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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES - SDE/GAB/DG/CL

PROCESSO: 015.4020.2022.0001867-41

OBJETO:
Seleção de proposta para concessão de obra objetivando a ampliação,
modernização, manutenção, operação e gestão da Central de Abastecimento
(CEASA-SALVADOR), no município de Salvador/BA.

ÓRGÃO
INTERESSADO: SDE/DIMEC

 

RESPOSTA

 

 

Processo Administrativo nº 015.4020.2022.0001867-41
Concorrência n. 001/2022
Objeto: Impugnação
Impugnante: Associação Baiana de Supermercados – ABASE
 
 
I - DO OBJETO        
Trata-se de impugnação ao edital relativo à Concorrência n. 001/2022, interposta
tempestivamente pela Associação Baiana de Supermercados – ABASE (doc. 00049153326), no
qual testilha os pontos abaixo enumerados:
1- restrição do universo de licitantes ao estabelecer proibição de participação de
“supermercados e afins”, no âmbito da Região Metropolitana de Salvador (itens 10.2.1, 10.2.1.1
e 10.2.1.2);
2- exclusão da possibilidade de comprovação de capacidade operacional por meio de
experiência em operações de centros/terminais logísticos;
3- proibição de somatório de atestados entre concorrentes e afiliadas (item 13.7.2);
4- aumento do valor mínimo dos atestados de R$ 12.000.000,00 para R$ 40.000.000,00 (item
13.7.3.1.1, alínea i).
A Concorrência combatida pela impugnante tem por objeto a concessão de obra para a
ampliação, modernização, manutenção, operação e gestão da Central de Abastecimento de
Salvador – CEASA, obra pública de grande importância coletiva para todo o mercado
consumidor de hortifrutigranjeiros, além de seu caráter social.
Importante dizer que os pontos que a Impugnante combate decorrem das alterações realizadas
no Edital, fundamentadas em Nota Técnica expedida pelo gabinete desta SDE (doc.
00048287646), e elaborada após “discussões ocorridas nas mais diversas unidades do
governo” e amparada nas “preocupações quanto ao melhor atendimento do interesse público
associado ao equipamento”.
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A mencionada Nota Técnica foi apreciada pela PGE/BA e pela BAHIAINVESTE, responsáveis
pela modelagem jurídica e econômica do projeto, conforme consta em Ata (00048287659), onde
“todos anuíram com as alterações sugeridas”.
Esta resposta à impugnação tem como fundamento o PARECER Nº PA-NLC-481-2022, da
douta Procuradoria do Estado da Bahia, por intermédio de sua Procuradoria Administrativa.
A impugnante menciona excertos do edital, visando, assim, reduzir o objeto da licitação para
apenas “construir e alugar” os espaços da CEASA, não correspondendo ao teor substantivo do
instrumento editalício.
Edital que resulta do trabalho desenvolvido no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado da
Bahia, da Empresa Baiana de Ativos S/A (BAHIAINVESTE) e da Procuradoria Geral do Estado,
embasado no PARECER N° GAB-PGE-PMC-097/2021, da lavra do Exmo. Senhor Procurador
Geral do Estado, lançado no processo SEI Nº 113.9824.2020.0000062-87.
 
