EXMO.(A) SR.(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BA

Ref.: Concorrência nº. 02/2021
Processo nº 09678/2021
Abertura: 04/05/2021
Horário: 09h00
AUTO VIAÇÃO VELOZ TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, com
CNPJ nº 28.347.135/0001-47, com contrato social inicial registrado na Junta
Comercial de São Paulo - JUCESP sob nº 35602511126 em 23/01/2019, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Bunjiro Nakão, s/n, km 73,5, Rio de
Una, Ibiúna – SP, neste ato representada por seu Sócio Administrador GUSTAVO
CERVANTES DEL RIO BAPTISTA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG
nº 32.133.173-4 SSP/SP e do CPF nº. 345.635.198-47, residente à Rua Benjamin
Constant nº 212, Santa Paula, São Caetano do Sul – SP, vem tempestivamente e mui
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em consonância com o §2º, do art.
41 da Lei Federal nº 8.666/93 e dos itens 1.3 e 1.5 do Edital em epígrafe, apresentar

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

do Edital da Concorrência nº 02/2021, Processo nº 09678/2021, que tem
como objeto a “Concessão da Prestação de Serviço Público de Transporte
Coletivo de Passageiros por Ônibus na Área Urbana do Município de Vitória

da Conquista”, do Tipo “melhor proposta em razão do menor valor da
tarifa”, promovido pelo Município de Vitória da Conquista – BA, pelas razões de fato
e de direito que passa a expor, rogando, pois, se digne Vossa Excelência, a receber e
processar na forma da Lei.
1. PRELIMINARMENTE
DO CABIMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO
De início, apenas por zelo e diligência, pertinente justificar, juridicamente,
o cabimento da presente impugnação.
Dessa feita, colacionamos as disposições dos § 2º. e § 3º. do artigo 41 da
Lei nº 8.666/93.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada.
(...)
§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou
concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

No que se refere a Concessão de Serviços Públicos, tem-se as disposições
do artigo 14 da Lei de 8.987/1996, que “Dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos no art. 175 da Constituição Federal, e
dá outras providências”, as quais regulam e vinculam a relação jurídico-concessória.
Senão vejamos:

Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra
pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com
observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade,

do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento
convocatório.

E ainda, o disposto no artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal,
que garante que “todos têm o direito de receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular”, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade,
ressalvadas
aquelas
cujo
sigilo
seja
imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado; (grifos nossos)

Nessa linha de raciocínio, tem-se que as normas acima colacionadas,
demonstram que a presente Impugnação se justifica visto que é medida hábil para
suscitar eventuais irregularidades passíveis de retificação pela Administração Pública,
quando essas inviabilizam a formulação de proposta a ser apresentada pelos
licitantes, como, também, a seleção da proposta mais vantajosa pelo ente público,
frustrando o caráter competitivo do certame, conforme razões que seguirão adiante.
2. DAS RAZÕES
Trata-se de Edital de Licitação, na modalidade de Concorrência Pública,
objetivando a “Concessão da Prestação de Serviço Público de Transporte
Coletivo de Passageiros por Ônibus na Área Urbana do Município de Vitória
da Conquista”, de tipo “melhor proposta em razão do menor valor da
tarifa”.
Analisando das disposições editalícias, verificamos que algumas das
exigências impostas no Edital de Licitação estão eivadas de vícios, omissões e
irregularidades, uma vez que não atendem as normas legais vigentes, bem como a

jurisprudência e doutrina que regem a matéria, tornando o certame restritivo e
impeditivo.
2.1 DAS IRREGULARIDADES:
2.1.1. DA VEDAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PROSPOSTAS PELOS
LICITANTES NOS DOIS LOTES
É de conhecimento notório que as licitações públicas destinam-se a
seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, conforme consagrado
pela doutrina, jurisprudência e no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, que versa sobre a
garantia da observância dos princípios constitucionais aos licitantes. Vejamos:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (grifo nosso)

Em razão dessa premissa, os editais de licitação devem primar pela
seleção da proposta mais vantajosa, entendida aquela que apresente a
MELHOR oferta, ou seja, àquela que conjugue o melhor preço e a
qualificação da empresa que se sagrará vencedora do certame
licitatório, o que implica em dizer que a Administração Pública resguardadas as
devidas proporções, deve possibilitar que um número maior de ofertas de
pretensos interessados seja feito, desde que atendidas as exigências
licitatórias.
Não obstante isso, salvo melhor juízo, a item 4.1.1.1 prevê que cada
licitante poderá ofertar proposta em apenas um dos lotes, situação que culmina
na restrição da competividade e, consequentemente, na seleção da proposta
menos vantajosa pelo Município, que poderia se beneficiar da economia de
escala, se porventura, oportunizasse a participação dos licitantes em ambos os
lotes.

