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SENTENÇA
0500177-88.2019.8.05.0271
Mandado de Segurança - Liminar
MUNIZ & MUNIZ LTDA.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALENÇA/BA e
outro

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência
impetrado por Muniz & Muniz LTDA – ME, devidamente qualificada contra ato
comissivo das autoridade coatora o Sr. Presidente da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal de Valença/BA e do Sr. Prefeito Municipal de
Valença, também qualificados com fito na concorrência nº 002/2018.
Exordial em fls. 01/15 em que narra-se:
Narra a impetrante que obteve o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
002/2018 com vistas à participação no referido Certame, que tem como objeto a
seleção de propostas para a CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO
COMERCIAL DO TERMINAL FLUVIAL DE EMBARQUE e DESEMBARQUE MUNICIPAL
DE VALENÇA/BA e ATRACADOURO BOM JARDIM.
Aponta que o item 5.14 do Edital que trata da Qualificação Técnica trás
exigências além do que dispõe a lei.
Entende que não há na Lei nº. 8.666/93 um dispositivo sequer que
autorize a referida exigência.
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Requer a concessão da medida de urgência para imediata suspensão da
realização da sessão de abertura dos envelopes de propostas da Concorrência nº
02/2018, cuja data da abertura ainda não foi publicada no Diário Oficial do

Acostou documentos às fls. 17/124.
Em petição de fls. 125/128 a impetrante informa que a continuação da
licitação concorrência pública de nº 002/2018.
Decisão interlocutória às fls. 129/138 concedendo a antecipação de tutela.
Parecer do Ministério Público às fls. 650/656.
Inicialmente registra o parquet que a impetrante NÃO É CONCESSIONÁRIA
do serviço público de administração dos terminais marítimos de Morro de
São Paulo, Gamboa do Morro e Ponta do Curral (Atracadouro).
A impetrante

NUNCA

participou

de

processo

de

licitação

para

a

administração dos referidos terminais marítimos, até mesmo pelo fato de que
NUNCA houve processo de licitação para a administração dos terminais
marítimos de Morro de São Paulo, Gamboa do Morro, Valença (centro) e Ponta
do Curral (Atracadouro).
Assiste razão a impetrante ao afirmar que as cláusulas constantes no item
5.14 do edital,

alíneas i

e j são completamente ilegais, haja vista que não

possuem nenhuma relação com o objeto da licitação.
A licitação Concorrência Pública nº 002/2018 realizado pela Prefeitura
Municipal de Valença/BA, tendo por objeto a administração dos terminais de
Valença (centro) e Atracadouro Bom Jardim (Ponta do Curral). Contudo, as
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exigências constantes no item 5.14 do edital,

alíneas i e j dizem respeito os

serviços prestados no transporte coletivo hidroviário de passageiros, objeto
distinto daquele licitado.

Entende que não existe qualquer impedimento para realização de licitação
do Terminal do Bom Jardim, tendo em vista o fato que o procedimento em si
ocorre com vista à evento futuro (Concessão).
Aponta que o processo administrativo que gerou a Concorrência Pública nº
002/2018, a exigência fundou-se em critérios razoáveis para sua determinação,
com o intuito maior de não ferir o princípio da legalidade, da ampla participação,
da isonomia e tantos outros que regem as Licitações Pública, sem perder de vista
o dever deste ente público de exigir a prestação de serviço de excelência a todos
que necessitam utilizar os terminais hidroviários.
Assim, conforme a sistemática adotada pela Lei nº 8.666/93, na etapa de
habilitação, entre outros aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação
técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento,
experiência e aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o
contrato a ser celebrado.
É o relatório. Decido.
Antes de adentrarmos às razões que fizeram com que a impetrante viesse
na busca da prestação jurisdicional, importante que teçamos alguns comentários
iniciais e necessários para a análise do meritum causae. Assim, considerações,
ainda que superficiais se fazem necessárias.
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O

mandado

de

segurança,

embora

não

esteja

pacificado

esse

entendimento, é espécie de ação judicial ("se o meio de se provocar a atuação
da jurisdição é a ação, então o mandado de segurança é ação"- Moacyr Amaral

para proteção de direito líquido e certo, violado por ato de autoridade
governamental ou de agente de pessoa jurídica privada que esteja no exercício
de atribuição do Poder Público. Ainda que seja manejado contra ato de juízo
criminal, terá natureza civil.
O MS somente deverá ser manejado se outros meios não puderem ser
utilizados (habeas corpus, habeas data, ação popular, etc.) para a proteção do
direito líquido e certo. É ação residual, subsidiária.
Assim, para a impetração do remédio constitucional alguns requisitos hão
de estar presentes: lesão ou ameaça a direito líquido e certo; ato praticado por
autoridade ou quem suas vezes fizer no exercício de função pública; ilegalidade
do ato ou abuso de poder. Ao lado dessas exigências, outras existem no CPC que
não podem ser deixadas de lado para a condição válida do processo (art. 319 e
320 do CPC).
Legitimidade – A legitimidade ativa para propor o presente writ está
presente, pois, como destaca Cássio Scarpinella Bueno que, • gno contexto da
Constituição de 1988, já não há mais espaço para questionamentos, no sentido
de que todo aquele que pode invocar os direitos e as garantias listados em seu
art. 5: pode impetrar o mandado de segurança(Mandado de Segurança, p. 33).
No tocante à legitimidade passiva também encontra-se comprovada.
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Presente está também a exigência de os atos impugnados terem sido praticados
por autoridade governamental.
Da competência para se processar a ação- Por força do art. 125 da

membros cuidar da competência para a apreciação do Mandado de Segurança
contra atos de suas autoridades. Logo, competente é este juízo para julgar os
atos emanados de autoridades municipais como aquela apontada como coatora
nestes autos.
Como fiscal da lei e das boas práticas da Administração Pública na esfera
estadual, o MP é órgão oficiante obrigatório na apreciação de mandado de
segurança, sob pena de nulidade. No presente caso o órgão ministerial participou
do feito e exarou parecer pela procedência da segurança pleiteada.
Do prazo – Estabelece a Lei 12.016/09 em seu artigo 23 que o prazo
decadencial para se requerer o mandado de segurança é de 120 (cento e vinte)
dias, contados da data da ciência do ato a ser impugnado. Tal prazo fora
cumprido pelo impetrante.
Do direito líquido e certo -

