ao pagamento da outorga minima", sendo que nesse item este previsto

Lore 1: R$ 47.816.598.25
Lore 11: R$139.555.162.90
Lote 111: R$ 25.790.532.03
Lotte IV: R$ 19.823.551.18

LOTE 111 B$ ?!:?9Q:$;Z:Q! (Vinte e cinco milh6es. setecentos 8
noventa mil. quinhentos 8 trinta e dais reais e tr6s contavos)

LOTE IV Rflg:823.551.18(Dezenove milh6es. oitocentos e vinte
tr6s mil, quinhentos e cinquenta e um reals e dezoito centavos)

Ocorre que o item 4.3 do mesmo Projeto Basics. que tamb6m consta igual redagao no
16.1.Ido Edital, prev6 quo o valor da Outorga Minima 6 o que segue

Lote 1: R$13.775.019.60
Lote 11: R$ 21 .208.917,52
Late 111: R$ 5.022.927.18
Lote IV: R$ 1.147.918.30

tem

Proieto Bisico:
4. OBJETO, QUANTIDADES E JULGAMENTO

4.3. O Valor miDimQ q tltUIQ gg Qylglgq sera de:

4.3.1. Late I B:$1g:ZZ!:Q19:$Q (treze milh6es. setecentos e
setenta e cinco mil. dezenove reals 8 sessenta centavos). a
serum pages conforms disposto nos subitens 4.4. 4.5. 4.6. 4.7 e
4.8

Entendemos que o valor a ser considerado como 'outorga minima" para apresentagao da
Proposta Comorcial 6 aquele previsto no item 4.3 do Projeto Bisico (equivalento ao 16.1.1
do Edital)

4.3.2. Late ll R$ Zll208.91 7.52 (vlnte e uns milh6es. duzentos
8 tito mil. novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois
centavos). a serem pages conforme disposto nos subitens 4.4
4.5. 4.6.4.7 e 4.8.

Este correto nosso entendimento?

Tendo em vista a evidente contradigao entre os itens do Projeto Basics. com fins de adequa-
los aos termos do Edital. requer seja corrigido o item 14.1.1 do Projeto B6sico nos seguintes
termos4.3.3. Late 111 R$ 5.022.927.18 (cinco milh6es. vinte e dais ml.

ovecentos e vinte e sate reals e dezoito centavos). .a serem
pages conforms disposto nos subitens 4.4. 4.5. 4.6, 4.7 e 4.8 f4.1.1 0 valor do INVESTIMENTO DA CONCESSAO asta estimado confomle os valores

abaixo dispostos. para cada Iota.
confocgao. instalagao e manutengao dos equipamentos. confomle previstos no projeto basics.
Anexo I dente Edital

4.3.4. Late IV R$ 1.147.918.30 (um milhao, canto e quarenta
e sate mil, novecentos e dezoito reals e trinta centavos). a serem
pages conforme disposto nos subitens 4.4, 4.5. 4.6. 4.7 o 4.8
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Late I 3.275 moblliarlos urbanos
Latte ll 1 .536 mobilidrlas urbanos
Late lll 350 mobili6rios urbanos
LotelV 24.660 mobil i6rioslurbanos
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15. Minuta do Contrato
1 1 12 = 1JA Cali IggIONARIA;
1 1 .2.1 - A16m de outras resoonsabilidades definidas neste
contrato. a CONCESSIONARIA obriga-se a:

11.2.1.6 Substitulr, sempro que oxigido polo PODER
CONCEDENTE e independente de justificagao por parte
delta. qualquer objeto que deja julgado insatisfat6rio
aointerosse do servlco pOblico:
Edltal:
I.REGENCIALEGAL
1.1. 0s procedimentos da licitagao serif regidos pda Lei
Federal no 8.666/93, na sua atual redagao. Lei Federal no
8.987/1995. Lei Federal no 13.655/2018. Lei no
8.421/2013, Leis Complementares no 123/2016, 147/2014
e 155/2016, Lei Municipal no 4.484/1992, esta, no que
couber, Lei Municipal no 8.460/2013. Lei Municipal no
9.604/2021 e polos Decrotos Municipals no l0.267/93. no
15.984/05, no 29.877/2018 e, no 000/2022 (a ser
publicado alnda) normal estes a que os licitantes se
sujeitam incondicionale irrestritamente

( . .. )

Entondemos quo a obrigagao de substituigao de objeto '7nsaf/sfaf6do ao /nferesse do sew/CO
pab//co" somenfe podera ser exigida nos casos em que o Mobiliirio urbano instalado nio
estqa apto a prestar o servigo publico a ele atrelado.

O nosso entendimento este correto?

16.

A disposigao do item 1.1 - Reg6ncia Legal. traz uma incorregao em seu texto quando a Le
aplicavel 1 23/2006. ou seja, o ano de 2016 este incorreto.

Trata-so de Lei Complomentar quo estabeleco normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado is microempresas e empresas de pequeno porte
publicada em 14 de dezembro de 2006

Esb correto nosso entendimento?

17. Edital:
20.1. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar 5%
(cinco por canto) da area do publicidado instalada para a
divulgagao de mensagens Institucionals. por ocasiio de
campanhas e conteOdo de interesse pOblico e coletivo,
oHundos dos C)rgaos compatentes do Municfplo de
Salvador. No caso do publicidades impressas. a Prefeitura
de Salvador ficara responsavel pda produgao e
disponibilizagao dos materials, sends a Concessionaria
responsavol aponas pola instalagao nos ospagos
disponibilizados Indicados peta Administragao Municipal.

Esclarecimonto 1 7.1 :
O item 20.1 do Edital faz mengao a 'mensagens institucionais'

Por outro lado. o item 6.1 do Projeto Bgslco item-se apenas a mengao
informag6es de interesse pOblico".

'anOnclos e

Com fins de trazer major consonincia is cliusulas do instrumento convocat6rio. entendemos
que o concerto trazido pda clAusula 6.1 do Projeto Bgsico equivale ao conceito do item 20.1
do Edital. no que diz respeito a "mensagens institucionais e anOncios e informag6es de
intoresse pOblico '

+. Proleto Bislco:
6.1 - A Concessionaria devera disponibilizar. sem custos
ao PODER CONCEDENTE.: 5 (cinco) % das faces
publicitarias objeto doste Edital para veiculagao de
anOnclos 8 Informag6es do Interesse pObllco. oriundos
dos 6rgaos competentes do Munlcrpio de Salvador.

Esb correto nosso ontendimento?

Esclareclmonto 1 7.2

Por "mensagens institucionais" e "anOncios e informaQ6es de interesse pOblico" entendemos
se tratar de campanhas de comunicagao nas quais o Municfpio de Salvador iri exibir
mensagens unicamento de interesse pOblico do Municlpio (seguranga, limpeza etc.);
monsagons que estojam exclusivamente reserfadas a promovor servigos do Municipio. os
quads ngo tem carAter comercial de qualquer typo ou nenhum tipo de patrocrnio. de modo a
evitar uma concorr6ncia desleal com a futura ConcessionAria.

Esb correto nosso entondlmento?