 
II - DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO
 
Do primeiro ponto: restrição do universo de licitantes ao estabelecer proibição de
participação de “supermercados e afins”, no âmbito da Região Metropolitana de Salvador
(itens 10.2.1, 10.2.1.1 e 10.2.1.2).
Conforme se depreende da leitura do parecer da PGE, o não estabelecimento desta restrição
de participação da licitação significaria que saindo vencedora uma rede de supermercados
privada de Salvador, operaria a Central de Abastecimento, responsável pela distribuição de
gêneros alimentícios de primeira necessidade à toda população da capital baiana, portanto,
“regulador do abastecimento”. Regular o abastecimento, é entender que o equipamento em si
influi, diretamente, na interlocução Atacado/Varejo.
A vedação de participação no certame de empresas que atuem no setor varejista dos produtos
comercializados na CEASA, no âmbito da região Metropolitana de Salvador, de acordo com a
definição dada pelo CNAE, principal ou secundário, de Classe 47.11-3, 47.12-1; 47.24-5 foi
assim estabelecida porque uma Central de Abastecimento deve ser vista de forma integrada à
cadeia produtiva e atuando em prol do consumidor final.
A inserção de empresas varejistas dos produtos comercializados na CEASA ocasionaria um
impacto na cadeia produtiva, possibilitando a formação de monopólios, carteis ou outras figuras
que abusem da estrutura da CEASA e encarecimento dos produtos comercializados. Ou seja,
aqueles que atuam no varejo – especialmente nos produtos que circulam na Central de
Abastecimento – poderiam controlar, ilegalmente, os atacadistas.
Não havendo, na vedação, qualquer afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da livre
iniciativa, da livre concorrência, do livre comércio ou ao direito do consumidor. Ao revés, para
proteger o interesse do consumidor cabe ao Administrador atuar, não apenas garantindo a
oferta da mercadoria, mas, indiretamente, evitando a dominação do mercado por monopólios,
carteis e oligopólios.
A Constituição Federal, em seu artigo 173, § 4º, determina que o Estado estabeleça em lei
punições às práticas que distorcem a situação de livre concorrência, estatuindo, a respeito de
condutas da iniciativa privada, que “a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros”.
Reforce-se que as empresas supermercadistas que porventura lograssem êxito, deixariam de
ser tomadoras de preços e passariam a ser price makers (“fazedor do preço”), firmando-se ao
longo dos anos como um monopólio, oligopólio conivente ou cartel.
 
Do segundo ponto: exclusão da possibilidade de comprovação de capacidade
operacional por meio de experiência em operações de centros/terminais logísticos.
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Quando se trata de qualificação técnico-operacional, a jurisprudência e a doutrina são pacíficas
em admitir que se exija dos licitantes que tenham executado quantidades mínimas do serviço,
de forma a assegurar que elas terão condições de prestar os serviços que estão sendo
contratados.
Isso porque se entende não ser suficiente para uma empresa demonstrar a capacidade para
administrar 100 postos de trabalho, por exemplo, que ela tenha prestado um serviço com
apenas 10 postos de trabalho, dada a clara diferença de dimensão entre as duas situações, que
envolvem um know-how distinto.
Entende-se que avaliação do porte dos serviços que já foram prestados por uma determinada
empresa é importante para que a administração se certifique das condições técnicas da
empresa para a execução dos serviços que estão sendo contratados.
Neste passo é que o projeto de Concessão além de revitalizações e demolições, demanda
construções em diversas frentes para que logre a sua modernização adequada a realidade que
está inserida. Por tais questões é que o projeto de Concessão prevê a necessidade do futuro
Concessionário realizar o projeto de: urbanização; paisagismo; estacionamentos; área de
transbordo e sistema viário; galpões; restaurantes, lanchonetes, quiosques e praça de
alimentação; banco de alimentos; banco de caixas; portarias; área de pernoite; administração;
central de distribuidores; prédio dos funcionários; galpão frigorífico; Posto ADAB (Agência de
Defesa Agropecuária da Bahia); quadra de esportes e posto de segurança.
Para tanto o futuro Concessionário deverá adotar minimamente, porém não se limitando, as
soluções e os métodos construtivos, especificações técnicas e quantitativos referenciais, já
previstos no Edital e seus Anexos e deverá realizar todas as intervenções no prazo estabelecido
de 4 (quatro) anos.
Contudo, o requisito técnico exigido no Edital, vai além das simples intervenções de ordem
física. Ou seja, ao tempo em que o futuro Concessionário realizar todos os investimentos de
ordem estrutural como indicados acima, deverá, durante todo o tempo de obras e reformas,
gerir o espaço com todas as peculiaridades que o ambiente requer buscando um
aperfeiçoamento de gestão e modernização do espaço.
Deverá, o Concessionário, enfrentar questões impactantes do equipamento de cunho social –
haja vista o relatório elaborado pela CONDER (00042055652). Segundo o documento Síntese
de Indicadores Sociais, ainda no ano de 2019 a informalidade já alcançava o patamar de 41,6%
dos trabalhadores, índice que se acentuou com a crise.
O relatório da Conder foi de suma importância para inserção das Diretrizes Sociais incluídas no
Caderno de Encargos que prevê a regularização de trabalhadores e atividades que ocorrem
atualmente de maneira informal no âmbito da CEASA.
Ainda é prevista diretriz para o Combate ao Trabalho Infantil no equipamento, além de outras
previsões de aspecto social que envolvem a comunidade local e do entorno. As demanda
indicadas, não são meras indicações mas sim encargos de observância obrigatória, como
exemplo, o item 5.6.1 do Caderno de Encargos (Anexo IV do EDITAL).
Todos os aspectos mencionados – intervenções estruturais, gerenciamento e gestão do espaço
e da obra; diretrizes sociais, etc. - possuem a finalidade de demonstrar a magnitude do objeto
posto a licitação.
 