Segundo a orientação dominante, a

exigência de liquidez e certeza recai sobre a matéria de fato, sobre os fatos
alegados pelo impetrante para o ajuizamento do mandado de segurança. Estes,
sim, necessitam de comprovação inequívoca, de plano.
O presente writ discute a suposta impossibilidade de realização da
Concorrência Pública n. 002/2018 como também das exigências do edital.
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Em relação ao primeiro item, ressalto que a licitação em discussão visa
adequar administração dos terminais à Constituição da República e às leis
infraconstitucionais diante da administração dos terminais sem licitação, como

Não apenas, convém observar que o impetrante adentrara neste Juízo com
Mandados de Segurança buscando o mesmo objetivo, qual seja, se manter na
administração do Terminal Hidroviário de Valença/BA e na realização das
respectivas travessias, tendo, após a sentença no MS 0300768-73.2015 (18 de
maio de 2017), insistido na demanda impetrando o MS 0500992-56.2017 (02 de
junho de 2017), ambos os MS foram extintos sem resolução do mérito, tendo em
vista a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.
Ressalto que o processo citado pela Impetrante, como aponta o Ministério
Público, não guarda conexão com o presente Mandado de Segurança.
No

presente caso, a Impetrada

ressalta

que realizou a presente

concorrência em razão das inumeras recomendações do Ministério Público para a
regularização da administração dos terminais.
O próprio Ministério Público aponta que a AGERBA "proibiu expressamente
a prorrogação do contrato" que mantém a Impetrante na administração dos
terminais. Concluindo, ainda, "que a impetrante está descumprindo as cláusulas
acima citadas do contrato que a mesma juntou aos autos, quais sejam: a)
descumprimento do prazo

de

encerramento

do contrato;

b)

negativa

de

devolução da administração dos terminais à AGERBA".
Assim, não há fundamento a impossibilidade de realização de licitação, ao
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contrário, a situação atual impõe a adoção do procedimento.
Já em relação ao segundo ponto, o posicionamento jurisprudencial quanto
a possibilidade de discussão judicial de regras do edital quando a finalidade seja

do Art. 49 § 2º da Lei 8.666/93, nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.059.501 - MG (2008/0106765-2)
EMENTA
ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

LICITAÇÃO.

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE EDITAL.
ILEGALIDADES. ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE
OBJETO. NÃO-CARACTERIZAÇÃO.
1. O mandado de segurança voltou-se contra ilegalidades
que viciavam o edital do certame, motivo pelo qual
superveniente adjudicação não dá ensejo à perda de objeto
- pois é evidente que, se o procedimento licitatório é eivado
de nulidades de pleno direito desde seu início, a adjudicação
e a posterior celebração do contrato também o são (art. 49,
§2º, da Lei n. 8.666/93).
2. Entendimento diverso equivaleria a dizer que a própria
Administração
ilegalidades,

Pública,
pode

mesmo

convalidar

tendo

dado

causa

às

administrativamente

o

procedimento, afastando-se a possibilidade de controle de
arbitrariedades pelo Judiciário (malversação do art. 5º, inc.
XXXV, da Constituição da República vigente).
3. Recurso especial não provido.
RECURSO ORDINARIO EM MS NO 6.130 - RIO DE
JANEIRO (95/0042224-7).

No caso dos autos discute-se a legalidade da exigência, como qualificação
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técnica, do item 5.14 do Edital que exige:
"i)Comprovação de possuir a seguinte Estrutura para garanta da Execução
do serviços objeto desta Licitação:
Pelo

menos

duas

embarcações

Tipo

Catamarã,

com

Pelo

menos

uma

embarcação

Tipo

Catamarã,

com

capacidade mínima para 30(trinta) passageiros;
Pelo menos dez embarcações tipo Lancha de fibra, rápida,
com capacidade mínima para 15(quinze) passageiros, cada;
Pelo menos uma embarcação tipo barco, com capacidade
mínima para 150 (cento e cinquenta) passageiros.
Pelo menos uma embarcação tipo barco, com capacidade
mínima para 50 (cinquenta) passageiros.
j)Comprovar possuir a seguinte documentação, dentro do
prazo de validade, exigido pela Capitania dos Portos:
Certificado

de

Registro

de

Propriedade

ou posse

das

embarcações ou Título de Inscrição das embarcações,
emitido pela autoridade marítima competente. Certificado de
Segurança da Navegação, emitido pela autoridade marítima
competente.
Cartão de Tripulação e Segurança, na forma exigida pela
legislação.
Havendo alteração na exigência documental referida nesta
alínea, estabelecida pela Capitania dos Portos, a mesma
estender-se-á ao contrato”.
De fato, a exigência editalícia de qualificação técnica específica ao objeto,
desde que tecnicamente justificada, é admitida como medida acautelatória
adotada pela administração, pois visa assegurar o cumprimento da obrigação
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assumida, não constituindo, por si só, restrição indevida.
A título de qualificação técnica, sabe-se que, em face da disposição contida
no art. 37, XXI, da Constituição Federal, somente podem ser exigidas condições

razão do princípio da legalidade, a Administração deve restringir suas exigências
de habilitação aos documentos arrolados na Lei 8.666 e a requisitos previstos em
lei especial, conforme o caso.
Portanto, ao delimitar o objeto a ser contratado, cabe à Administração
prever as exigências técnicas mínimas necessárias a sua execução, sempre
justificadamente, e fixá-las no ato convocatório da licitação, tendo em mente
possibilitar a participação do maior número de interessados, a fim de privilegiar a
maior competitividade do certame e viabilizar a seleção da proposta mais
vantajosa ao interesse público.
Dessa feita, sendo necessário, em face das peculiaridades do objeto
licitado, é válido que a Administração defina em edital a composição mínima da
equipe técnica que julgar necessária para a satisfatória execução do objeto, bem
como o perfil dos profissionais que a integram, desde que pautada em
justificativa adequada e suficiente.
A Lei 8.666/93 estabelece, em seu art. 30 § 6º:
“Art. 30, § 6º As exigências mínimas relativas a instalações
de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado, considerados essenciais para o cumprimento
do

objeto

da

licitação,

serão

atendidas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QQVOK7VTXGBZXASDV9Q1HQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

mediante

a

Este documento foi assinado digitalmente por LEONARDO RULIAN CUSTODIO.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjba.jus.br/esaj, informe o processo 0500177-88.2019.8.05.0271 e o código 574E2E7.
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apresentação de relação explícita e da declaração formal da
sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as
exigências de propriedade e de localização prévia”.
Inclusive, esse raciocínio está em consonância com o disposto no art. 37,

“exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações”.
Nesse sentido é a jurisprudência:
REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA- ANÁLISE
DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE EM CASO
DE ATUAÇÃO ILEGAL OU VIOLADORA DE PRINCÍPIOS LICITAÇÃO

PÚBLICA

-

EXIGÊNCIA

IMPERTINENTE

AO

OBJETO DA LICITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REMESSA
OFICIAL IMPROVIDA.
1. A análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário
legitima-se na hipótese de atuação ilegal ou violadora de
princípios jurídicos por parte da Administração Pública.
Precedentes do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
2. A exigência de qualificação técnica em processo de
licitação deve ater-se às estritamente suficientes para
a execução do objeto

do futuro contrato a ser

celebrado, consoante o artigo 37, XXI, da Constituição
Federal.
3. No caso concreto, a cláusula segunda, item 2.2.2, do
edital (fls. 33), prevê a "prova de regularidade fiscal com a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal do seu domicílio ou
sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto da licitação." 4. A exigência de certidão de
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regularidade fiscal de tributos estaduais é impertinente para
a contratante que não exerce atividade passível de cobrança
desses tributos. Precedentes.
5. A autora exerce atividade de prestação de serviços de
assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional

6. Não há incidência de tributos estaduais sobre o objeto
social da licitante.
7. Remessa oficial improvida.
(TRF-3 - ReeNec: 00076867120114036100 SP, Relator:
JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, Data de Julgamento:
31/01/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3
Judicial 1 DATA:08/02/2019).

A exigência deste arsenal de embarcações soa por desarrazoado para
execução de um serviço público de operação, administração, requalificação,
manutenção,

exploração

comercial

do

terminal

fluvial

de

embarque

e

desembarque municipal de Valença/BA e do atracadouro bom jardim.
Isso pois tal diz respeito a transporte de passageiros pela eventual
vencedora da licitação, o que, de longe, não é o caso. Nesse ponto, a Lei
8.666/93 veda, em seu art. 3º, §1º, I:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação,

cláusulas

ou

condições

que

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo,
cooperativas,

inclusive
e

nos

casos

estabeleçam

de

sociedades

preferências
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distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio

dos

circunstância

licitantes
impertinente

ou
ou

de

qualquer

irrelevante

outra
para

o

específico objeto do contrato , ressalvado o disposto nos
5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de

A necessidade de deter diversas embarcações para administrar os
terminais, afronta a CRFB/88 e a Lei 8.666/93, vez que restringe a participação
do maior número de licitantes e inibe o caráter competitivo do processo
licitatório.
Ademais, ainda que manter a propriedade do arsenal de embarcações
fosse compatível e pertinente com o objeto da licitação, a exigência de
propriedade de bens ou equipamentos a serem utilizados durante a prestação do
serviço não poderia ser um pré-requisito para a comprovação da qualificação
técnico-operacional dos licitantes.
Elas somente serão possíveis a partir da determinação do vencedor do
certame, no momento da assinatura do contrato, em sendo o caso, inclusive.
Ainda, a título exemplificativo, trago a baila a Súmula 14 do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, decorrente dos inúmeros e
repetitivos julgados sobre o tema ora abordado, assim regulando:
Súmula 14: Exigências de comprovação de propriedade,
apresentação de laudos e licenças de qualquer espécie
só são devidas pelo vencedor da licitação, dos proponentes
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poder-se-á

requisitar

tão

somente

declaração

de

disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de
apresenta-los no momento oportuno. (Deliberação TCA
29.268/026/05, publicada no DOE de 21 de dezembro de

Vê-se que ainda que a exigência houvesse relação com o objeto da
licitação – a administração dos terminais – tal não poderia determinar a
apresentação de propriedade, restringido-se a declaração de disponibilidade.
Neste sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu recentemente
no Acórdão 365/2017 Plenário, que teve como relator o Ministro José Múcio
Monteiro, que a exigência de comprovação de propriedade ou de compromisso
de cessão, locação/leasing ou venda das máquinas e dos equipamentos
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação contraria o
art. 30, § 6º da Lei 8.666/93.
É a jurisprudência:
ADMISTRATIVO

-

LICITAÇÃO

EXIGÊNCIA

DE

COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
DISCREPÂNCIA

COM

AS

REGRAS DA LEI 8.666/93

ILEGALIDADE DO ITEM DO EDITAL

ILEGALIDADE DO ATO

QUE TEVE COMO FUNDAMENTO A NORMA EDITALÍCIA
INABILITAÇÃO INDEVIDA. I

O regramento do Edital

Tomada de Preço nº 05/97 consta em seu item 2. 6.2, como
exigência de capacidade técnica, a comprovação, através de
cópias do DUT RECIBO e do IPVA em nome da licitante,
todos quitados com relação ao ano de 1997, de que possui
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frota constituída de, no mínimo, 11 veículos dos tipos o
discriminados em seu subitem. II

Ao passo que a parte

final do § 6o do art. 30 da Lei nº 8.666/93 diz que são
vedadas as exigências de propriedade e de localização
Dessarte, é dado observar que os regramentos

expostos

no

Edital

de

Tomada

de

Preço

nº

05/95,

notadamente no itemdiscrepam da norma legal que concede
disciplina às licitações em âmbito federal. Assim, com base
nesse entendimento, visualizo a ocorrência de ilegalidade na
exigência contida na mencionada regra do certame, de modo
que o ato administrativo que a tomou como fundamento
padece do mesmo mal de ilegalidade, tornando-se, por isso,
írrito e nulo. III
(TRF-2

-

Remessa oficial improvida.