18 Proleto Bislco:
6.1.1.3 - A instalagao das medias e respectivos custos
incorridos das m8smas ficario a cargo da
CONCESSIONARIA. limitada a I (uma) campanha por
m6s. nio acumulivel

Edital:

20.1. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar 5%
(cinco por canto) da Area de publicidade instalada para a
divulgagao de mensagens institucionais, por ocasiio de
campanhas e conteOdo de interesse pOblico e coletivo
oriundos dos 6rgaos competentes do Municfpio de
Salvador. No caso de publicidades impressas, a
Prefeltura de Salvador flcara responsavel pda
produgao o disponibilizagao dos materials. sendo a
Concessionaria rosponsavel apenas pda instalagao nos
espaQos disponibilizados indicados peta Administragao
Municipal.

Sobre os custos de mensagens institucionais referidos no item 6.1.1.3 do Projeto Basico,
entendemos que des sio limitados a afixagao da mensagem institucional. uma vez que o
gusto de produgao fica a cargo do Poder Concedente nos termos do item 20.1 do Edital

Esb correto nosso entendimento?

19 Com fins de melhor calcular os parametros do edital que sio pautados no "valor do contrato
requer sega considerado o valor do contrato coma o "Valor minima a titulo de Outorga:
conforms item 4.3 do Projeto Bisico:

4.3. 1. Late I R$13. 775.019.60 (treze milh6es. setecentos e setenta e cinco mil. dezenove
reals e sessenta centQvos). a serem pages confomle disposto nos subiterts 4.4, 4.5. 4.6, 4.7 e
4.8Mlnuta do Contrato

7.1 0:' Valor da contratagao objeto delta
CONCESSAO este estimado em R$ xxxx (}acxx). relative
ao valor indicado para o INVESTIMENTO reference ao
LOTE xx.

4.3.2. Late ll R$ 21.208.917.52 (vince e uns milh6es. duzentos e alto mil, novecentos e
dezessete reals Q cinquertta e dais c8ntavos). a seam pages conforms disposto nos subitens
4.4, 4.5, 4.6, 4.7 o 4.8.

4.3.3. Late 111 R$ 5.022.927.i8 (cinco milh6es. vinto e dais mil, novecentos e vinto Q sole
reals o dezoito CQntavos), a serum pages confomle disposto nos subitens 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 Q

8

4.3.4. Late IV R$ 1.147.918,30 (um milhao. cents Q quarenta e fete mil, novocentos e
dezoito reals e trinta centavos). a seam pages conforms disposto nos subitens 4.4, 4.5. 4.6. 4. 7

Nos termos do item 16.1.8 do Contrato ha previsao de penalidado por nio providendar
licengas e autorizag6es emitidas pecos 6rgaos competentes

8 4.8
20 Contrato:

16.1 .8 A inadimp16ncia sera considerada tanto em relagao
ao cumprimento das obrigag6es finalfsticas quanto das
obrigag6es assessorias do contrato. dentre das incluindo-
se Entendemos da leitura do item quo se grata de penalidade por nio tomar as devidas

provid6ncias para obtengao das licengas/autorizag6es. ou deja, por nio fazer o devido pedido
dessas licengas, uma vez que a futura adjudicataria nio deve ser punida pda nio obtengao
delas, em razio de o deferimento ou nio do pedido nio depender da Concessioniriac) Nio providenciar as licengas e/ou autorizag6es

emitidas pelts 6rgaos pOblicos necessirias ao
cumprimento do objeto de que trata o EDITAL e seus
Anexos

Este corroto nosso entendimento?
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21 Anexo ll
1.1.7.1 - A avaliagao de cada um dos t6picos lovari em
conta o conteOdo e sua compatibilidade com as diretrizes
fixadas. Para cada um dos t6picos serif atribuldos notas
e pesos. As propostas servo apresentadas em
cadernos distintos, sepqlqqq$ pg! Igtg: Os t6picos a
serem avaliados serif:

Da leitura do item 1.1.7.1 do Anexo 11. entendemos que quando o Poder Concedente previu a
soparagao "por Iota ' da Proposta T6cnica, na realidade quis dizer que asta Proposta dove ser
separada no seu interior por cadernos distintos. cada um representando um t6pico de
avaliagao (A. B e C) e nio se refere aos Lotes previstos no objeto desta licitagao. uma vez
que se as licitantes decidirem apresentar uma oferta para mats de um lots, devem faze-1o de
forma individual em separado, nos termos do item 15.1 do Projeto B6sico

Esb correto o nosso entendimento?

22 Anexo ll.

i.bAPROPOSTAT£CNICA

;) ' EXPERIENCIA 0PERACIONAL DA LICITANTE
UOU SEU KESPONSAVEL

1.1.12. - A nota do t6pico 'C" sera calculada conforme
[...) Quando a avaliagao dos pontos do T6pico C da Proposta T6cnica. v6 se uma diverg6ncia entre

o Anexo ll e o Projeto Bdsico.

O Projeto BAsico prev6 que para a obtengao de 7.5 pontos no T6pico C da Proposta T6cnica.
a llcitante e/ou responsavel t6cnlco deveri ter uma quantidade de atestados 2 75% e 5.0
pontos para atestados 8m quantidado 2 50%.

Proleto Bislco:
15.1.7 -- Para o estabelecimento de uma
proporclonalldado intro os t6picos a strom
desenvolvidos, a cada um doles seri atribuido um pose.
come segue:

T6plco C - EXPERIENCIA OPERACIONAL - Pontuagao:
10,0 pontos / Peso: 3,0

Atestados z 100% (com por cento) = l0.0 (dez)
pontos;
Atestados Z 75% (sotenta a cinco por canto):=
7.5 (sate) pontos;
Atestados Z SQ% (cinquenta por cents) = 5.0
(cinco) pontas;

[...)

Enquanto o Anexo ll prev6 que para a avaliagao dos mesmos crit6rios. deve ser considerada
uma quantidade de atestados >75%. para a obtengao de 7.5 pontos e >50%, para obtengao
de 5,0 pontos.

Sabe-se que o sinai 2 nio equlvale ao sinai >

Uma vez que o presente Edital nio apresenta quads documentos devem prevalecer em caso
de diverg6ncia. entendemos que tendo em vista a importancia da experi6ncia para a
instalagao e manutengao dos typos de mobiligrio objeto dessa licitagao, o entendimento
previsto no Anexo 11, que 6 o anexo especifico para avaliagao da Proposta T6cnica e
Comercial. dove provalecer.