Do terceiro ponto: proibição de somatório de atestados entre concorrentes e afiliadas
(item 13.7.2)
Insurgiu-se a Impugnante quanto à vedação quanto a soma de atestados, portanto é oportuno
responder a este ponto com o entendimento do TCU, o qual afirma que a questão do somatório
de atestados deve ser verificada caso a caso – ensinamento estampado no acórdão TC
025.867/2014-8:
21. No âmbito deste Tribunal, entende-se que a questão da possibilidade de somatório dos
atestados para comprovação de quantitativos mínimos deve ser averiguada caso a caso.
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Ainda, pertinentes as lições de Marçal Justen Filho:
"A qualificação técnico operacional consiste na execução anterior de objeto similar àquele
licitado. Ora, isso significa que a identidade do objeto licitado é que determina a possibilidade ou
não de somatório. (...) Muitas vezes a complexidade do objeto deriva de certa dimensão
quantitativa. Nesses casos, não terá cabimento o somatório de contratações anteriores."
 
Do quarto ponto: aumento do valor mínimo dos atestados de R$ 12.000.000,00 para R$
40.000.000,00 (item 13.7.3.1.1, alínea i)
A comprovação da capacidade técnica permanece no montante inferior a 50% dos quantitativos
dos bens e serviços que se pretende contratar. Vale dizer, os investimentos e reinvestimentos
da CEASA totalizam R$200.942.378,45 (duzentos milhões, novecentos e quarenta e dois mil,
trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
Assim, o requisito de qualificação técnica referente a comprovação da experiência de
participação em empreendimentos de grande porte, requer a demonstração da Concorrente de
participação em empreendimento com investimentos realizados de, no mínimo,
R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), com recursos próprios ou de terceiros.
Tal numerário - R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) -, permanece inferior ao montante
de 50% dos investimentos a serem realizados – R$200.942.378,45 (duzentos milhões,
novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
Logo, o que se discute não é o seu volume total que se encontra dentro dos ditames legais –
ponto ao qual a Impugnante não se insurge – mas do valor mínimo dos atestados que, de igual
forma, se encontra nos parâmetros legais.
 
 
III - DA DECISÃO
Diante do exposto, com o amparo da fundamentação da Procuradoria Geral do Estado da
Bahia, conclui-se pelo não acolhimento da impugnação ao edital relativo à Concorrência n.
001/2022, interposta tempestivamente pela Associação Baiana de Supermercados – ABASE
(doc. 00049153326).
Salvador, 12 de julho de 2022.
 
 

 MATHEUS SANTANA BARBOSA
 Coordenador de Licitação da SDE
 

Documento assinado eletronicamente por Matheus Santana Barbosa, Coordenador Técnico, em
12/07/2022, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II,
do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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