AMS:

Desembargador

22833

Federal

98.02.28461-0,

THEOPHILO

MIGUEL,

Relator:
Data

de

Julgamento: 29/03/2006, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA,
Data de Publicação: DJU - Data::26/05/2006 - Página::331)

ADMISTRATIVO

-

LICITAÇÃO

EXIGÊNCIA

DE

COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
DISCREPÂNCIA

COM

AS

REGRAS DA LEI 8.666/93

ILEGALIDADE DO ITEM DO EDITAL

ILEGALIDADE DO ATO

QUE TEVE COMO FUNDAMENTO A NORMA EDITALÍCIA
INABILITAÇÃO INDEVIDA. I

O regramento do Edital

Tomada de Preço nº 05/97 consta em seu item 2. 6.2, como
exigência de capacidade técnica, a comprovação, através de
cópias do DUT RECIBO e do IPVA em nome da licitante,
todos quitados com relação ao ano de 1997, de que possui
frota constituída de, no mínimo, 11 veículos dos tipos o
discriminados em seu subitem. II

Ao passo que a parte

final do § 6o do art. 30 da Lei nº 8.666/93 diz que são
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vedadas as exigências de propriedade e de localização
Dessarte, é dado observar que os regramentos

prévia. III
expostos

no

Edital

de

Tomada

de

Preço

nº

05/95,

notadamente no item discrepam da norma legal que concede
disciplina às licitações em âmbito federal. Assim, com base

exigência contida na mencionada regra do certame, de modo
que o ato administrativo que a tomou como fundamento
padece do mesmo mal de ilegalidade, tornando-se, por isso,
írrito e nulo. III
(TRF-2

-

Remessa oficial improvida.

AMS:

Desembargador

22833

Federal

98.02.28461-0,

THEOPHILO

MIGUEL,

Relator:
Data

de

Julgamento: 29/03/2006, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA,
Data

de

Publicação:

DJU

-

Data::26/05/2006

–

Página::331).

Assim, a impugnação da impetrante mostra-se consubstanciada ante os
argumentos

jurídicos

apontados.

Nesse

mesmo

sentido

manifestou-se

o

Ministério Público:
“Assiste razão a impetrante ao afirmar que as cláusulas
constantes no

item 5.14 do edital,

completamente

ilegais,

haja

vista

alíneas i e j são
que

não

possuem

nenhuma relação com o objeto da licitação. A licitação
Concorrência Pública nº 002/2018 realizado pela Prefeitura
Municipal de Valença/BA, tendo por objeto a administração
dos terminais de Valença (centro)

e

Atracadouro

Bom

Jardim (Ponta do Curral).
Contudo, as exigências constantes no item 5.14 do edital,
alíneas i e j dizem respeito os serviços prestados no
transporte coletivo hidroviário de passageiros, objeto distinto
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daquele licitado”.

A

necessidade

de

comprovação

de

experiência,

qualificação

e

profissionalidade são fatores relevantes num processo licitatório, no entanto,

do contrato, o que não é o caso das exigências constantes nos itens o item 5.14
do edital, alíneas i e j.
Faz jus a Impetrante em sua insurgência tão somente a nulidade do item
5.14, "i" e "j" devendo a Concorrência Pública prosseguir com a exclusão destas
exigências.
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
EXTINGO

O

PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO

DO

MÉRITO,

concedendo

parcialmente a segurança com fulcro no art. 487, I do CPC/15, declarando ilegal
o item 5.14, alíneas "i" e "j", do edital de licitação.
DETERMINO, a impetrada, que proceda a Concorrência Pública n.
002/2018, excluindo o referido item do edital, republicando-o e estabelecendo
prazo para as empresas interessadas participarem do certame.
Isento das demais custas em razão da Pessoa Jurídica da Impetrada.
Sem condenação em honorários advocatícios, a teor dos enunciados
contidos nas súmulas nº. 512 do STF e nº. 105 do STJ.
Ciência ao Ministério Público.
Trata-se de sentença sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
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conforme art. 14, § 1º da Lei 12.016/09.
Providências necessárias.