Assim. requer sofa modiHcado o item 15.1.7 Q 15.1.12 do Projoto Bisico para trazor
consonincia com a determinagao do Anexo 11, nos seguintes termos

15.1.12. -- A nota do t6pico "C" sera calculada conforme
tabela de percentuais
abaixo:

'Atestados z > 75% (setenta e cinco por cents) = 7.5 (sete) pontos.
Atostados 3 > 5Q% (cinquenta por cents) = 5.0 (cinco) pontos;

Atestadas 2 100% (cem porcento) = l0.0 (dez)
pontos;
Atestados 2 75% (setenta e cinco porcento) = 7.5
(sete memo) pontos;
Atestados Z 50% (cinquenta] porcento) = 5.Q
jclnco) pontos;

23 Edital

5. FORMA DE APRESENTAQAO DOS ENVELOPES
5.1. Os documentos necessirios ds Propostas
T6cnica e Comercial. bem como a habilitagao, deverio
ser apresentados em envelopes separados. opacos.
fechados e indevassaveis. rubricados no fecho.
enderegados a Comissio Especial Mista de Licitagao.
atendendo a seguinte composigao e dizeres, para cada
licitanto
Anexo ll
1.1.7.1 -- A avaliagao de cada um dos t6picos lovara om
conta o conteOdo e sua compatibilidade com as diretrizes
fixadas. Para cada um dos t6picos serif atribuidos notas
e pesos. As propostas servo apresentadas em cadernos
distintos, separadas por tote. Os t6picos a serem
avaliados serif

Entendemos que os licitantes deverio reapresentar todos os documentos de habilitagao para
cada um dos lotes que participarem. sob pena de exclusio

O nosso entendimento esb correto?

24.

O item 1.1.7 c) do Anexo ll do Edital exige atestado de trabalhos
exigido?

qual seria o documents

c) EXPERIENCIA 0PERACrONAL DA LICITANTE E/0U
SEU RESPONSAVEL: Experiencia anterior e o
conhecimento t6cnico serge demonstrados atrav6s da
aprosontagao de Atostados do Capacidado
T6cnica devidamento registrados, no Conselho Regional
de Engenhana e Agronomla -- AREA e/ou Conselho de
Arquitetura o Urbanismo -- CAU, acompanhados de
Certid6es de Acewo T6cnico. de atestado(s) de
Trabalhos na area pertlnente ao obJeto llcltado em
name da licitanto e/ou do seu Responsavel T6cnico.
Sari admitido o somat6rio de at6 06(sais) atestados para
compor a pontuaGio.
Edital:
9.11. As Propostas Comerciais serif abertas,
conferldas e rubrlcadas pda Comissio e pdas licitantes
credenciadas e presences a sessio.

Acreditamos que a t6plco "cJ ' limita somente aos atestados de comprovagao de capacidade
t6cnica devidamente registrados. no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -- CREA
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanlsmo -- CAU. acompanhados de Certid6es de Acervo
T6cnico. nio sends necessArio demais documentos.

(

Esb correto nosso entondimento?

25

Envelope, conforms item 9.1 I do Edital

Por que 6 mencionada nova rubricario de lacres na Sessio da Habilitagao. nos termos do
item 9.15 do Edital?

9.15. Os ENVELOPES No 02 PROPOSTAS
COMERCIAIS e No 03 --DOCUMENTOS DE
HABILITACAO, durante a segal de abertura dos
envelopes de habilitagao, servo rubricados em seus
lacres pdas participantes e pelos membros da
Comissao. permanecendo-os sob a guarda da Comissio
de Licitagao.

Da forma em que os referidos itens. 9.15 x 9.11 do Edital. foram escritos. pode-se entender
de maneira equivocada que haven dots mementos de rubrica para o envelope n ' 02

Nessa linha de raciocfnio. requer seja esclarecido que o envelope n ' 02. relativo a Proposta
Comercial, seri rubricado uma Onica vez. na sessio de abertura deste envelope

26 Edital:
13.1. Qualquer cidadio podera impugnar o presence Edital
devendo protocolar o pedido at6 05 (cinco) dias utols antes da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitagao. em
conformldade com o $ 1o do art. 41 da Lei 8.666/93

Sabre as disposig6es dos hens 13.1 e 13.2 do Edital. referente a recursos e impugnag6es
entendemos que deve ser considerada a data de abertura dos envelopes n ' 01 e no 02 homo
terms de refer6ncia temporal e nio da habilitagao, envelope n ' 03, uma vez que para este nio
ha ainda sessiofixada.13.2. Em se tratanda de licitante, a Impugnagao ao prosente

Edital deveri ser protocolada at6 o segundo dia Otil que anteceder
a data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao
em conformidade com o 5 2o do art. 41 da Lei 8.666/93 Esb correto nosso entendimonto?
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Atestadas z10D% 10.0
Atestados >75% 7.5
Atestados >50% 5.0



28. Edital:
1 0.6.5. Em casa de empate entre dual au mats propostas.
a classificagao se fare. obrigatoriamente. com
observAncia ao dlsposto no S 2.a do art. 3.o da Lel Federal
no 8.666/93. utilizando-se o sorteio. em sess8o pOblica
para qual servo convfdados os licitantas. na pr6pda
reunlio de abedura das propostas au em outro memento
mediante a convocagao das licitantes

Entendemos que a sorteio somente sera reatizado se o empate persistir ap6s aplicagao do
art. 3 $2' da Leia.666/93.

Em outras palavras, somente ap6s constatada a Igualdade de condig6es, como crit6Ho de
desempate. sera assegurada preferencia, sucessivamente, aos bens e servigos elencados
nos incisos ll. lll. IV Q V. do $2 do artigo 3' da Loin.666/93.

Este carreto nossa ontondimenta?



Atenciosamente

::EUECAUX:bO BRASIL LTDA.
Jose Eduardo Vannuccl-D/rotor /Vovos Neg6c/os

f up:n} fgr. XEF FnJ4x)o \'Ahnl S)i3&:
C '::==..

Responsavel para cantata: Eduardo Vannucci

Enderego: Av. das Nag6es Unidas, 781 5 - Torre 1 - 8' Andar - Pinheiros - 05425-070 - Sio Paulo -- Brasil

Telefone: 99193-3303

E-mail:eduardo.vannucci@jcdecaux.com
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33 Proieto Bisico:
5.7.6.1 - (...) O painel diret6rio devs estar na altura de
visualizagao dos pedestres. possuir dual faces, com area
mdxima de exibigao do mapa ou esquema representative
de 2.0 m: por face. Devs possulr alguma refer6ncia da
car da regiao onde ela este inserida.

5.7.16.1 - Composta por uma placa de identincagao das
bias. com area de at6 0,10 m:, com pintura na cor azul e
dizeres em fonts tipografica e dimens6es que permits a
boa leitura dos usuanos. propiciando uma leitura
hierarquica das mensagens; as plazas devem passuir
informa96es do name da via. balrro, CEP 8 alguma
refer6ncia da cor da reaigo onde ela este inserida.

Para certos equipamentos dos Lotus I e IV. a ConcessionAria deveri respeitar a ?efer6ncfa
]a cordaregiao ando est6inserida

Fonda em vista que nio foram fornecidas as cores das regi6es de Salvador. entendemos que
quando da Proposta, as licitantes deverio apresentar tats equipamentos em conformidade
com os t6picos A e B da Proposta T6cnica, sends que as cores de coda regiao servo
informadas a Concessiondria quando da adjudicaga0 8 at6 a assinatura do contrato. para
permits-la que adapte os mobiliirios propostos nas cores de cada regiao

Esb correto o nossa entendimento?

34. Caracterizacio do Mobiliirio Urbane
2.1.3. Caracterizagao do Re16gio Urbane
Em castes onde deja justificado. homo por exempla peta
visualizaQao dos usuarios. a equipamanto padera
cantor uma face.