Vale lembrar, que o item em comento foi objeto de pedido de
esclarecimentos formulado pelo Gerente Operacional da empresa Expressa
Caribus (Pedido de Esclarecimento 02). Contudo, as respostas ao item em
comento não foram satisfatórias, o que ensejou a propositura da presente
impugnação, a fim de que a omissão contida no referido dispositivo seja aclarada
definitivamente, a fim de garantir a seleção da proposta mais vantajosa ao
Município de Vitória da Conquista – BA.
Para que não pairem dúvidas acerca da restrição a competividade,
transcrevemos

abaixo

a

resposta

da

Municipalidade

ao

pedido

de

esclarecimentos formulado pelo Gerente Operacional da empresa Expressa
Caribus questionamento da empresa Expressa Caribus, evidenciando a mácula
no edital de licitação, pelas razões acima descritas:

Assim, vê-se claramente que a proibição dos licitantes formularem
proposta nos dois lotes impede CLARAMENTE a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa à
administração, contrariando por sua vez, os propósitos da licitação, visto
que inobservadas os princípios que norteiam a licitação pública, dentre
eles, o princípio da legalidade, motivo pela qual requer que o item 4.1.1.1
seja reformulado, para garantir a ampliação da competição entre os licitantes,
inclusive, para assegurar a modicidade da tarifa aos usuários, visto que a lei
não veda a participação dos licitantes em todos os lotes do certame, muito
pelo contrário, determina a ampliação da competitividade da licitação,
afastando, portanto, cláusulas editalícias em sentido contrário.
2.1.2. DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DAS LINHAS DE
CADA LOTE
Segundo consta no Edital da Concorrência nº 02/2021, Processo nº
09678/2021 está disposto em 2 (dois) lotes. Contudo, ao observar ao disposto no
item 4.1.1. do instrumento convocatório, comprova-se que as linhas de cada um
dos lotes não foram individualizadas, cabendo ao Poder Concedente definir
posteriormente cada um dos lotes, e assegurar a distribuição de 50%
(cinquenta por cento) das linhas aos licitantes vencedores, ou seja, os
licitantes não terão oportunidade de conhecer previamente as rotas de cada um dos
lotes. Senão vejamos:

Nesse contexto, tem-se que a ausência de definição das linhas que
compõe cada um dos lotes pode inviabilizar a formulação de proposta pelos

licitantes, que são obrigados a compor os custos físicos e variáveis à prestação dos
serviços concedidos através do instrumento convocatório em comento, sem,
contudo, ter os elementos necessários para quantificar referidos custos, visto que
cada linha tem suas características operacionais (itinerários, linhas e
atendimentos, quantidade de viagens por faixa horários por tipo de dia
(úteis, sábado, domingo e feriados) e a tipologia veicular, etc), situação
pode culminar a formulação de proposta inexequíveis pelos licitantes, o
que a ninguém interessa, haja vista a possibilidade do certame ser
declarado frustrado, por ausência de propostas válidas.
Ora, Excelência, como pode o licitante prever a frota mínima para
cada das linhas e, consequentemente, para cada um dos lotes e os custos
fixos e variáveis envolvidos na prestação dos serviços públicos de
transporte coletivo urbano do Município de Vitória da Conquista, se sequer
tem conhecimento da composição das linhas de cada um dos lotes
indicados no Edital de Licitação.
À vista do exposto, pugna-se pela retificação do edital, a fim de que
sejam definidas as linhas que compõe cada um dos lotes, de modo a
viabilizar a formulação de propostas pelos licitantes, e conferir a
transparência necessária do certame aos licitantes no que se refere aos
custos envolvidos em cada um dos lotes.

2.1.3. DO ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
O Edital da Concorrência Pública nº 02/2021 prevê em seus itens 10.3.1.3.
e 10.3.1.4. a obrigatoriedade a apresentação de atestado(s) de capacidade
técnica operacional para fins de habilitação, os quais devem ser vinculados ao
licitante e emitidos apenas por pessoa jurídica de direito público. Vejamos a
íntegra dos dispositivos acima citados:
10.3.1.3.A Licitante deverá apresentar atestado(s), emitido(s) em seu
nome, por pessoa jurídica de direito público, que comprove(m) a realização

de atividade anterior de serviço público de transporte, pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, demonstrando a
aptidão inequívoca da mesma para a execução do objeto licitado.
(...)
10.3.1.4.O atestado deverá ser fornecido pelo Poder Público a quem a
Licitante preste ou tenha prestado serviços.

