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CI Nº. 119/2021 – CTP 

Vitória da Conquista, 28 de maio de 2021. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor  

Manoel Messias Bispo da Silva  

Presidente da Comissão Especial de Licitação  

PMVC 

 

 

Senhor Presidente, 

  

 

 Em resposta aos questionamentos apontados nos de Pedidos de Impugnação, anexados 

ao GEP 09678/2021, referente ao Edital Concorrência 02/2021, segue, abaixo o nosso parecer:  

 

R.P. Amaral Transportes e Atividades de Saúde EIRELI. 

 

Questionamento 1: Inobservância ao art. 18, lV da Lei nº 8.98295 c/c o art. 6º, lX da Lei 

nº 8.666/93 - Ausência de estudo técnico voltado ao alcance da tarifa máxima; 

O edital de concorrência n.º 02/2021, processo N.º 09678/2021, que trata da concessão do 

transporte coletivo urbano de Vitória da Conquista não estipulou tarifa fixa, somente a tarifa 

máxima, que é o valor vigente do sistema (Decreto Municipal nº 18.949, de 11 de outubro de 

2018).  

Cada proponente tem a liberdade para propor a sua menor tarifa baseada na técnica escolhida 

para execução do serviço (tipologia de veículos, quadro funcional, tecnologias embarcadas 

etc.). Inclusive, o parâmetro para concorrência escolhido no certame é justamente a menor 

tarifa. 

Analisando o Artigo 18, IV da Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995:   
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IV - Prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e 

projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas; 

O edital é claro em todos esses pontos aludidos no referido parágrafo. Todas as informações 

necessárias para elaboração constam nos anexos do edital, que seguem abaixo relacionados: 

Anexo I – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO; 

Anexo II –- DIRETRIZES PROJETO BÁSICO; 

Anexo III – PARÂMETROS ECONÔMICOS E FINANCEIROS; 

Anexo VIII - ESTUDOS E PROJETOS DA CONCESSÃO. 

 

Ainda caso haja qualquer questão de caráter estritamente técnico a ser tratada, foi facultado ao 

licitante a visita técnica, vejamos:  

10.3. Qualificação-técnica 

10.3.1.9.A visita técnica será facultativa e para os interessados deverá ser realizada em até 

3 (três) dias úteis antes da data da entrega dos envelopes e agendada através do telefone (77) 

3429-7352/7381 com o senhor Micael Batista Silveira, Coordenador de Transporte Público. 

Questionamento 2: Outro ponto a ser observado é que, a quantidade de passageiros 

informados no edital, se refere a apenas 1 mês, e não a um período; 

Neste caso, o edital apresentou o número de passageiros do período antecedente à pandemia da 

COVID-19 e comparou com o ano em que a pandemia assolou o município e gerou impactos 

no número de passageiros.  

Ainda que o número de passageiros do sistema, referente a qualquer período, além de ser 

informação pública, poderia ter de ser sido solicitada por qualquer proponente no decorrer do 

prazo do Edital. Mesmo assim, fica acatada a colocação e então será acrescentado o histórico 

do número de passageiros ao edital de concorrência. 

Questionamento 3: Apontamento da demanda real; 

Tanto o histórico com número de passageiros quanto o histórico com a oferta de serviços foram 

apresentados no edital e, por conta dos impactos da pandemia, exigiu-se apenas 60% do serviço 

total ofertado no período anterior à pandemia da COVID-19 e, mais uma vez, a caracterização 

dos serviços ficará a cargo da técnica aplicada por cada operador. Vejamos: 
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15.3. Os critérios de julgamento para avaliação das propostas seguem o rito a seguir 

exposto. 

15.3.1 Será analisada a oferta proposta para cada linha considerando: 

15.3.1.1 Capacidade individual da tipologia de frota ofertada para cada 

linha considerando o número de lugares previstos na norma ABNT/NBR 

15.570; 

15.3.1.2 Será multiplicada a capacidade individual da tipologia de frota 

proposta no item 15.3.1.1 pela quantidade de viagens ofertada ao longo 

de cada tipo de dia (útil, sábado e domingos e feriados); 

15.3.1.3 Esta oferta deverá ser de no mínimo 60% da oferta existente no 

período pré-pandemia, considerando os intervalos previstos no projeto básico. 

