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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 006 
 
 
REF.:CONCORRÊNCIA SMPU 001/2019 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01.118.378/19-67 
 
OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, MEDIANTE PAGAMENTO DE OUTORGA, 
PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DO TIPO RELÓGIO 
ELETRÔNICO DIGITAL E MOBILIÁRIO URBANO PARA INFORMAÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO COM 
EXPLORAÇÃO DE ENGENHO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

 

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2020. 

 

Nos termos do item 5 do Instrumento Convocatório, a SOLICITANTE 

requereu o esclarecimento de dúvidas acerca das quais se passa a decorrer. 

Esclarecimento 1 – Faces Institucionais 

Sobre o assunto, questionou a solicitante a possiblidade de 

utilização das faces institucionais reservadas à propaganda institucional quando não 

estiverem em uso pela Prefeitura de Belo Horizonte, sugerindo, também, 

modificação da redação do ponto 2.4.2.1. 

Segundo se extrai da cláusula em questão, pode-se extrair a 

conclusão de que as faces institucionais ociosas poderão ser comercializadas pela 

Concessionária, desde que autorizado peloPoder Concedente. 

É necessário destacar que o entendimento acima não demanda 

modificação das cláusulas contratuais. 

 

Esclarecimento 2 – Outorga  

Sobre este ponto, a solicitante requereu esclarecimentos acerca das datas 

de pagamento das parcelas devidas pela Concessionária que vencer o processo licitatório. 
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Neste panorama, deve-se adotar a seguinte interpretação acerca da 

mencionada cláusula: 

O primeiro mês do terceiro ano corresponde ao 25º mês da 

concessão. Já o primeiro mês do 4º ano da concessão corresponde ao 37º mês da 

concessão. 

Esclarecimento 3 – Regularidade com a Fazenda Municipal 

Neste ponto, questionou a solicitante acerca da análise realizada 

pela Comissão de Especial de Licitação da regularidade do licitante com a Fazenda 

Municipal, propondo, ademais, modificação na redação dos pontos 9.3.7.1. e 9.3.7.2. 

para permitir que o licitante disponha de prazo adicional de 15 dias para providenciar 

a certidão de regularidade fiscal demandada. 

Sobre o esclarecimento em questão, informou a Comissão Especial 

de Licitação que não é possível a concessão do prazo adicional de 15 dias para 

sanar eventuais irregularidades junto à Fazenda Municipal, tendo em que vista que é 

necessário que o licitante apresente a certidão de regularidade fiscal na data de 

verificação dos documentos de habilitação. 

Esclarecimento 4 – Ordem de Abertura dos Envelopes 

A solicitante, com fundamento na ocorrência de número significativo 

de impugnações nas últimas licitações promovidas pelo Município de Belo Horizonte 

quanto aos documentos de habilitação, pugnou pela aplicação do artigo 18-A1 da Lei 

 
1  Art. 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em 

que:                                

I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os 

documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições 

fixadas no edital;                                

II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor;                       

III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a 

proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às 

condições fixadas no edital;                            

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e 

econômicas por ele ofertadas. 

(Grifo nosso) 
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Federal nº 8.987/95, que permite a inversão de fases no procedimento licitatório. 

Assim, a fase de julgamento e classificação das propostas poderá ocorrer antes da 

fase de habilitação dos licitantes. 

Deve-se ressaltar que, nos termos do mencionado dispositivo legal, 

trata-se a inversão de fases de faculdade atribuída ao ente licitante. Desta forma, o 

ente que promove a licitação não está obrigado a realizar a mencionada inversão. 

No caso em apreço, o ente licitante optou por seguir o procedimento 

fixado na Lei Federal nº 8.666/93, que prevê que a licitação na modalidade de 

concorrência apresentará a fase de habilitação em momento anterior à fase de 

julgamento e classificação das propostas2. 

Esclarecimento 5 – Beneficiários da Lei Complementar  

A solicitante argumentou que, em virtude do tipo de licitação 

escolhido, qual seja, maior lance, a redação do ponto 11.19 do presente Edital 

deveria ser modificada, devendo constar que os beneficiários da Lei Complementar 

nº 123/06 estão classificados caso suas propostas possuam lances de até 10% 

inferior àquela de maior valor. 

Ressalte-se que, neste ponto, a alteração proposta pela solicitante 

foi acolhida, de maneira que foi publicada retificação ao Edital de Concorrência nº 

001/2019.  