Proieto Basico
5.7.4.1 Coda face da mostrador dever6 dispor de um
palnBI Informatlva de mansagens varldvels
Independents. roservado a marcagaa sincronizada de
hora. indicagao de temperatura local e vaiculagao de
nforma96es de interesse pOblico, e de um painel

publicltario. destinado a exproragao publtcitaria pole
CONCESSIONARIA

O documento fornecido coma de base para a presente licitagao 'CaracterizaQao do Mobilidrio
Urbane" prove para o Late I a possibilidade de instalagao de apenas um palnel fnformativo nos
Re16gios Urbanos. quando iustiHcado.

Dependendo dos locais de instalagaa. certos pain6is Informativos nio serif vislveis pelts
usuarlos, conforms bom previsto palo documents "CaracteHzaQao do Mobiligrio Urbane
Delta forma entendemos que. sends justificado pda Concessionana. o Poder Concedente
podera autorizar a instalagao de apenas um painelinformativo nos Re16gios Urbanos, samente
dorado vlsfvolaos usuiHas.

Este corrato o nosso entendlmento?

35

Edital:
21.5.1. As demais obrigag6es decorrontes deste Edital
serif formalizadas atrav6s de Contrato a ser assinado
antre as panos. observadas as condig6es ostabelacidas
nosto Instruments Q as que constam da Minuta do
Contrato (Anexo 111). e servo reguladas pda Lei Federal
no 8.666/93. Lei no 8.98795, Lei Municipal no 9603/21 e
Lei Municipal no 4.484/92. esb no quo cougar

O item 21.5.1 trac uma incorregao no sentido de previsao de aplicagao da Lei municipal n
9.603/2021, que retiHca as poligonais das areas dos Parques Urbanos da llha de Bom Jesus
dos Passes

Dianne disco. entendemos que nio faz sentido mantel essa previsao no referida item

Douse modo. requor saba alvarado o item 21.5.1. com a exclus8o da Lei municipal n
9.603/2021. conforme sugestao a seguir

21.5.1. As demais abd9agDes decorrentes dente Edttal serif fomlalizadas atrav6s de Contrato a ser
nsinada ontre as paras. QbseNadas as condlgaQS 9stab8l8cidas nBste InstNmento a as que canstam
ia Minuta de ContHta {Anexo 111), e servo reguladas Fein Lei Federal no 8.666/93. Lei no B.98795. 4:a
.IL:nlciF ! RC 9£9='21 e Lei Municipal no 4.484/92. est no que couber.

36. Edital:
14.1.3.1 - Casa o licitante vancador presto garantia por
meir de fianga bancAria dever6 utilizar o modelo constance
do ANEXO Vll dente Edital;

O Item 14.1 .3.1 menciona um modelo para a fianga banc6ria que n80 consta do Anexo Vll do
Edital.

Desse modo. requer sega disponibilizado aos L[CITANTES o mode]o preconizado no referido
item.
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PREFEITURAMUNICIPALDOSALVADOR

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbane
Comissio Especlal vista de Licitagio nCEML- Decreto Samples de 10 de Margo de 2Q22

JULGAMENTO DE iUPUONAQAO

EDITAL DE LICiTAQA.O N'003/2022 -- 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) antes, com o uso de bem pOblico. compreendendo projeto.

confecgao, fornecimento, instalaQao e manutengao de itens de mobiligrio urbane.

englobando os equipamentos ja instalados, que serif recepcionados pda

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

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

conforme condig6es e especificag6es estabelecidas neste Edital e deus Anexos.

Impugnante: ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA

r') Trata-se o presente parecer da anglise de impugnagao ao instruments

convocat6rio EDITAL DE LiCITAQAO No003/2022 -- 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 cede na Av. Anapolis, n ' 100, 19 andar, Conf. 02, Ed.
NBC. Barueri/SP-CEP:06.404-250.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbane - SEDUR
Av. Antonio Carlos Magalhaes. 3244 - Caminho das Arvores. Edf. Emp. Thom6 de Souza . CEP: 41 .820-000

Telefone: (71) 3202-9326/23 Portal: www.sedur.salvador,ba.gov.for
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© PREFEiTUltA MUNICIPAL DO SALVADOR
Secretaria Municipal :de Desenvolvimento Urbano w SEDUR

Comiss3o Especial Mlsta de Llcitagao - CEML- Decreto Samples de 10 de Margo de 2022

I.PRELIMiNAR: TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAQA0

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 u'erb/s:

8.1 At6 dots dias dteis antes da data fixada para
recebimento das Propostas. qualquer interessado
poderg solicitor da Comissio Central Permanente de
Licitagao esclarecimentos. provid6ncias ou impugnar o
ato convocat6rio do pregao.

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

2022, consoante divulgado no DOM- Di6rio 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

impugnaQao foi encaminhada por meir eletr6nico, atrav6s de e-mail

licltacao.sucom@l$&!b£3dQLb3.gQy:lx na data de 07/06/2022, conforme pode se

verificar dos registros dente, delta 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.DOJULGAMCNTO Dom6niTO

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

8.666/1993, Lei Municipal n.' 4.484/1992, regulamentada peso Decreto Municipal
n.o'i0.267/'1993.

Conv6m destacar que a licitagao 6 conceitt.lada homo um procedimento

administrative formal, em regra obrigat6rio. peso qual a Administragao POblica,

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbane - $EDUR
Av. Ant6nio Carlos Magalhaes, 3244 - Caminho das Arvoros. Edf. Emp.;Thom6 de Souza

Talefone: (71) 3202-9326/23 Portal: wwmsedlir,salvador.ba.gav.for
CEP:41.820-000



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Secr4tarta Municipal de Desenvolvimento Urbbano - SEDUR

Comissio Especlal Mists de Licita9ao =CEML- Decreto Similes de 10 de Margo de 2022

.J.g z{

pretendam competir em condiQ6es de igualdade, seleciona a proposta mais

vantajosa para a Administragao. Coma genuine procedimento administrativo, este

Adstrito ao atendimento dos principios basilares da legalidade, moralidade

administrativa, publicidade dos atos processuais, ampliagao da competitividade no

cedame, atendimento a finalidade publica, dentre outros principios correlatos do
Direito Administrative.

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

requisites t6cnicos minimos exigidos para a contratagao.

Cumpre salientar ser o editaia lei interna da licitagao, devendo o instrumento

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

a16m de atender plenamente a6s reguiamentos 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 disposi96es editalicias do ato convocat6rio em epigrafe, no que

pertine aos seguintes pontos:

11. I Da Adoci

Preliminarmente. cumpre esclarecer que a Modaiidade T6cnica e Prego
este prevista no art. 45 da Lein ' 8.666/93, assam como as demais modalldades de

licitagao, sends, delta forma, uma opQao a Administragao Municipal, de acordo

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

das propostas, vejamos:

"Art. 46. Os typos de licitagao "melhor t6cnica" ou "t6cnica e
prego" serif utilizados exclusivamente para serviQos de
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natureza predominantemente intelectual, em especiai na
elaboragao de projetos. calculus. fiscalizaQao. supervisao e
gerenciamento e de engenharia consultiva em gerd e. em
particular. para a elaboragao de estudos t6cnicos
preliminares e projetos bisicos e executives, ressalvado o
disposta no $ 4g do artigo anterior.