 

Questionamento 4: Foi observado que no item 3.1 do Anexo lll, o salário pré-fixado do 

cobrador é de R$ 1.089,63; 

Acatado o apontamento e encaminhado para a comissão, para revisão.  

DOS PEDIDOS 

a) O edital passe a conter os dados da demanda dos últimos 24 meses, apontando inclusive a 

quantidade de passageiros econômicos/equivalentes; 

b) Passe a integrar o edital, nos termos do art.6º, lX da Lei nº 8.666/93, c/c o art. 1-8, lX da Lei 

nº 8.987/95, a planilha de custos e orçamentos que a compõe, que demonstre a viabilidade da 

tarifa máxima de R$ 3,80, apontada no edital; 

c) Seja o Edital alterado, de forma que seja apontado o real custo com salários dos colaboradores 

do sistema de transporte, considerando o teor do art. 70 da CRFB/BB, pois, não é crível a 

existência de empregado que receba salário em montante inferior ao mínimo legal; 

d) Em decorrência da alteração do item 3.1 do Anexo lll, voltado à adequação do real custo com 

salários dos colaboradores do Sistema de Transporte, dada a vedação à fixação de valor inferior 

ao mínimo legal, seja compatibilizado os reais custos com a tarifa máxima fixada. 
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AUTOVIAÇÃO VELOZ TRANSPORTES E TURISMO EIRELI 

Questionamento 1: da vedação de formulação de propostas pelos licitantes nos dois lotes; 

A Lei Municipal nº 968/1999, que dispõe sobre o sistema municipal de transporte público e 

regulamenta a prestação do serviço de transporte coletivo, no seu artigo 43 traz a seguinte 

redação: 

Art. 43 - o poder executivo promoverá, em benefício do usuário, a competição 

econômica entre as prestadoras de Serviço público de transporte coletivo no município 

de vitória da conquista, devendo organizar a distribuição das linhas em no mínimo dois 

lotes de serviços para concessão de sua prestação. 

Único - os lotes de serviço deverão ser compostos de forma a dividirem entre si, em 

partes relativamente equilibradas, o volume de serviços ofertados e passageiros 

transportados. 

Portanto, a exigência editalícia em questão está cumprindo o que se determina em legislação 

municipal. 

Conforme entendimento jurisprudencial, compete privativamente à União legislar sobre normas 

gerais de licitação, podendo os demais entes federativos estabelecer regramentos próprios que 

se adequem às restrições impostas pelo ente federal supremo.  

Assim, registre-se que as normas expedidas pela União somente terão o condão de interferir 

nos certames públicos realizados pelos Estados e municípios quando possuírem caráter geral, 

sob pena de ofensa à autonomia destes entes, e, em última análise, ofensa ao princípio do 

federalismo. E, para finalizar, mantenha-se a previsão contida no documento convocatório, com 

a obediência ao quanto prescrito na legislação municipal. 

 

Questionamento 2: Da ausência de indicação prévia das linhas de cada lote; 

A licitação foi organizada em lote de serviços e não lote de linhas. Serve como base para a 

elaboração de propostas, a operação vigente do sistema. As linhas que atualmente servem à 

população trazem a matriz de origem destino e a cobertura geográfica do sistema de modo que 

melhor atenda a cidade da forma que está configurada agora. Mudanças como novos 

condomínios populosos, extinção ou o surgimento de grandes empresas farão com que a matriz 
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tenha que se ajustar para continuar atendendo a população. Essas alterações deverão acontecer 

ao logo da concessão a qualquer momento por conveniência e oportunidade da municipalidade, 

tendo como base o interesse público. Para o concessionário, a segurança trazida no edital é a 

garantia do equilíbrio econômico-financeiro, caso qualquer mudança dessas seja realizada, 

implicando em diminuição ou aumento de custos. 