Leonardo Rulian Custódio
Juiz de Direito
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
IMPUGNANTE: LABUCLLE TRANSPORTES DE CABOTAGEM LTDA
OBJETO LICITADO: Delegação, por meio de Outorga de Concessão Remunerada de Uso do
Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e do Terminal
Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral), em Valença-BA, incluindo a execução de obras de
requalificação, a Administração, Operação, Manutenção e Exploração Comercial de suas áreas e
serviços, a título de execução indireta, de acordo comas especificações e obrigações constantes
do Instrumento Convocatório
RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
I – DO PEDIDO APRESENTADO PELA EMPRESA IMPUGNANTE:
A empresa LABUCLLE TRANSPORTES DE CABOTAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº
22.599.853/0001-24, protocolou hoje (18/05/2020, às 11h45min), no Departamento de Licitações e
Contratos da Prefeitura Municipal de Valença, um pedido de Impugnação ao Edital da
Concorrência nº 001/2020.
O suposto impugnante diz que o pedido apresentado neste dia 18/05/2020 é tempestivo, vez que
a licitação está marcada para o dia 20/05/2020.
A Empresa Impugnante suscita que a Administração Municipal estaria descumprindo a Decisão
Judicial exarada no Processo nº 0527807-27.2017.8.05.0001.
Sem esclarecer qual a relação entre a Impugnante e a empresa Muniz & Muniz Ltda ou Salustro
dos Santos Muniz, reporta que:
a) O Sr. Salustro dos Santos Muniz, que relata ser o representante da empresa Muniz &
Muniz Ltda, ingressou com o Processo nº 0527807-27.2017.8.05.0001. Diz que a
citada empresa mantinha um contrato emergencial com a AGERBA, cujo objeto
consistia na Concessão Remunerada de Uso dos Terminais Hidroviários de Morro de
São Paulo, Gamboa do Morro e Ponta do Curral e que no dia 03/05/2017 o
concessionário recebeu comunicação para entregar os terminais hidroviários de
Morro e Gamboa do Morro no prazo de 10(dez) dias, sem que houvesse se
concluído procedimento licitatório para concessão dos ditos terminais e sem extinção
da concessão outorgada emergencialmente, sem vistoria prévia e sem pagamento
de indenização, como supostamente dispunha a Cláusula Décima Sétima da avença.
b) Em 13/10/2019 foi proferida decisão judicial na qual supostamente teria sido intimado
o Município de Cairu e AGERBA para cumprirem decisão que concedia a tutela
provisória de urgência em favor da empresa Muniz & Muniz Ltda, mantendo-a na
administração dos Terminais Hidroviários de Morro de São Paulo, Gamboa do Morro
e Ponta do Curral e que a decisão foi cumprida, mantendo os referidos terminais em
posse da referida empresa, tendo o Juiz fixado uma multa diária de R$ 50.000,00,
até o limite de R$ 500.000,00;
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c) E que em face desta suposta decisão vigente nos autos do Processo nº 052780727.2017.8.05.0001, restaria prejudicada a licitação, pois que esta decisão
determinaria a retomada da execução da concessão de que foi afastada a Muniz &
Muniz Ltda, objeto do Edital de Licitação Concorrência nº 001/2020.
A impugnante ainda suscita que não há clareza quanto à possibilidade de utilização das rotas
marítimas por empresas de turismo. A impugnante informa que é uma empresa especializada no
transporte de turistas, sendo inclusive responsável pelo desenvolvimento turístico da região, posto
que em baixa temporada transporta algo em torno de 300 (trezentas) pessoas/dia para o Morro de
São Paulo e na alta temporada o número chega a 800 (oitocentas) pessoas por dia.
Diz que a presente licitação terá impacto na sua atividade econômica, especialmente porque não
há clareza quanto a possibilidade da utilização dos terminais por embarcações particulares. Diz
que o edital é omisso quanto a utilização dos atracadouros por empresas particulares e quais as
limitações impostas à concessionária quanto à administração dos terminais.
A Impugnante exemplifica que a disponibilização dos horários para realização das travessias e
disponibilização dos atracadouros influi na atividade das empresas de transportes e que a
ausência de definição acerca do tema pode ensejar grave insegurança jurídica, mesmo porque a
competência para controlar tais rotas pertence ao município de Valença, quanto às rotas
municipais e a AGERBA, quanto às rotas intermunicipais.
Pede que a Prefeitura Municipal reconheça o erro quanto a ausência de clareza no edital quanto
ao impacto para as empresas de turismo.
A CPL registra que com o pedido de impugnação não constam quaisquer documentos anexados,
bem contrato social, nem prova da legitimidade do subscrito, nem a decisão do Processo nº
0527807-27.2017.8.05.0001 que refere estar anexo.
A petição de impugnação nem mesmo informa o número do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) da suposta impugnante.
A petição não informa quem seja o subscritor da petição e nem é possível pela assinatura se
identificar ao menos a identidade do subscritor do pedido, registre-se, já que este o fez na forma
de rubrica.
É o relatório.
II – DA TEMPESTIVIDADE:
O Edital da Concorrência nº 001/2020, quanto ao prazo para impugnação aos termos do edital,
previu:
1.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
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Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93.
1.6.1. Os pedidos de impugnação ao edital serão recebidos até 02 (dois) dias úteis
antes da data designada para a sessão de recepção e abertura do envelope de
habilitação, até as 14h00min (Horário de Brasília), exclusivamente, no Protocolo do
Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Valença, no
endereço indicado no item 1.1. deste Edital.
1.7. 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, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
O pedido de impugnação ao edital foi recebido no dia 18/05/2020, obedecendo à disposição dos
itens 1.6.1. e 1.7. do Edital.
Considerando-se a forma de contagem determinada no art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº
8.666/931, é de se reconhecer a tempestividade da impugnação, pois que apresentada no
segundo dia útil que antecede a data de abertura dos envelopes da Concorrência, marcada para o
próximo dia 20/05/2020.
III – DO MÉRITO:
a) Da inexistência de descumprimento à decisão do Processo nº 0527807-27.2017.8.05.0001.
Inicialmente, cumpre registrar que o Município de Valença não é parte no Processo nº 052780727.2017.8.05.0001. Neste processo que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador, figura como parte no citado processo a Agência Estadual de Regulação de Serviços
Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA e como terceiro
interessado o Município de Cairu/BA.
Depois, que a citada decisão favorável emitida no em favor da empresa Muniz & Muniz Ltda foi
suspensa por decisão do Juiz Substituto de 2º Grau Dr. José Luiz Pessoa Cardoso, conforme
decisão emitida nos autos do Agravo de Instrumento nº 027581-72.2019.805.0000 e publicada no
Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, na Edição de 15/01/2020,
que diz:
Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027581-72.2019.8.05.0000
Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível
AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP
E
COMUNIC DA BAHIA
Advogado(s): ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA (OAB:0058575/BA)
AGRAVADO: MUNIZ & MUNIZ LTDA - ME
1