$ 1P Nas licitag6es do typo "melhor t6cnica" sera adotado o
seguinte procedimento claramente explicitado no instruments
convocat6rio, o qual fixarg o prego m6ximo que a
Administragao se prop6e a pagar:

I -serif abedos os envelopes contends as propostas
t6cnicas exclusivamente dos licitantes previamente
qualificados e feita entio a avaliaggo e classificaQao deltas
propostas de acordo com os crit6rios pertinentes e
adequados ao objeto licitado. definidos cam clareza e
objetividade no instruments convocat6rio e que considerem a
capacitaQao e a experi6ncia do proponente. a qualidade
t6cnica da proposta. compreendendo metodologia,
organizaQao. tecnologias e recursos materials a serem
utilizados nos trabalhos, e a qualiflcaQao das equipes
t6cnicas a serem mobilizadas para a sua execugaol

11 - uma vez classificadas as propostas t6cnicas. proceder-se-
6 a abedura 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
pre9os unitdrios e tends coma refer6ncia o iimite
representado pda proposta de manor prego entre os
licitantes que obtiveram a valorizagao minimal

lll-no casa de impasse na negociagao anterior,
procedimento id&ntico seri iadotado. 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 preiiminarmente habilitados ou que
n6o obtiverem a valorizagao minima estabelecida para a
proposta t6cnica.
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$ 2' Nas licitaQ6es do lipo "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 valorizaQao das propostas de
pregos. de acordo com crit6rios objetivos preestabelecidos no
instruments Qonvocat6riol

1 - a classificaQao 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
instruments convocat6rio

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

do projeto dos equipamentos de mobiligrio urbane, logo se subsume ao disposto
no art.46 da Lei 8.666/93.

O instruments 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 coma serif avaliadas suas propostas.

Por sua vez. eases 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 coma os pesos das notas, conforme

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

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

tendo em vista que forum observadas as necessidades dense Municipio. que nio
dave se confundir com as necessidades e escoihas de outras cidades.

11.2 ; Da particioacio de licitante consorciado Q :isoladamente em

diferentes notes da licitacio

A Lei n. 8.666/93 estabelece no seu art. 33, inc. IV -- O impediments de
participagao de empresa consorciada, na mesma licitagao, atrav6s de mats de um
cons6rcio ou isoladamente.

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

a vedagao 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 notes, trata-se de uma

Onica e mesma licitagao. O fate delta este dividia em 04(quatro) lobes, ndo faz

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

da comissio nio coaduna com a interpretagao do interessado.

Tends fido etta dividida em lobes ja com a intenQao de ampliar a competigao na

bf.isca da melhor contrataQao para administragao publica e de oportunizar a
participaQao de um maier nOmero de particulares.

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

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

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

vigente e das interpreta96es jurisprudenciais atualizada
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lsto porto, cabe colocar aqua que a administragao pOblica deve se conduzir de

forma restrita ao que este disposto na lei, podendo ao mdximo seguir orientag6es

jurisprudenciaisi na conformidade destas com a legislagao e os fatos
hegem6nicos.

Assim. ndo pode a administragao publica municipal se guiar. por interpretag6es

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

Conforme colocado pele pr6pria impugnante o edital "nio se exigiu de nenhum

Licitante ter de participar de todos os Lobes caso tenha interesse em apenas um

ou mais de um dentre os 4 notes". Pris que. o edital, tamb6m, nio proibe que

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

Dense modo, trilhando-se peta raciocinio da insurgente. nada impedira que uma

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

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

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

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

ndo de participar de quantos lobes pelts quaid tenha interesse. Bem como, nio

podermos determinarmos no instrumento convocat6rio ao licitante-Cons6rcio que

se alguma das empresas consorciadas dente. se interessar em participar da
competigao para um determinado lore de forma individual ou mesmo se

consorciando a outras entidades juridicas. este, o primeiro, estari impedido de

concorrer naquele late.

!1.3::Doaat!:ibutos okra oontuacio e a Dertin6ncia com al rcelas
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Argumenta a insurgente a exist6ncia de ilegalidade do instruments convocat6rio.

no que se refere 11.3 - das 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 operacionaida licitante e/ou seu respons6vel)

Entende este colegiado n3o caber razio a impugnante, at6 porque nio foram

exigidas quantidades minimal para a habilitagao da licitante relativa a

QualificaQgo T6cnica: ou deja, se ngo indicamos quantitativos minimos em relaQaa

as "parcelas de major relevancia", ngo h6 que coma se verificar a pertin6ncia dos

quantitativos definidos para pontuaQao da avaliagao t6cnica em relagao as

"parcelas de maier relevancia". da Qualificagao T6cnica.

Quanto as aiegag6es relativas a vialagao do crit6rio de julgamento objetivo, ora

tal alegagao 6 vazia, pols que. mats claro nio poderia ser, especialmente, no

que se refere a pantuagao dos atestados.

C) instruments convocat6rio utiiizou crit6rios objetivos adequados para aferir a

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

prego que deverdo 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

compieto de coma servo avaliadas suas propostas.

Quanto as alega96es relativas a violagao do no que diz respeito da pontuagao

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

nio cabe razio a licitante. haja vista que o Tribunal de contas da Unido ja proferiu

deiiberagao sabre o tema:
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Nesse sentido

TCU - Ac6rd8o Ro 4.538/2010 - 1 a Cimara

A atribuigao de pontuagao progressive a nOmero

crescente de atestados comprobat6rios de experiencia,

desde que devidamente justificada, porque a experi6ncia
da licitante na execugao reiterada de determinados

servlgos, em :certa:: medida, a qualifica a execute-los com

melhor qualidadei: Nesse sentido 6 a jurisprud6ncia mats
recente do Tribunal: "admire-se a inclusio de crit6rios de

pontuagao que levem em conta a quantidade de servigos

prestados, par6m, tamb6m: deve ser sopesado o

desempenho da contratante e a complexidade dos servigos

realizados' (Ac6rdao 1910/2007 -- Plenario. relator Ministro

Benjamin Zymler).(Destacou-se.)

Quanto as alegag6es relativas a v.iolagao do no que diz respeito a ilegalidade da

atestagao t6cnica aceita para pontuaQao de t6cnica (quesito "C" - experi6ncia

operacional da licitante e/ou seu responsavel)

Entende este colegiado que a aiegaQao do insurgente nio deve prosperar, haha

vista. que os cri{6rios de pontuagao prevlstos no edital possibilitarao uma

avaliagao mais junta e correta das propastas t6cnicas, e sendo que consideramos

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

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

dtlvidas ou direcionamentos na escolha da proposta vencedora, 6 nesse sentido.

que o Tribunal de contas da Uniio ja proferiu delibera96es sabre a aprovaQao da

adogao dense procedimento. a exemplo do Ac6rdio Ro 2.391/2007 -- PlenArio.

(Destacou-se.)