Ocorre que a exigência se mostra desarrazoada, vez que restringe sem
motivo algum a amplitude conferida na Lei de Licitações, visto que § 1º, do artigo
30, da Lei nº 8.666/93, estabelece que para fins de qualificação técnica
devem ser aceitos os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privados. Senão vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
(...)
§ 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado,

devidamente

registrados

competentes, limitadas as exigências a:

nas

entidades

profissionais

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de

1994).

Acerca da restrição da competição do certame, em razão de exigências
desnecessárias ou inadequadas, preleciona o ilustre autor Marçal Justen Filho em sua
obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos:
“A legislação não proíbe as exigências de qualificação técnica, mas
reprime exigências desnecessárias ou inadequadas. A administração Pública
não tem liberdade para impor exigências quando a atividade a ser executada não
apresentar complexidade nem envolver graus mais elevados de aperfeiçoamento”.

(11.ª. Curso de Direito Administrativo-edição, revista atualizada e
ampliada 2015).

Por fim, porém não menos importante, tem-se que a Constituição Federal
em seu artigo 37, inciso XXI, determina que somente devam ser toleradas “as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações.”. Vê-se que o legislador não admitiu exigências
de comprovações excessivas de capacidade técnica, mas, apenas, aquelas
absolutamente indispensáveis à garantia da boa prestação dos serviços e/ou
execução das obras.
Assim, deverá ser retificado o ato convocatório também neste sentido, vez
que contraria o disposto no artigo § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, posto que
afasta potenciais interessados, restringindo a competitividade do certame, haja
vista que veda a apresentação de atestados emitidos por pessoas jurídicas
de direito privado e a somatória dos atestados emitidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado para comprovação da capacidade
técnica operacional, o que é vedado por lei, visto que contrário aos preceitos
contidos na Lei de Licitações.
2.1.4. DA AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DA FROTA PARA FINS DE
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Conforme dito anteriormente, o Edital da Concorrência Pública nº 02/2021
prevê em seus itens 10.3.1.3. e 10.3.1.4. a obrigatoriedade de apresentação de
atestado(s) de capacidade técnica operacional para fins de habilitação, em
quantidades compatíveis equivalentes a 50% (cinquenta por cento) dos
serviços concedidos (da frota envolvida na operação do futuro contrato),
ao teor dos itens 10.3.1.3.2.e 10.3.1.3.2.1. Vejamos:

Não obstante isso, o Edital de Licitação e seus Anexos, são omissos
quanto a individualização de cada lote e, por essa razão, também não
descreve o quantitativo mínimo da frota de cada um dos lotes, situação que
por si só, torna dificílima a formulação de proposta pelos licitantes, quem dirá de
apresentação

de

atestados

com

os

quantitativos

exigidos

no

instrumento

convocatório, visto que não tem conhecimento prévio da quantidade de frota
necessária para prestação dos serviços em cada um dos lotes, levando-se em
consideração os itinerários, as linhas, quantidade de usuários atendidos,
quantidade de viagens por faixa horária e por tipo de dia (úteis, sábado,
domingos e feriados), tipologia veicular, etc.
Como se vê, a apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado somente será possível após a
indicação da frota mínima envolvida em cada um dos lotes licitados, bem
como dos itinerários, das linhas, da quantidade de usuários atendidos, da
quantidade de viagens por faixa horária e por tipo de dia (úteis, sábado,
domingos e feriados), tipologia veicular, etc.
Logo, verifica-se que o Edital e seus anexos são omissos, e não
possibilitam o adequado planejamento pelos licitantes quando da formulação da
proposta comercial, levando em conta os riscos contratuais inerentes a relação
jurídico-concessória, razão pela qual pugna-se pela retificação do edital, a fim de
indicar a frota mínima envolvida em cada um dos lotes, e possibilitar que
os licitantes selecionem os atestados necessários para comprovar que já
executaram serviços compatíveis junto a pessoas jurídicas de direito
público e de direito privado.