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
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Advogado(s): CARLOS ROBERTO AGUIAR DE PELLEGRINI FREITAS
(OAB:1112900A/BA),
ANTONIO SERGIO DA FONSECA (OAB:0010989/BA)
DECISÃO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela AGERBA - AGENCIA ESTADUAL
DE REG DE
SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA em face da decisão
proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
SALVADOR, que, nos autos de ação de manutenção de posse ajuizada por MUNIZ &
MUNIZ LTDA - ME, deferiu a liminar para " determinar que o réu suspenda o ato
que sustou o afastamento ilegal da autora, conforme previsão contratual, no
prazo de 10 (dez) dias, até ulterior deliberação e sob as penas da lei".
A agravante alega pretender a agravada "a sua reintegração na administração dos
terminais hidroviários das localidades de MORRO DE SÃO PAULO, GAMBOA DO
MORRO e PONTA DOCURRAL, os quais foram objeto de concessão remunerada de
uso em CARÁTER EMERGENCIAL, entre a AGERBA e a MUNIZ & MUNIZ LTDA-ME.
Em síntese, pretende a parte autora que o contrato inicialmente emergencial, o qual
teve início em 09/12/2013, passe a ser por prazo indeterminado, sob a alegação de
que a Administração Pública ultrapassara o prazo previsto contratualmente, sem
realizar o procedimento licitatório. Diante disso, requer que o Poder Judiciário imponha
a manutenção da empresa Muniz & Muniz LTDA-ME na administração dos terminais,
providência que pleiteou em sede de tutela provisória e, inclusive, restou deferida
equivocadamente pelo MM. Juízo".
Destaca, inicialmente, que a ação de reintegração repete demanda em que já houve
decisão pelo TJBA em grau de apelação, qual seja, o mandado de segurança nº
0500816-77.2017.8.05.0271 em vias de transitar em julgado e que "visando a burlar
a identidade de partes, o mandado de segurança supracitado foi interposto pela
ASTRAM – Associação de Transportes Marítimos, representada por outro sócio
da MUNIZ & MUNIZ LTDA-ME, Romilson dos Santos Muniz, que é irmão do autor
desta ação de reintegração. A parte autora (SALUSTO DOS SANTOS MUNIZ) e o
Presidente da ASTRAM(ROMILSON DOS SANTOS MUNIZ) são irmãos e sócios
da empresa MUNIZ & MUNIZ LTDA-ME, principal interessada no deslinde deste
processo".
No mais, afirma que a AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços
Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia firmou com a agravada,
em 09/12/2013, contrato de concessão remunerada de uso de bem público em caráter
emergencial, com prazo de 180 dias e/ou a conclusão de procedimento licitatório, sem
possibilidade de prorrogação, sendo que "notificada a parte autora somente em
03/05/2017 (quase quatro anos depois da celebração do contrato
emergencial),comprova-se que não existia contrato vigente de concessão
firmado entre a AGERBA e a empresa da parte autora, quando da retomada dos
terminais".
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Assevera que, nesse tempo, firmou contrato de cessão com o Município de Cairu, cujo
objeto concede a este a cessão de uso dos Terminais Hidroviários de Morro de São
Paulo e Gamboa do Morro, os encargos da administração, exploração comercial,
manutenção e operação de suas áreas e serviços, a título de execução indireta, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, o qual se encontra vigente.
Aduz que, "ao contrário do que afirma a parte autora, houve notificação do
representante da Empresa Muniz & Muniz, senhor Hercules Santos Muniz,
através de ofício de nº 36/2017, de lavra do Senhor Eduardo Harold Mesquita
Pessoa, Diretor Executivo da AGERBA, dando-lhe ciência de que, "tendo em
vista a decisão da Diretoria em Regime de Colegiado, realizada em 14 de março
de 2017", no prazo de 10 dias a contar da notificação, deveria entregar a
administração dos Terminais Hidroviários de Gamboa do Morro e Morro de São
Paulo".
Pede a concessão de tutela de efeito suspensivo.
DECIDO.
A fundamentação recursal e os documentos que instruem o presente feito
conferem probabilidade de provimento ao recurso, haja vista o caráter precário e
temporário do contrato emergencial firmado entre as partes no ano de 2013 e o
posterior contrato de cessão regularmente estabelecido entre a agravante e o
Município de Cairú, no ano de 2017, além do subsequente procedimento
licitatório nº 031/2019,acompanhado pelo Ministério Público e já homologado.
Há, ainda, a possibilidade de a ação de origem, apesar de ajuizada apenas pela
agravada, encerrar alguma repetição do quanto já examinado por este TJBA nos
autos do mandado de segurança nº0500816-77.2017.8.05.0271, questão a ser
oportunamente esclarecida após o exercício do contraditório nesta instância
recursal.
Lado outro, presente se mostra o perigo de dano, especialmente diante da
precária situação de segurança dos terminais hidroviários em questão, cuja
manutenção ocorreu às expensas do Poder Público.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
Comunique-se com urgência ao Juízo a quo.
Intime-se a agravado para, querendo, ofertar manifestação, no prazo de lei.
Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça.
Intimem-se. Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.
Salvador, 13 de janeiro de 2020.Dr. José Luiz Pessoa Cardoso
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Juiz Substituto de 2º Grau
Relator
Dito isso, não estando vigente a decisão emitida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, em
razão de efeito suspensivo concedido em sede de Agravo de Instrumento, não há que se falar em
descumprimento de decisão.
Ademais, é importante registrar que o Município de Valença recebeu o Terminal da Ponta do
Curral da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia através do Termo de Cessão de Uso nº
001/2018, alterado pelo Primeiro Termo Aditivo, de 28/02/2020, publicado na Edição nº 22.853, de
05 de março de 2020.
Importante consideração para o deslinde da questão suscitada no item 2 do pedido de
impugnação consta do Parecer do Dr. Felipe Renauro no Processo nº 050017788.2019.8.05.0271 (Mamdado de Segurança) impetrado por MUNIZ & MUNIZ LTDA ME em face
do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VALENÇA/BA e do PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA/BA que ensejou na
decisão judicial que motivou a anulação da Concorrência Pública nº 002/2018, que diz:
1) Da suposta alegação de concessão de uso de bem público alegada pela
impetrante:
Inicialmente cabe registrar que a impetrante NÃO É CONCESSIONÁRIA do serviço
público de administração dos terminais marítimos de Morro de São Paulo, Gamboa do
Morro e Ponta do Curral (Atracadouro).
A impetrante NUNCA participou de processo de licitação para a administração dos
referidos terminais marítimos, até mesmo pelo fato de que NUNCA houve processo de
licitação para a administração dos terminais marítimos de Morro de São Paulo,
Gamboa do Morro, Valença (centro) e Ponta do Curral (Atracadouro).
Este Promotor de Justiça vem atuando nesta comarca de Valença/BA, visando
combater as ilegalidades existentes nas administrações dos terminais marítimos da
região, bem como na ilegalidade existente na realização de transporte marítimo
intermunicipal na região, pois NUNCA foi feita licitação para regularizar estas
atividades.
Em relação ao transporte hidroviário de passageiros, este Promotor de Justiça
ingressou com Ação Civil Pública nº 0502719-50.2017.8.05.0271 em face do Governo
do Estado, cuja ação tramita nesta 2ª Vara Cível.
Em relação aos terminais marítimos de passageiros Morro de São Paulo, Gamboa do
Morro, Valença (centro) e Ponta do Curral (Atracadouro), existe nesta 4ª PJ de
Valença/BA o Inquérito Civil Público nº 057/2014 (IDEA nº 003.0.162587/2014), onde
foi expedida a Recomendação nº 07/2017 para os Prefeitos de Cairu e Valença/BA, a
fim de procederem às licitações dos respectivos terminais marítimos, conforme consta