 

Questionamento 3: Do atestado de qualificação técnica; 

Opina pelo acatamento, observadas a peculiaridade e o objeto da licitação. 

Conforme regramento contido no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, que menciona 

que o procedimento licitatório “somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações “. 

 

A Lei de Licitações, por sua vez, indicou em seu art. 30 que podem ser exigidos atestados com 

o objetivo de comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, bem como a qualificação da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

 

Decorre dessa previsão o enunciado da Súmula 263 do TCU que indica ser legal para a 

comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, desde que limitada às parcelas 

de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, “a exigência de 

comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade 

do objeto a ser executado.” 

 

Ocorre que, apesar do art. 30 e da Súmula/TCU 263 se referirem, respectivamente, à 

comprovação de “atividade pertinente e compatível” e “serviços com características 

semelhantes“, é bastante comum verificar editais que trazem a necessidade de os licitantes 

apresentarem atestados de capacidade técnica que comprovem a execução específica do objeto 

do certame, sob pena de inabilitação. 

 

Deve-se citar a análise realizada pelo TCU, através do Acórdão 553/2016-Plenário da relatoria 

do Min. Vital do Rêgo. No caso, o órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de 

serviços de secretariado e entendia ser “obrigatória a desclassificação de qualquer licitante que 

não cumprisse o exigido e não comprovasse, por atestados, na forma, quantidade e prazo 

definidos no edital, que já houvesse prestado serviços de secretariado”, desconsiderando, assim, 

quaisquer atestados que comprovassem a execução de serviços em mão de obra distinta, como 

limpeza, apoio administrativo, jardinagem, etc. 
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Ao final, o TCU entendeu que, em licitação para serviços continuados com dedicação exclusiva 

de mão de obra, devem ser exigidos atestados que comprovem aptidão para gestão de mão de 

obra, ao invés da comprovação da boa execução de serviços idênticos. 

 

Destacou-se também a possibilidade de que situações excepcionais requeiram a comprovação 

de capacidade técnica específica do objeto em disputa.  

 

Nessas hipóteses, de acordo com o próprio TCU, a consignação pública e expressa das razões 

que fundamentam da exigência torna-se requisito indispensável. 

 

A propósito, não se trata de entendimento recente, conforme é possível constatar nos seguintes 

acórdãos relacionados: 

 . 

“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de que a 

compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser 

entendida como condição de similaridade e não de igualdade”. 

Acórdão 1.140/2005 – Plenário. 

 

 

“111. Nesse ponto, parece residir a principal discussão a ser enfrentada – que 

espécie de aptidão deve ser requerida para a execução de contratos de serviços 

de natureza continuada, em que esteja caracterizada cessão de mão de obra. 

(…) 

114. O que importa é perceber que a habilidade das contratadas na gestão da 

mão de obra, nesses casos, é realmente muito mais relevante para a 

Administração do que a aptidão técnica para a execução dos serviços, inclusive 

porque estes apresentam normalmente pouca complexidade. Ou seja, nesses 

contratos, dada a natureza dos serviços, interessa à Administração certificar-

se de que a contratada é capaz de recrutar e manter pessoal capacitado e 

honrar os compromissos trabalhistas, previdenciários e fiscais. É situação 

muito diversa de um contrato que envolva complexidade técnica, como uma 

obra, ou de um contrato de fornecimento de bens, em que a capacidade pode ser 

medida tomando-se como referência a dimensão do objeto – que serve muito 

bem o parâmetro de 50% usualmente adotado”. 

Acórdão 1.214/2013 – Plenário. 

 

Desse modo, deve-se registrar, de forma veemente, que “pertinente e compatível” não 

significam igual. Portanto, para se aferir a capacidade técnica, deve-se verificar o conteúdo dos 

atestados com relação ao objeto, que deverá ser feita de forma genérica e não específica, 

observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 
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Questionamento 4: Da ausência da indicação da frota para fins de qualificação técnica. 