TCU +Ac6rdio no 1.288/2011- Plenirio

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 escoiha da

proposta vencedora, sends que o pr6prio Tribunal
proferiu delibera96es que aprovam a adogao dense
procedimento. a exemplo do Ac6rdio n ' 2.391/2007 --

Plenirio. (Destacou-se.)

Assim. Importa destacar que o TCU ja se posicionou por mats de uma vez na

defesa da possibilidade de atribuigao de pontuagao ao$ atestados de capacidade

t6cnica, desde que tal pratlca sega justificada pda complexidade do objeto licitado,

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

11.4 Da qualificagao t6cnica:g::Atestados em name de cons6rcio ou
SPE

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

"No faso de apresentagao de atestados em nome 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 delibera96es
conforme os acord6es transcritos retro:

AC6ROA0 2426/2015 PLENAKIO DO TCU

a.3) colno ja pacificado nos precedentes desse Tribunal
de Costas da Unigo e na pr6pria jurispl'ud6ncia das
Tribunais Superiores, na demonstraglio da capacidadc
t6cnica opeiacional decorrente de obras executadas
anteriormente sob o regime de cons6rcios, "considerar-
se-g o perceptual de iesponsabilidade de carla empiesa
no cons6rcio, salvo se existence atestado especiHco
demonstrando que referida empress executou,
efetivamente, (luantitativos maiol'es do que sua
proporgao consotcial"
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a.4) os Ac6rd5os do TCU 2299/2007, 2255/2008 e
2993/2009, todos do Plenari6, coin p6sicionamento llo
sentido de que coda empresa poderia utilizar atestado
comum na ploporgao em que participou no cons6rcio;

11. 5 Da Vedagio a Mistura de Modalidade

Argumenta o insurgente ser ilegal a mistura de modalidade, a alegagao do
impugnante nio deve prosperar, vista que a inversio das faces do certame-

CONCORRENCIA 002/2022- SEDUR, tem coma supedaneo a Lei Municipal n.
8421/2013, art, 63 . A verb/s.

Art. 63. As licita96es realizadas pelts 6rgaos e entidades

municipais deverio ser processadas e julgadas,

observadas as seguintes etapas consecutivas:

1 - realizagao de sess&o pOblica em dia, hora e local

designados para recebimento dos envelopes contendo as

propostas e os documentos relatives a habilitaQao, bem

como da declaragao dandy ci6ncia de que o iicitante

cumpre plenamente os requisites de habilitagaol

11 - abertura dos envelopes contends as propostas dos
licitantesl

111 - verificagao da conformidade e compatibilidade de coda

proposta com os requisitos e as especificaQ6es do edital

ou convite e. conforme o casa. com os pregos correntes

no mercado ou os fixados pda Administragao ou pele

6rgao oficial competence ou. ainda, com os preQos

constantes do sistema cle registry de pregos. quando

hoover. promovendo-se a desclassificagao das propostas

degconformes ou incompatrveisl
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IV - julgamento e classifibagao das propostas, de acordo

com os crit6rios de avalia+ao do ato convocat6riol

V - devolugao dos enx4elopes fechados aos licitantes

desclassificados, com d respective documentagao de

habilitagao. desde que n&o tenha havido recurse ou ap6s

a suadenegaQao; i

VI - abertura dos envelopes e apreciagao da

documentagao relative al habilitagao dos licitantes cujas

propostas tenham fido I classificadas at6 os 3 (tr6s)

primeiros lugaresl

Vll - deliberagao da Chmissao de LicitaQao sabre a

habilitaQao dos 3 (tres) prijmeiros classificadosl

Vlll - $e for o casa. abertura dos envelopes e apreclagao

da documentaQao relatival a habilitagao de tantos licitantes

ciassificados quantos forum os inabilitados no julgamento

previsto no inciso Vll destb artigol

IX - deliberaQao final da hutoridade competence quanto a

homologagao do procedirhento licitat6rio e adjudicaQao do

objeta da licitaQao ao licilante vencedor. no puzo de IO

(dez) dias Oteis ap6s o juigamento.

g lo As licitag6es do lipo Melhor t6cnica e t6cnica e prego

ter&o initio com a abedura das propostas t6cnicas. as

quaid servo analisadas e julgadas pda Comiss&o de

LicitaQao.

S 2' A autoridade colnpetente podera, por decis&o

fundamentada, determinbr que o processamento da

licitagao abedega a orders prevista na legisiagao federal.

11.6 Licenciamento anual da exploragao do$ memo de publicidade
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Argumenta o insurgente que a exig6ncia de Licenciamento anual da exploragao

dos melon 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 sabre a possibilidade de taxas e Q Decreto Municipal n

30.095/2018 institui normal reiativas a cobranQa de exibiQao de publicidade.

Assam sends, as alegaQ6es do :impugnante:;:;devem ser consideradas infundadas.

Ademais, o Edital no subitem :20.1 disp6e que o poder concedente conceder6 ao

concession5rio licenga para locagao de espago para exibigao de publicidade, ou

deja, licenga para exploragao publicitaria, durante toda a vig6ncia do contrato de
concessao.

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

para exploragao publicitaria, nos termos da legislacao municipal. A legislagao

municipal, deja 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 papa anualmente,

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

exploraQao publicitaria ngo sega 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 homo 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 licitagao sera regrada por

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

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

sujeitam incondicionale irrestritamen+e.

Neste sentido cumpre esclarecer que o casa em tem grata-se de nitido equivoco,

mero euro material, uma vez que a Administragao Publica, em obedi6ncia ao

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

normal a serem publicadas futuramente. Assam sends. a refer6ncia n ' oo0/2022 (a

se publicado kinda) no item 1 .1 do Edital. dove ser descohsiderada.

lll::DQ$ ESCLARECIMENTOS

A publicidade se dare na conformidade o disposto no Decreto Municipal.

n,30,095/2018.

mBI Durante o periodo do Carnaval, nas poligonaig definidas por ato do Chefs

do Executive, a publicidade ficari restrita aos patrocinbdores oficiais do events.

IV-DACONCLUSAO
DA DECISAO

Face ao exposto, a Comissdo Especial Miata de Licitjgao - CEML- institulda peta

Decreto Simpler de 10 de Margo de 2022. com fulcrio nos termos do instrumento

convocat6rio, nos dispositivos da Lei 8.666/i993 e legisla96es pertinentes. e

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

impugnagao do Edital apresentada pda empresa ALL SPACE PROPAGANDA E

MARKETING LTDA, para no m6rito julga-la IMPROCEDENTE. com base no

disposto do juigamento acima.

E o parecer,SEDUR

Salvador,15 de Junho de 2022
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PARECER
RESPOSTA REQUERIMENTO - DIREITO DE PETIQAO

EDITAL DE LICITAQAO N'003/2022 -- SEDUR

CONCORRENCIA No002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO no 019.121/2020

OBJETO: Contratagao de empresa especializada ou cons6rcio de empresas

especializadas para a concessgo com outorga onerosa de servigo pOblico, pelo

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

confecgao, fornecimento, instalagao e manutenQao de itens de mobiligrio urbano

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 condiQ6es e especificaQ6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos

PETICIONANTES: lli JCDECAUX SALVADOR 1: MOBILIAR101j: URBANO

LTDA E PUBLICRONO - EXCLUSIVAS PUBLICITARIA LTDA

Trata-se o presente parecer da anglise do Requerimento - Direito de Petigao

referente ao Edital de LicitaQao n'003/2022 -- Sedur Concorr6ncia n ' 002/2022.

apresentado pdas peticionantes Jcdecaux Salvador Mobili6rio Urbano Ltda

E Publicrono - Exclusivas Publicitaria Ltda, que equivocadamente nominou

o referido Requerimento como "Recurso Administrativo" com base no art.