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cópia do procedimento em anexo, cujo procedimento demonstra todas as
irregularidades existentes na forma de administração dos terminais.
Nota-se que, ao contrário do que relata a impetrante, a mesma não é concessionária
de serviço público de administração dos terminais, o que EXISTIU foi a realização de
contrato de concessão remunerada de uso de bem público em caráter emergencial
(equivalente a um Chamamento Público) realizado entre a impetrante e a AGERBA,
visando a administração dos terminais marítimos de Morro de São Paulo, Gamboa do
Morro e Ponta do Curral (Atracadouro).
Ocorre que a cláusula nona (fls. 118) do contrato estabelece o prazo de vigência do
contrato EMERGENCIAL, da seguinte forma:
“O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua publicação oficial,
será de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do procedimento
licitatório para concessão do referido Terminal, o que ocorrer primeiro, não
se admitindo prorrogação do mesmo, assegurando-se, entretanto, a
permanência mínima da CONCESSIONÁRIA na administração do referido
terminal por 120 (cento e vinte) dias.” (grifo nosso)
Portanto, observa-se que o contrato emergencial previsto entre a impetrante e a
AGERBA não possui mais validade jurídica, tendo em vista que a validade do contrato
era de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, não se admitindo prorrogação do
mesmo.
Com isso, a impetrante tinha ciência, quando assinou o contrato, que a administração
dos terminais tinha prazo fixo, ou seja, não inferior a 120 dias e não superior a 180
dias.
Porém, insiste a impetrante em querer continuar na administração dos terminais, sem
qualquer embasamento jurídico, como se dona fosse dos referidos terminais.
Nota-se que a impetrante beneficiou-se da ilegalidade cometida pelas
Administrações anteriores, realizando a prestação de serviço público sem se
submeter a um processo licitatório, e agora quer se prevalecer da própria
torpeza para impedir que a Administração Pública atual realize processo
licitatório, ao fundamento de que a concessão emergencial concedida à mesma
venha a ser prorrogada tacitamente de forma infinita. Absurdo!
Constata-se que a prorrogação de qualquer prazo de contratos regidos pela Lei
8.666/93 necessita ser justificado por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato, nos termos do art. 57, §2º, da Lei:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à
vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos
relativos:
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........................
§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.
Porém, como já dito, o próprio contrato assinado pela impetrante e a AGERBA
proibiu expressamente a prorrogação do contrato.
Nota-se ainda (sic) que a cláusula décima quarta do contrato (fls. 119) estabelece no
item 14.4 a seguinte penalidade:
“Esgotado o prazo contratual e a CONCESSIONÁRIA não procedendo a
devolução do Terminal Hidroviário à CONCEDENTE, ou o fazendo deixando
pendências ou obrigações por cumprir, ficará a CONCESSIONÁRIA
impedida de participar de novas licitações, enquanto durar tal
descumprimento, sem prejuízo de outras penalidades”. (grifo nosso).
Com isso, conclui-se que a impetrante está descumprindo as cláusulas acima citadas
do contrato que a mesma juntou aos autos, quais sejam: a) descumprimento do prazo
de encerramento do contrato; b) negativa de devolução da administração dos
terminais à AGERBA.
A decisão liminar concedida no processo nº 0527807-27.2017.8.05.0001 não vincula
qualquer decisão judicial proferida neste Mandado de Segurança. Nota-se que as
partes integrantes das demandas são distintas, bem como o objeto das demandas são
distintos. Naquela, conforme decisão de fls. 106/108, visa discutir eventual
transferência de “concessão” para outra “concessionária”, ao passo em que neste MS
a impetrante visa IMPEDIR que se faça processo licitatório (processo este que visa
adequar a administração dos terminais à Constituição da República e às leis
infraconstitucionais).
Nota-se que sequer foi avaliada na decisão liminar de fls. 106/108 as cláusulas
constantes no referido contrato, em especial a cláusula relativa ao prazo de validade
(prazo máximo de 180 dias), relembrando que o contrato foi firmado no ano de 2013 (
sem data e mês previsto no contrato, conforme fls. 124 ) e a decisão liminar foi
proferida em 07 de fevereiro de 2018, ou seja, praticamente 05 (cinco) anos após a
celebração do contrato que possui validade de 180 dias
Na Sentença do Processo nº 0500177-88.2019.8.05.0271 consta ainda quanto ao suposto direito
alegado pela Impugnante em favor da Muniz & Muniz LTDA – ME:
Em relação ao primeiro item, ressalto que a licitação em discussão visa adequar
administração dos terminais à Constituição da República e às leis infraconstitucionais
diante da administração dos terminais sem licitação, como pontuou o Ministério
Público.
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Não apenas, convém observar que o impetrante adentrara neste Juízo com
Mandados de Segurança buscando o mesmo objetivo, qual seja, se manter na
administração do Terminal Hidroviário de Valença/BA e na realização das
respectivas travessias, tendo, após a sentença no MS 0300768-73.2015 (18 de
maio de 2017), insistido na demanda impetrando o MS 0500992-56.2017 (02 de
junho de 2017), ambos os MS foram extintos sem resolução do mérito, tendo em
vista a inexistência de direito líquido e certo do impetrante.
Causa espanto que a Impetrante venha reclamar da Prefeitura Municipal de Valença o
cumprimento de uma decisão em favor de uma outra empresa (Muniz & Muniz LTDA – ME) com a
qual não possui qualquer vínculo e, principalmente, quando é fácil ver que essa decisão a que se
cobra cumprimento já se encontra sem qualquer efeito. Ressalte-se que o Município deflagrou a
licitação já quando essa decisão não tinha mais qualquer efetividade, pois que suspensa pela
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Assim, por tudo quanto acima posto não há que se falar em descumprimento de decisão pela
Prefeitura de Valença e nem muito menos ilegalidade do Edital da Concorrência nº 001/2020 que
objeto que foi concedido única e regulamente ao Município de Valença pelo Estado da Bahia,
através de sua Secretaria de Infraestrutura.
b) Inexistência de omissão no edital
No presente caso, quanto ao segundo ponto impugnando que diz respeito a ausência de clareza
quanto à possibilidade de utilização das “rotas marítimas” ou “terminais” por empresas de turismo,
esta não merece prosperar.
O objeto da licitação consiste na Delegação, por meio de Outorga de Concessão Remunerada
de Uso do Terminal Fluvial de Embarque e Desembarque localizado no Minigula (Centro) e
do Terminal Marítimo Bom Jardim (Ponta do Curral), em Valença-BA, incluindo a execução
de obras de requalificação, a Administração, Operação, Manutenção e Exploração
Comercial de suas áreas e serviços, a título de execução indireta.
Não inclui no objeto licitado a utilização ou organização de rotas marítimas.
Não assiste qualquer razão o Impugnante ao dizer que não há clareza quanto a possibilidade de
uso dos terminais por embarcações particulares.
O Anexo I - Projeto Básico do Edital da Concorrência, no item 3.3. prevê que
3.3. Os Terminais Hidroviários atendem os serviços de linhas de embarcações
operadoras do transporte regular de passageiros do Município de Valença – BA e de
roteiros turísticos compreendendo as localidades da Ilha de Tinharé (Município de
Cairu e seus distritos: Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá, Gamboa, Galeão).
O Projeto Básico da Concorrência nº 001/2020, correspondente ao Anexo I do Edital impugnado
prevê expressamente que consistirá em receita da concessão as seguintes fontes:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QQVOK7VTXGBZXASDV9Q1HQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
19 de Maio de 2020
42 - Ano - Nº 4797