Esclarecimento 6 – Ônus de Produção e Instalação 

Ainda sobre a utilização de faces para a veiculação de propagandas 

institucionais pelo Município de Belo Horizonte, a solicitante pugna pela modificação 

da redação dos pontos 14.2.6.1 a 14.2.6.4. Segundo a particular interessante, a 

 
2 Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I - concorrência; 

[...] 

§ 1o  Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 

preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu 

objeto. 
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definição prévia das campanhas institucionais que serão efetuadas pelo ente público 

municipal evita incertezas e conflitos entre a Poder Público Concedente e a 

Concessionária vencedora do certame.  

Sobre o ponto em questão, a previsão tem como escopo permitir 

que, de acordo com os termos da proposta vencedora do procedimento licitatório em 

questão, a determinação do fluxo de veiculação da publicidade institucional seja 

negociado entre o Poder Concedente e a Concessionária do serviço em tela.  

Portanto, a disposição edilícia ora contestada possui o objetivo 

permitir a divulgação da publicidade institucional nos índices indicados no respectivo 

Edital ao mesmo tempo em que busca preservar o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato. 

Esclarecimento 7 – Retirada dos equipamentos 

A Solicitante pugnou pela concessão de prazo adicional para a 

retirada dos equipamentos e recuperação dos locais em que estavam instalados. 

É preciso destacar que o prazo para a retirada do mobiliário urbano 

instalado pela concessionária será determinado de acordo com as circunstâncias 

fáticas existentes à época do término do contrato administrativo decorrente do 

presente procedimento licitatório. 

Portanto, não há prejuízo na ausência de determinação, a priori, de 

prazo para a retirada do mobiliário instalado pela Concessionária, uma vez que o 

aludido prazo será definido de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 

Esclarecimento 8 – Cláusula contratual e multas administrativas 

Quanto ao ponto em tela, a solicitante efetuou diversos 

questionamentos, sobre os quais se passa a discorrer. 

Esclarecimento 8.1 
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Neste ponto, questiona a solicitante acerca da redação do item 

16.1.2, alínea “a)”, requerendo que a redação da cláusula 4.6 da minuta do contrato 

a ser celebrado com o Poder Público seja adotada para a referida multa moratória. 

É necessário destacar que as penalidades referidas pela solicitante 

são distintas. Assim, a sanção prevista na letra “a”, do ponto 16.1.2 deste Edital, 

refere-se à multa moratória aplicada para inadimplemento na execução de todas as 

obrigações assumidas pela Concessionária que vencer o certame.  

De outro lado, a sanção prevista na cláusula 4.6 da minuta do 

contrato é aplicada para a hipótese de não pagamento de alguma das parcelas da 

outorga no prazo estipulado.  

Portanto, não é possível que a redação da cláusula 4.6 seja adotada 

para o ponto 16.1.2. 

Esclarecimento 8.2 

A solicitante requer seja definido “valor correspondente à parte 

inadimplente da execução do serviço, uma vez que não existe um valor 

contratualmente relativo aos custos do serviço”. 

Quanto a este pedido de esclarecimento, deve-se atentar para o fato 

de que a definição do valor da multa a ser aplicada será determinada de acordo com 

a espécie de inadimplemento, que somente poderá ser aferida no caso concreto. 

Neste panorama, não é possível determinar de maneira abstrata e a 

priori no presente Edital o valor da referida penalidade. 

Esclarecimento 8.3 

Questiona a solicitante a respeito da possibilidade de que as 

penalidades previstas no item 16.1.2, alíneas “a”, “d”, “f” e “g” sejam aplicadas sobre 

o valor mínimo da outorga, conforme previsto no item 3.1 do Edital de Concorrência 

em questão. 
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Nada obstante, é preciso salientar que os contratos administrativos 

contam com cláusulas exorbitantes, que são, consoante se extrai da lição de José 

dos Santos Carvalho Filho, são “prerrogativas especiais conferidas à administração 

na relação do contrato administrativo em virtude de sua posição de supremacia em 

relação à parte contratada.3” 

Nestes termos, a aplicação de penalidades, bem como a definição 

de sua base cálculos e percentuais, trata-se de cláusula exorbitante, competindo 

exclusivamente ao Poder Público.  

Por fim, é importante ressaltar que tais cláusulas, ainda de acordo 

com a doutrina de Carvalho Filho, constituem princípios de direito público, porquanto 

destinadas a tutelar o interesse da coletividade nas contratações das quais o Poder 

Público faça parte. 

Destarte, os itens questionados pela solicitante serão mantidos com 

no Edital de Concorrência 001/2019 e respectivo contrato administrativo.  