O edital prevê que cada proponente deverá apresentar a sua proposta, de acordo com a técnica 

que lhe confira o menor custo, desde que respeite todas os padrões de qualidade e normas 

técnicas associadas à operação de transporte público. A tipologia de veículo e formato 

operacional da empresa será definida por cada proponente. 

O quantitativo de veículos está associado à formatação da proposta considerando paramentos 

como a tipologia. Àqueles operadores que entenderem, por exemplo, que a operação tem custo 

menor com veículos maiores e menor quantidade de veículos, desde que respeite as frequências 

mínimas, deverá formular sua proposta partindo dessa tese. Como também outro proponente 

pode entender que ter mais veículos de porte menor representa menor custo e assim vai lhe 

colocar em melhor posição no certame e consequentemente em melhores condições de operação 

que os demais, deverá propor seguindo essa premissa. 

Questionamento 4: Das cláusulas econômico-financeiras do edital de licitação e seus 

anexos; 

Registre-se que no regime da Lei de Licitações e Contratos, o reajuste de preços decorre de 

ordem legal, e não de deferimento administrativo. A lei impõe à Administração reajustar os 

preços contratuais. 

 

Assim, interpretando-se a legislação, entende-se que o reajuste contratual tem como finalidade 

substancial manter as condições reais e concretas existentes na proposta, reconquistar os valores 

contratados pela defasagem gerada por fatores externos que promoveram a variação dos custos 

do contrato, e impedir o enriquecimento sem causa da outra parte.   

 

É de bom alvitre mencionar que, no tocante à previsão dos reajustes, torna-se imprescindível 

imperioso mencionar o ensinamento do pranteado Celso Antônio Bandeira de Mello, que 

entende que a manutenção da equação econômico-financeira “é um direito do contratante 

particular e não lhe pode, nem lhe deve, ser negado o integral respeito a ela”. 

 

De acordo com o entendimento de Marçal Justen Filho, o reajuste tem como objetivo recompor 

o valor real da moeda, ou seja, compensa-se a inflação com a elevação nominal da prestação 

devida.  

 

Cabe transcrever o ensinamento: “Não há benefício para o particular na medida em que o 

reajustamento do preço tem natureza jurídica similar à da correção monetária”.  

 

Portanto, mesmo não existindo previsão expressa nas regras editalícias ou contratuais de como 

se dará o reajustamento da avença que ultrapasse doze meses de duração, certo é que é devido 

o reajuste, para que se preserve o valor real inicialmente contratado. 
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Veja o entendimento do TCU no Acórdão 7184/2018 - Segunda Câmara, ao definir que: 

 

“O estabelecimento do critério de reajuste de preços, tanto no edital quanto no 

contrato, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim 

verdadeira imposição, ante o disposto nos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, da 

Lei 8.666/1993, ainda que a vigência contratual prevista não supere doze meses. 

Entretanto, eventual ausência de cláusula de reajuste de preços não constitui 

impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de 

ofensa à garantia inserta no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem 

como de enriquecimento ilícito do erário e consequente violação ao princípio da 

boa-fé objetiva”. 

a) Regulamento do sistema de transporte coletivo urbano; e 

b) Planilha com número de passageiros dos últimos 24 meses. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Micael Batista Silveira 

Coordenador de Transporte Público 

SEMOB / PMVC 

 

Vinicius Sidarta Umburana Ribeiro Lima  

Procurador  

SEMOB / PMVC 

 

 

Em face do quanto acima exposto, deve-se entender que a ausência de previsão no edital ou no 

contrato administrativo quanto ao reajustamento não tem o condão de servir como regramento 

específico, uma vez que eventual ausência deve ser interpretada como um desrespeito aos 

deveres advindos do princípio da boa-fé objetiva, e fomentaria o enriquecimento sem causa do 

Poder Público. 

 

Além das ponderações já feitas, orienta-se a comissão especial de licitação à inclusão dos 

seguintes itens como anexo ao edital de licitação: 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A7184%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
Compras
Typewritten text
ORIGINAL ASSINADO