Valença

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA

19. RECEITAS DA CONCESSÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO
19.1. O cidadão usuário dos Terminais Hidroviários estará sujeito ao pagamento da
Tarifa de Utilização de Terminal (TUTE), no valor fixado na presente licitação.
19.2. São fontes de arrecadação da Concessionária:
a) Cobrança da Tarifa de Utilização de Terminal Hidroviário, por passageiros que
embarcar em embarcações operadoras de linhas de transporte hidroviário
intermunicipal de passageiros, conforme regras do órgão competente.
b) Cobrança de Tarifa de Utilização do Terminal Hidroviário, por passageiro que
desembarcar de embarcações operadoras de serviços turísticos e de fretamento,
a ser efetuada junto às empresas responsáveis;
c) Receita auferida com a locação de espaços comerciais dos Terminais;
d) Receitas provenientes da exploração, por conta própria, de empreendimentos
comerciais;
e) Taxas de Embarque e Desembarques das embarcações que fizerem uso dos
Terminais;
Como pode verificar da leitura, é evidente que o edital prevê expressamente que as embarcações
particulares, bem como as embarcações de operadoras de serviços turísticos e de fretamento
poderão fazer uso, mediante uma contraprestação a ser paga a empresa concessionária que
arcará com todas as despesas com aquisições, reformas, obras de engenharia, indenizações,
serviços, tributos, impostos e taxas e demais custos relacionados com a execução dos serviços e
das obras, objeto desta concorrência, inclusive despesas de pessoal, trabalhistas e
previdenciárias, encargos decorrentes da concessão previstos na legislação e remuneração dos
investimentos. A contraprestação pelo embarque e desembarque consistirá numa das fontes de
receitas da concessão.
Não haverá impactos nas atividades das empresas operadoras de turismo, posto que atualmente
as mesmas já pagam diretamente pelos serviços às empresas que precariamente operam os
terminais, cuja concessão de uso é objeto da presente licitação.
Quanto ao exemplo apontado pela Impugnante para justificar o risco de prejuízos, qual seja a
disponibilização de horários dos atracadouros, também não se mostra plausível. Posto que todas
as embarcações que necessitarem fazer uso dos terminais o farão sem limites, nos horários
estabelecidos no Projeto Básico ou em horários extraordinários, desde que a demanda justifique:
Acerca dos horários de funcionamento constou no Projeto Básico:
4.2. HORÁRIO
4.2.1. Será admitido o funcionamento dos Terminais, por no mínimo, do horário das
06h00min às 20h00min, ininterruptamente, a redução do horário de funcionamento do
terminal depende de justificativa técnica, sujeita à aprovação e autorização explícita do
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Poder Concedente, revogável a qualquer momento. O ideal é que os Terminais
funcionem 24 (vinte e quatro) horas por dia, initerruptamente.
4.2.2. Deverá ser observado o atendimento preferencial aos idosos, gestantes,
mulheres portando crianças de colo e deficientes físicos, de acordo com a legislação
vigente.
4.2.3. Os serviços essenciais terão seu horário de atendimento igual ao dos Terminais.
O comércio deverá funcionar no mínimo das 8h00 às 18h00, podendo acompanhar o
horário de funcionamento dos Terminais. A Concessionária afixará em locais
perfeitamente visíveis ao público, os horários de funcionamento de todas as unidades
estabelecidas nos Terminais.
4.2.4. A implantação ou reforma das instalações, a recepção de mercadorias, assim
como a limpeza, manutenção e conservação das áreas e espaços ocupados
obedecerão às tabelas de horários fixados pela Concessionária.
É obvio que as empresas que necessitarão fazer uso do equipamento deverão remunerar a
Concessionária pelo uso dos terminais. Essa remuneração consistirá, como dito em receita da
concessão pelos investimentos realizados pela concessionária. A definição dos horários das
linhas regulares de transporte municipal ou intermunicipal, sobretudo com as operadoras de
turismo poderão se definidas pela Concessionária, sem participação do Poder concedente, que no
caso será o fiscal do serviço.
Isto posto, é de se reconhecer que inexiste a omissão ou erro de ausência de clareza no edital
quanto ao impacto para as empresas de turismo.
IV – CONCLUSÃO:
Diante de todo o exposto, mesmo em face do evidente defeito de representação da empresa que
não apresentou contrato social e nem documentos do subscritor do pedido, DECIDE-SE, pelo
conhecimento da impugnação, pois que tempestiva e, no mérito, julgo-a totalmente improcedente,
seja porque a manutenção da licitação não viola à quaisquer decisão judicial ou administrativa,
seja porque quanto a alegação de omissão, a mesma não existe, posto que o edital é claro ao
permitir o uso dos terminais por particulares, inclusive empresas de turismo mediante o
pagamento de respectiva contraprestação que em face dos investimentos tidos, será fixada nesta
licitação.
A presente impugnação não afeta a formulação das propostas, razão pela qual se opina pela
manutenção da data e horário marcados para recepção da Proposta Técnica, Proposta de Preços
e Documentos de Habilitação.
Em anexo seguem os documentos que consubstanciam a pressente manifestação.
Valença - Bahia, 18 de maio de 2020.
Mariano Tosta Batista
Presidente da CPL - Substituto

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QQVOK7VTXGBZXASDV9Q1HQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
19 de Maio de 2020
44 - Ano - Nº 4797

Valença

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA

Marinaldo Ferreira Lemos
Membro da CPL
Maíra Pinto Braga
Membro da CPL
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