Esclarecimento 8.4 

A solicitante pugnou pela redução da penalidade prevista na letra “b”, 

do ponto 16.1.2, para o percentual de 5% do valor do contrato. 

Neste ponto, aplica-se o entendimento expresso na resposta ao 

Esclarecimento 8.3. 

Esclarecimento 8.5 

No queconcerne ao item 16.1.2, “c”, a solicitante questiona a que se 

refere a expressão “valor de referência da licitação”.  

Depreende-se da redação do ponto em evidência que o trecho 

indagado faz referência ao valor de R$42.977.057,01 (quarenta e dois milhões, 

 
3 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Editora Gen/Atlas.33ª edição. P. 

318.2019. 
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novecentos e setenta e sete mil e cinquenta e sete reais e um centavo), o qual é 

indicado como o valor mínimo da contratação no ponto 3.1 do Edital questionado. 

Nestes termos, a interpretação da cláusula realizada pela solicitante 

está correta. 

Esclarecimento 8.6 

Conforme consignado na resposta ao Esclarecimento 8.3, a 

determinação das penalidades aplicáveis à Concessionária, bem como a 

determinação da base de cálculo e dos índices utilizados para a fixação do valor da 

multa a ser aplicada em caso de inadimplemento, compete exclusivamente ao Poder 

Público concedente. 

De outro lado, deve-se ressaltar que as penalidades somente são 

aplicadas após regular processo administrativo, conforme expresso no ponto 16.1 

deste Edital, no qual serão garantidos a ampla defesa e o contraditório, nos termos 

do artigo 86, da Lei Federal 8.666/93, de maneira que eventuais sanções serão 

aplicadas de maneira proporcional e de acordo com os preceitos legais que regulam 

a matéria. 

Esclarecimento 8.7  

A solicitante afirma que os itens “a” e “d”, ambos do ponto 16.1.2, 

são conflitantes, pois cominam penas diversas para as mesmas condutas. 

Quanto a este ponto, razão assiste à solicitante, de modo que as 

redações questionadas serão modificadas. 

Esclarecimento 8.8 

Sobre este ponto, afirma a solicitante que a multa prevista no item 

16.1.2 “d” é “muito ampla e um risco os licitantes, pois trata de uma sanção 

extremamente elevada e qualquer pequena infração à uma cláusula contratual 

poderia ensejar uma multa milionária.” 
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Quanto a este pedido de esclarecimento, remete-se a Solicitante à 

resposta expressa no ponto 8.3. 

Esclarecimento 8.9 

A solicitante questiona acerca da ausência de previsão de sanção 

aplicável na hipótese de multa aplicável pelo atraso no cumprimento do cronograma 

de instalação. 

Quanto ao ponto questionado, deve-se reiterar que antes da 

aplicação de qualquer penalidade pela Administração Pública em face de eventuais 

violações a cláusulas contratuais, será instaurado processo administrativo destinado 

a apurar as causas e a extensão do inadimplemento contratual, consoante se extrai 

do ponto 16.1 do Edital de Concorrência 01/2019. 

Neste contexto, caso ao final do processo administrativo seja 

constatada a necessidade de aplicação da referida penalidade, o valor da multa será 

calculado de acordo com a gravidade da infração cometida, bem como com os danos 

produzidos sobre a Administração Pública, os agravantes, as atenuantes e os 

antecedentes do Concessionário, conforme ordena o artigo 22, §2º4, da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 

Esclarecimento 8.10 

Quanto ao ponto ora tratado, a solicitante questionou se o cálculo da 

multa indenizatória será realizado nos termos do artigo 413 do Código Civil de 2002, 

isto é, proporcionalmente ao tempo restante para o término do contrato. 

Conforme resposta aos Esclarecimentos 8.3 e 8.9, o valor da multa 

será calculado de acordo com a gravidade da infração cometida, bem como com os 

 
4Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades 

reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 

[...] 

§ 2º  Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 

que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 

antecedentes do agente. (Grifo nosso) 
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danos produzidos sobre a Administração Pública, os agravantes, as atenuantes e os 

antecedentes do Concessionário, conforme ordena o artigo 22, §2º5, da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 

Assim, naturalmente, o prazo restante e as parcelas já cumpridas do 

contrato serão levadas em consideração para efeito de cálculo da multa indenizatória 

prevista no ponto 16.1.2, “g”.  