109,1,"c" da Lei n ' 8.666/93, invocando , tamb6m, o art. 41 e seguintes da referida
norma.

Acerca das alega96es dispostas no requerimento apresentado pdas peticionantes

supramencionadas, a CEML, ap6s anilise concluiu por ndo Ihes caber razao,
conforme esclarecimentos abaixo descrito:

B'
00
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J' 4o - "I - ADMISSIBILIDADE DESTE RECURS0: TEMPESTIVIDADE E
DIREITO AO DUPLO GRAU HIERARQUICO"

Primeiramente, cabe esclarecer que o documento apresentado pelo licitante nio
pode ser recebido como "Recurso Administrativo", com base no art. 109,1,"c" da
Lei n ' 8.666/93, este nio encontra previsao legal no referido dispositivo, visto
que o mesmo disp6e sobre a possibilidade do direito do licitante de interpor
Recurso quando da anulagao ou revogaQao de certame licitat6rio pda
administragao pOblica. Bem como, Menos, ainda, poderia estar fundamentado no
art. 41 da Lei n ' 8.666/93, pois que, este se refere a impugnagao do Edital da
licitagao, devendo ocorrer em at6 02 (dots) dias Oteis antes da sessio de
recebimento e abertura dos envelopes pda comissio de licitagao.

Assam sendo, como a licitagao nio foi anulada ou mesmo revogada, conforme se
pode constatar da Ata da Sessio realizada no dia 20/06/2022, o presente o
Requerimento do licitante seri recebido e conhecido como "Direito de Petigao" e
nio como "Recurso Administrativo"

- 2' - "DO A TO ADMiNISTRATiVO iLiCiT0: ViOLAQAO .A LEGALIDADE,
IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, MORALIDADE E EFICIENCIA'

A todos os licitantes foi concedido direito de se manifestarem na Sessio. sendo
que alguns licitantes fizeram os registros que entenderam necessarios, inclusive a
licitante do Cons6rcio a ser formado pdas peticionantes, conforme Ata da Sessio.

As peticionantes alegam que na Sessio do dia 20/06/2022 houve quebra dos
Principios da Legalidade, Impessoalidade. lsonomia, Moralidade e Efici6ncia.

('n Para tanto historiam fatos que teriam ocorrido na referida Sessio

Primeiramente citam o fato de que ao entregarem os documentos de
Credenciamento, a Presidente da Comissio de Licitagao questionou a
representante das peticionantes a aus6ncia do Termo de Compromisso de
Constituigao do Cons6rcio. Alegam que tal documents nio era exigido peso Edital
para o Credenciamento, conforme item 4.1 do Edital, mas somente para a
Habilitagao, de acordo com o item 8.2.f) do Edital.

Ocorre em equivoco as peticionantes, pois, embora o item 4.1 do Edital nio tenha
deixado explicito que o Termo de Compromisso de Constituigao do Cons6rcio
fosse documento que deveria ser apresentado junto aos demais para o
Credenciamento no momento da Sessio de licitagao, uma vez que a licitante era
um Cons6rcio a ser formado pdas empresas peticionantes, e nio as referidas
empresas individualmente, deveria ser apresentado algum documento informando
de que a licitante serra um Cons6rcio. Como nio foi apresentado nenhum
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documento referente a formagao do citado Cons6rcio, mas a mera mengao verbal
da representante, os demais licitantes solicitaram o nio credenciamento da
representante das peticionantes. ENTRETANTO, A PRESIDENTE DA COMISSAO
AUTORIZOU O CREDENCIAMENTO DA REPRESENTANTE DAS
PETICIONANTES E O PROSSEGUIMENTO DA SESSAO.

ASSAM SENDO, APONTE-SE QUAL O PREJUiZO CAUSADO PARA AS
PETICIONANTES EM RELAQAO A SiTUAQAO ACIMA RELATADA?

As peticionantes alegam que os demais licitantes comeQaram a levantar a
necessidade de conhecer para qual lote as peticionantes estavam apresentando
Propostas.

Cabe esclarecer que o fate narrado decorreu de que os licitantes, ao receberem os
documentos de Credenciamento de todos licitantes para vistarem (rubricarem os
documentos) acabaram por tomar conhecimento dos lotes para os quads os
demais licitantes(concorrentes) apresentariam Propostas, pois nos Termos de
Compromisso de Constituigao do Cons6rcio, apresentados pelos Cons6rcios
licitantes, ou nas Procurag6es havia indicagao do lote para os quads o
representante do licitante estava credenciado para participar. Ja nas Procurag6es
das peticionantes para a sua representante, nio havia a indicagao do tote para o
qual apresentaria Proposta. Desta forma, os demais licitantes se manifestaram no
sentido de que as peticionantes estariam tendo informagao dos lotes aos quais
todos os outros licitantes participariam, enquanto que estes nio teriam a
informagao destas.

A veracidade do supracitado pode..ser averiguada nos registros realizados pecos
licitantes anexos a ATA DA SESSAO, documento ESTE que faz parte da pena de
REQUERIMENTO das peticionantes. '

Por iniciativa da pr6pria representante das peticionantes, talvez tentando
solucionar o imbr6glio momentaneo, esta "representante", por de livre vontade.
colocou que ela poderia informar aos demais licitantes para qual tote apresentaria
Proposta, ou seja, indicar qual era o lote de interesse das peticionantes.
Importante ressaltar, que nio houve nenhuma pressao ou coagao sobre a
representante das peticionantes por parte dos membros do colegiado para
realizasse qualquer ato contririo a sua vontade.

Today as a96es dos membros da Comissio de Licitagao foram sempre no sentido
de preservar a impessoalidade, a isonomia, a imparcialidade, a legalidade, a
moralidade e a efici6ncia.

A major prova disso, estar na realizagao do credenciamento da representante das
peticionantes no certame, conforme se pode apurar da Ata da Sessio. e mais
ainda no registro por esta realizado, tamb6m, anexo a mesma ata.
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Constatando-se assim. que nio houve procedimento, por parte da Comissio de
LicitaQao, divergente do previsto no Edital, tendo sido permitido a todos os
participantes a livre manifestagao, cujos registros foram formalmente reduzidos a
termo e anexados a Ata da Sessio.

Esta Comissio ngo vislumbra qual terra sido o prejuizo que possa ter ocorrido is
peticionantes, haja vista, que todos licitantes entregaram os Envelopes indicados
no Edital, tendo a Comissio procedido da forma mats transparente, imparcial e
ison6mica possivel.