Diante do exposto, requer seja anexado aos autos, o projeto
básico da licitação, com os elementos necessários para definir e
dimensionar o serviço, que assegure a viabilidade técnica e que possibilite
a avaliação do custo do serviço, visto que o conjunto de elementos é
necessário para indicar se há viabilidade econômico-financeira para a
elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas pelos licitantes.
3. DAS CLÁUSULAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO EDITAL DE
LCIITAÇÃO E SEUS ANEXOS
É de conhecimento notório, que em todo contrato administrativo
existem as cláusulas econômicas que são inalteráveis unilateralmente,
porque fixam a remuneração e os direitos do contratado perante a
Administração e estabelecem a equação financeira a ser mantida durante
toda a execução do contrato.
Em análise ao presente edital, não se verifica a indicação dos
investimentos iniciais da concessão, ou, ainda, aqueles que devem ser investidos
pela empresa Contratada ao longo da concessão; a indicação de estimativa do
número de usuários a serem transportados em cada uma das linhas e/ou lotes; bem
como a inadequação da cláusula que versa sobre reajuste das tarifas, que estabelece
que em ano de revisão não haverá reajustes.
Da mesma forma, o edital menciona que a empresa contratada poderá
receber receitas acessórias, contudo, não há indicação de quais seriam as
receitas

acessórias,

alternativas

e/ou

complementares

que

a

Concessionária estaria autorizada a receber, o que é de suma importância
no caso em comento, em especial, para assegurar a modicidade da tarifa
ao longo da concessão.
Sobredita informação é de suma importância, visto que o valor
obtido

por

intermédio

da

arrecadação

de

tarifa

remunerará

os

investimentos
Pública,

exigidos

portanto,

da

empresa

necessários

que

Contratada pelo
haja

indicação

Administração
do

valor

dos

investimentos e da receita que será arrecada pela Concessionária
vencedora do certame, visto que o equilíbrio entre a despesa e receita é
necessário para garantir a execução do futuro contrato.
Ausente qualquer informação a respeito do número de usuários
pagantes, dos investimentos iniciais e previstos ao longo da concessão
(englobam os custos com a própria frota, estrutura de operação (garagem,
sistema de bilhetagem, sistema de GPS, etc.), bem como das receitas
acessórias que a vencedora do certame está autorizada a receber, parece
deveras difícil a formulação de proposta condizente, que permita,
inclusive, a correta comparação entre os valores da tarifa indicados por
cada um dos licitantes para fins de julgamento.
No que se refere ao reajuste da tarifa, temos que esse deve
ocorrer anualmente, na data estipulada e conforme fórmula descrita no
contrato de concessão, ou seja, o reajuste da tarifa será sempre no dia 29
de dezembro de cada ano, visto que trata-se apenas da recomposição
inflacionária do valor da tarifa, segundo parâmetros definidos no contrato.
Por outro lado, o instituto da revisão está previsto para cada 3
(três) anos, a contar do início da operação, oportunidade em que, serão
revisados os fatores multiplicadores (pesos) de modo que a fórmula de
remuneração melhor corresponda ao peso de cada parcela dos custos
operacionais, o que se dará mediante aditivo contratual.

Desse modo, por se tratar de institutos distintos, não nos parece
razoável que no ano de revisão dos fatores multiplicados seja sonegado o
direito da vencedora do certame ao devido reajuste da tarifa, visto que a
tarifa é a única fonte de receita para manutenção da concessão, e qualquer
desarranjo, por mínimo que possa parecer, causará um desequilíbrio

econômico-financeiro que prejudicará o próprio escopo concessório,
motivo pela qual requer a reformulação do item 16.9.1 do Edital e, via
consequência, do item 5.9.1 da Minuta do Contrato de Concessão, pelas
razões acima explicitadas.
Ante o exposto, pugna-se que a Comissão Especial de Licitação
SUSPENDA IMEDIATAMENTE o procedimento em exame, até decisão final do
recurso ora interposto, como medida de DIREITO e de JUSTIÇA!
4. CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, bem como do dever da Comissão
Especial de Licitação do Município de Vitória da Conquista – BA de zelar pelo fiel
cumprimento das disposições editalícias e legais que regulam a matéria em apreço,
roga-se que Vossa Excelência promova a SUSPENSÃO CAUTELAR da abertura
dos envelopes que está prevista para o dia 04/05/2021 e, no MÉRITO,
pugna-se que o Município efetue as correções necessárias no instrumento
convocatório da Concorrência nº 02/2021 – Processo nº 09678/2021, de
forma a afastar as irregularidades contidas no Edital da Licitação,
mediante a retificação do edital sem as máculas descritas nessa
impugnação, com a consequente republicação do edital e reabertura do
prazo descrito na Lei de Licitações, atendendo ao comando das Leis nº.s.
8.666/93 e 8.987/96.
Nestes termos, após sopesadas as alegações acima, pede deferimento da
presente Impugnação ao Edital da Concorrência nº 02/2021 – Processo nº
09678/2021.
Ibiúna - SP, 28 de abril de 2021.

AUTO VIAÇÃO VELOZ TRANSPORTES E TURISMO EIRELI
GUSTAVO CERVANTES DEL RIO BAPTISTA
Sócio Administrador