Esclarecimento 9 – Do reequilíbrio econômico financeiro 

A solicitante pugna pela modificação na redação das alíneas “d)” e 

“e)”, ambas do ponto 12.3 do Edital em comento, para inserir a possiblidade de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato quando os danos o 

mobiliário urbano instalado “assumir parâmetros desproporcionais”. 

Com relação ao esclarecimento nº 9.1, informamos que o Plano de 

Negócios Referencial não levou em consideração os possíveis custos com 

vandalismo. Ressalte-se que empresas atuantes no mercado de mídia “Out of Home” 

informaram que o percentual de gasto com vandalismo não é relevante e, 

portanto, não possui o condão de impactar o valor mínimo de outorga.  

Além disso, é necessário destacar que o plano de negócios estipulou 

uma taxa de ocupação considerada razoável para o projeto, de acordo com 

pesquisas de mercado.  

Por derradeiro, cumpre esclarecer que o plano de negócios é um 

documento referencial, não vinculante, cabendo aos participantes do certame o 

desenvolvimento de seu próprio estudo de viabilidade e plano de negócios. 

Esclarecimento 10 – Diretrizes para Mobiliário Urbano para Informação 

 
5Art. 22.  Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades 

reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 

[...] 

§ 2º  Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos 

que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 

antecedentes do agente. (Grifo nosso) 



 
___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – SMPU 
DIRETORIA DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

 

10 

A solicitante sugere modificar o dimensionamento da “publicidade 

nos MUPIs ou então revisar o Plano Referencial para projetar adequadamente a 

receita dos mesmos, o que pode impactar o valor mínimo de outorga que está sendo 

solicitado pelo Município.”  

Sobre o tema, deve-se ressaltar que as dimensões dos mobiliários, 

MUPIs e REDs foram determinadaslevando-se em conta não apenas o alcance de 

sua visualização, masespecialmente seu impacto na paisagem urbana. 

Neste panorama, os MUPIsforam concebidos para serem instalados 

no passeio,na faixa de mobiliário urbano, junto a outros elementos e mobiliários, tais 

comoárvores, postes, lixeiras, bancas de jornais e revistas. Vale destacar que eles 

são apoiados diretamente sobre o solo, sem fuste ou qualquer outro elemento 

queconstitua uma base e reduza sua superfície de contato com piso.  

Dessamaneira, tem-se que as medidas propostas atendem à função 

de informar epublicizar prioritariamente os pedestres, com dimensões 

perfeitamenteadequadas à visualização destes. Destarte, não há como modificar as 

dimensões dos mobiliários que constituem o objeto deste procedimento licitatório. 

Esclarecimento 11 – Do Carregador de USB no Red 

A solicitante questiona a disposição contida no ponto 2.2 do Edital de 

Concorrência nº 01/2019, segundo a qual o Relógio Eletrônico Digital (RED) deve 

conter carregadores USB, previsão que também consta no Anexo II do mesmo 

Edital. Todavia, o Anexo I, ainda do Edital acima retratado, não inclui o carregador 

USB já mencionado. 

De fato, o Anexo I não prevê entradas USB para os REDs. 

Considerando queos relógios devem ser fixados obrigatoriamente em canteiros 

centrais, nãovimos necessidade de disponibilizar as entradas USB, já que os 

canteiros nãosão áreas de permanência.  
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Assim, informamos que o Edital em comento será retificado para 

remover a exigência contida no ponto questionado. 

Esclarecimento 12 – Da Especificação do WIFI 

A solicitante requer a retirada dos itens 2.1, 2.2, 2.13, 2.15, 2.16, 

2.17, 3.03, 3.04, 3.05 e 3.06 do Item 1 (Solução de Controle para Gerenciamento 

Centralizado dos Pontos de Acesso Sem Fio) constante no Anexo III. Do mesmo 

modo, pugna pela exclusão dos itens 1.08, 1.11, 2.01 e 2.04, todos do Item 2 (Ponto 

de Acesso Gerenciado, padrão 802.11, Dual-Band de uso externo – outdoor), 

também do Anexo III anteriormente referido. 

Quanto ao pedido acima realizado, informamos que as 

especificações técnicas relativas à rede de WI-FI foram definidas de acordo com 

estudos realizados pelo setor técnico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que 

instruem o Processo Administrativo nº01.118.378/19-67. 

Desse modo, são itens necessários para a definição e caracterização 

do objeto do certame ora contestado, de maneira que não poderão ser excluídos do 

Edital de Concorrência nº 01/2019. 

 

Atenciosamente, 

 

MALUS KELLER RIANI 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 


