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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA – COMPEL N.º 007/2017 
 
 
PROCESSO Nº 00708.11.07.611.2017 
 
 
OBJETO: Concessão de uso de áreas públicas do município de Camaçari para instalação, 
manutenção, conservação e exploração de engenhos publicitários, tipo outdoor. 

 

 
IMPUGNANTE:  OUR PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
 
No dia 05/01/2018 às 10h41min, deu entrada na recepção da Comissão Central Permanente de Licitação 
– COMPEL a impugnação ao edital da Concorrência em epígrafe, portanto no prazo legal. 
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 
Em preliminar, a Presidente da Comissão ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para 
que se proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foram apresentadas o 
contrato social, identidades do sócio e do procurador que nos subscreve. Diante do exposto, a presente 
petição será respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 19.6 do edital: 
 

19.6 Não serão conhecidos às impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a licitante OUR PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME, 
que a qualificação técnica alguns aspectos devem ser levantados. O primeiro deles é que para fins de 
verificação da qualidade técnica, a Administração poderá exigir dos licitantes a apresentação de 
atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica, como foi solicitado no item 
8.3 “a’ do edital. 
 
Entretanto o objeto primordial do procedimento licitatório é a concessão de uso de espaço público para 
exploração de engenhos publicitários, e como tal só pode ser realizada por empresa inscrita no CNAE nº 
73.12-2-00 – Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação. 
 
Nesse aspecto estamos diante da necessidade de contratação de empresa publicitária em sua essência, 
sendo regida pela Lei nº 4.680 de 18 de junho de 1965, que disciplina o exercício da profissão de 
Publicitário e de Agenciador de Propaganda e dá outras providências e como tal sua fiscalização mão 
pode e não é exercida através do CREA como solicitado no Edital. 
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... a lei que regulamenta as empresas de publicidade e suas atividades, direciona a fiscalização 
pertinente ao departamento nacional do trabalho, delegacias regionais, assim como pelos sindicatos e 
associações de classe das categoriais interessadas que com certeza não é o CREA. 
 
Por outro lado, duvidas surgem quando o objeto da licitação apresenta natureza complexa e envolvem a 
conjunção de atividades de diferentes áreas, como aparentemente é o caso já que além da concessão de 
exploração dos espaços publicitário através de outdoor, compreendendo os serviços de manutenção, 
instalação e conservação, por essa razão poder-se-ia imaginar que o licitante seria obrigado a comprovar 
inscrição em face de uma pluralidade das entidades desistas, o que de fato não é o caso. 
 
Nesse aspecto, o fim principal da contratação é a concessão do uso de espaço público para exploração 
publicitária de outdoor, sendo serviços secundários o dever da instalação e manutenção da estrutura 
metálica a ser instalada, o que torna a exigência de vinculação ao CREA ilegal para a contratação que se 
apresenta. 
 
Outro aspecto relevante é o fato do Edital não indicar às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto, nos termos do art. 30 inc. I § 1ºda Lei 8.666/93. Sob esse enfoque parece válido considerar 
como “parcela de maior relevância técnica o conjunto de características e elemento do objeto 
evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica. 
 
DOS PEDIDOS 
 
Que a Administração se manifeste a respeito do recurso no sentido de reformar o edital de convocação 
retirando a exigência de vinculação da empresa ao CREA, pois o órgão não tem competência para 
fiscalizar empresas que militam no ramo publicitário, além de indicar as parcelas de maior relevância 
técnica na forma estabelecida em lei. 
 
 
 
DO JULGAMENTO 
 
 
A Comissão esclarece que a exigência do CREA como requisitos para condições de qualificação técnica 
dar-se-á pelo próprio escopo do objeto ora licitado que a Concessão de uso de áreas públicas do 
município de Camaçari para instalação, manutenção, conservação e exploração de engenhos 
publicitários, tipo outdoor. (grifo nosso). 
 
Ora se o próprio objeto prevê a instalação, manutenção e conservação dos referidos engenhos é 
obrigação da Administração assegurar que o serviço seja prestado por um profissional que tenha 
responsabilidade técnica, pelos mesmos.  
 
 
Logo, cabe salientar que um dos objetivos das licitações públicas é assegurar a todos os licitantes 
igualdade de condições, consolidando assim o princípio constitucional da isonomia. Porém, para 
consecução desse objetivo deve se observar que a finalidade da Licitação é selecionar proposta mais 
vantajosa para o interesse da Administração Pública, logo da coletividade, e se da coletividade, deve 
sobrepor aos interesses privados, pois se trata de bem comum, social, coletivo. Assim, o princípio da 
vantajosidade para a Administração Pública na licitação em tela deve prevalecer. 
 
É nesse contexto que está inserida a exigência objeto da impugnação. Não tem porque a Administração 
Pública deixar de exigir condições legais, quando a finalidade de tal exigência, além de ser motivada, é 
em prol do interesse público.  
 
 
No que tange a ausência de indicação da parcela de maior relevância a Comissão esclarece que no 
intuito de ampliar a competitividade a Administração limitou a exigir apenas documentação que 
comprovasse que o particular detém condições de executar o objeto ora licitado. 
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DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 
base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 
803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 
1. Receber a petição apresentada pela empresa OUR PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS EIRELI - ME, para julga lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe 
comprovação da representação da empresa. 
 
2. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem 
como o Edital nos termos em que foi publicado.  
 

É o parecer, SMJ. 
 

 
Camaçari, 15 de janeiro de 2018. 
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