-3-o 'lll -- DO ATO ADMINISTRATIVO iLiCiT0: ViOLAQAO AO ARTIG0 41, $1',
DA LEI 8. 666/93"

As peticionantes alegam que a Comissio de LicitaQao apresentou as respostas As
impugna96es formuladas pelos licitantes ap6s o puzo legal, impedindo estes de
analisarem em tempo habilpara formulaQao das suas Propostas.

Cabe analisar que as peticionantes apresentam interpretagao err6nea e confusa
da norma prevista no art. 41 . $1'. da Lein ' 8.666/93.

Visto que todas as impugna96es foram respondidas pda Comissgo de Licitagao,
demonstrando total respeito ao direito de petigao. Bem como, foram respondidos.
tambem, todos os pedidos de esclarecimento das dOvidas que os licitantes acerca
do Edital e seus Anexos.

Por6m, quanto ds quest6es enviadas com pedido de esclarecimentos
relacionados no e-mail, cuja c6pia este anexa ao requerimento das peticionantes,
cabe esclarecer porque estas nio foram respondidas, primeiramente porque o
enderegamento do e-mail estava incorreto - "licitagao.sucom
balbcadeli:ba:Opv.bli", quando o enderego correto 6

, ou seja, o e-mail ngo chegou na nossa caixa
de entrada, assim sendo, impossivel de ser respondido. Segundo, o envio foi
realizado As 20:29hm do dia 15/06/22, sendo que o hor6rio de funcionamento do
6rgao se encerra as 17h. Desse modo, por uma ou outra razio nio teriamos como
ter respondido aos questionamentos realizados pdas peticionantes.

A ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA. durante a sessio do dia
20/06/22 argumentou que nio teria conseguindo visualizar a pena de julgamento
da impugnagao apresentada por esta. Por6m, este colegiado tem como comprovar
que a disponibilizou no dia 15/06/22. Mas, de qualquer forma, logo ap6s a Sessao.
a Comissio de Licitagao disponibilizou novamente a pena do julgamento da
impugnagao no site.
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Informamos aqui, ainda, que todas as impugnag6es, inclusive a apresentada
pda empresa ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA, foram
devidamente respondidas pda Comissio em 1 5/06/2022 atrav6s das publicag6es
destas no site www.compras.salvador.ba.gov.for da Prefeitura de Salvador.
A demora em responder alguns dos questionamentos se deu pda grande
quantidade destes apresentados pelos licitantes e demais interessados, bem
como, pda necessidade de uma anglise apurada para formulagao de algumas
respostas. Por6m, o razodvel nOmero de participantes no certame indica que isto
ndo acarretou qualquer prejuizo na elaboraQao das propostas.

Assim sendo, nio se vislumbra
revogagao da licitagao.

qualquer razdo para se falar em anulagao ou

-49- "fll
ED}TAL

DO ATO ADMINISTRATIVO iLiCiTO: VtOLAQAO AO ITEM 27.10 DO

Os peticionantes informam que encaminharam Pedido de Esclarecimentos no dia
15/06/2022, e que os mesmos nio foram respondidos at6 a Sessio ocorrida no
dia 20/06/2022.

Alegam que o item 27.10 do Edital previa que os licitantes poderiam encaminhar
Pedidos de Esclarecimento em at6 02 (dois) dias Oteis da data de entrega das
Propostas.

Conforme, ja disposto acima, is quest6es enviadas com pedido de
esclarecimentos relacionados no e-mail, cuja c6pia esb anexa ao requerimento
das peticionantes, cabe esclarecer porque estas ndo foram respondidas,
primeiramente porque o enderegamento do e-mail estava incorreto -
"licitagao.slicQml@)salvador.ba.gov.for", quando o enderego correto 6

, ou seja, o e-mail ngo chegou na nossa caixa
de entrada, assim sendo, impossivel de ser respondido. Segundo, o envio foi
realizado ds 20:29hm do dia 15/06/22, sendo que o horgrio de funcionamento do
6rgao se encerra as 17h. Desse modo, por uma ou outra razgo nio teriamos como
ter respondido aos questionamentos realizados pdas peticionantes.

r'3

Ademais. muitas das quest6es relacionadas no e-mail da licitante que ndo
chegaram na nossa caixa de entrada, ja tinha sido respondidas, visto que outros
interessados tinha solicitado os mesmos esclarecimentos. entio. mesmo de forma
indiretas algumas das respostas das quest6es das peticionantes foram
disponibilizadas no site www.compras.salvador.ba.gov.for da Prefeitura de
Salvador at6 o dia 1 5/06/2022.
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V- PEDIDOS

As peticionantes requerem a anulagao dos atos praticados na Sessgo POblica de
20/06/2022 e o consequente refazimento da referida fase, ap6s a republicaQao do
Edital

Com base ao tudo quanto anteriormente exposto, esta Comissio de Licitagao nio

vislumbra a ocorr6ncia de nenhuma irregularidade que resulte na anulagao dos

atos at6 agora praticados, em especial aos da Sessio ocorrida em 20/06/2022,

razgo pda qual nio PODE AQUIECER com os REQUERIMENTOS das

PETICIONANTES, e resolve pda manutengao da validade de todos os atos

praticados por este coleglado, ao tempo em que comunica a continuidade normal

do procedimento licitat6rio.

E o parecer, SEDUR

Salvador, 04 de Julho de 2022.

r / I H \, "-.
PLELIANE ESPINHARA

Pr6sidente/CEML

/
/

'') MARCIA CORREIATHOM£
MEMBROTITULAR

NEILIA M

CLAUDIO ANT6NIO B. MARTINELLI BRAGA
MEMBRO TITULAR

FLAVIA MAIANE DESOUZA NASCIMENTO
MEMBRO TITULAR

LUiSADRIAN ;ORREIA
MEMBRO SUPLENTE

MARCUS VINiCtUSLEALDEANDKADE
MEMBRO SUPLENTE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Av. Antonio Carlos Magalhaes, 3244 - Caminho das Arvores, Edf. Emp. Thom6 de Souza

Telefone: (71) 3202-9326/23 Portal: w]8QD£:Sgdllr:Sgly3dQr:bB:gQV.for
CEP:41.820-000



Secreta ria Municipal
de Desenvolvimento

Urbano - SEDUR

AOGAB

Para conhecimento e Homologagao Hierarquica da resposta ao Requerimento constante
ds fls. 1.842 a 1.933 "Direito de Petigao das Peticionantes" JCDECAUX SALVADOR
MOBILIARIO URBANO LTDA e PUBLICRONO -- EXCLUSlyAS PUBLlcITARIA LTDA.

Em, 04/07/2022

PLELIANE ESPINHARA
PRESIDENTE/CEML
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NO 19121/2020

Folha n'i.94i

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano SEDUR

Ratifica-se a decisdo proferida pda Comissdo Permanente de Licitagdo, ds fls. 1.934 a 1.940, acerca do

Requerimento da JCDECAUX saLvADoR MOBILIARlo URBANO LTE)n E PUBLlcRONO -

ExcLusrvxs PUBLrcrTXprx LTOn.

.. Em 04/07/2022.

   
J ': o Xavier Nunez Filho 

k Secret6rio


