ÉTCISe om g,llf ÇÜ /,2õ4Q

@'

GOVÊRNO DO DISTRITOFEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
PROTOCOLO DR/}TE 7WRU
Declaro ter recebido em regime de Dr/ve r7zrlf: nesta data. a documentação em atendimento ao veículo
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Serviço não atribuído ao Nudoc.
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Responsabilizo-me pela veracidade de toda a documentação entregue e das alegações descritas na(s) solicitação(ões)
protocolada(s) no Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em regime de Z)rfve rhru, nesta data.

Declaro estar ciente de que o regime de Z)r/pe Tbru trata-se de mera protocolização da documentaçãoe que o
RECIBO DE PROTOCOLO será enviado ao e-mail especificado no requerimento das solicitações. em até 5 dias úteis,
para acompanhamento da análise do mérito do processo (verificar caixas de soam)

Declaro estar ciente de que a ausência de documentação, exigida em formulário ou legislação, poderá Implicar na
intempestividade

do pleito e das infomiações

especificadas
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SERVIÇO
COPIA DE[)UT AUTENTICADO -- COMUN]C,A[)O DE \UIN[)A somenteveículos do Detran-DF.
IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR -- somenteautos de infração do Detran.DF
Comunicados de venda e identificações de condutores infratores de outros Orgãos ou Entidades estarão sujeitos a
indeferimento, em prejuízo aos prazos impostos legalmente.Ereç!!rÊ.aQ!.gãa/ !3Qtidadecomi)atente.
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KEQUERiMKNro DEVIDAMENTE PREENCHIDO
COPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (CONDUTOR)
COPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (PROPRIETÁRIO)

COPIADODAOAB

INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO (Procuração: Contrato Social, outros instrumentos análogo)

OUTROS (especificar):

Brasília.
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de 2020

Assinatura

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO PREGÃO ELETRÕNICO N
19/2020 DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL.

Ref. : PREGÃO ELETRÕNICO N. O1 9/2020

DETPAm/op.

Proa. n.: 00055-00051204/2019-18

AC CONTROLTECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.,
inscrita no CNPJ/MF sob n.' 09.581.524/0001-98, com sedena SCIAQuadra 14,
Conjunto 05, Lote 13 Parte A, CEP: 71.250-125, cidade de Brasília-DF, neste ato
representada nos termos do seu contrato social, (DOC.ll, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, apresentar

IMPUGNAÇÃO
ao Edital referente ao Pregãoeletrõnico n. 019/2020, nos termos dos artigos 5',

inciso XXXV, 37, inciso XXI, parágrafo 6', artigo 170, capuze inciso IV da
Constituição Federal e artigo 41, da Lei n' 8.666/93, e artigos 5' e 12 do Decreto
n' 3.555/2000, e demais dispositivos legais pertinentes, pelas razões de fato e de

l

Direito a seguir aduzidas.
1 - SÍNTESE DOS FATOS E DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
01.

O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

DETRAN-DFtornou pllblico Edital de licitação tipo menor preço/empreitadapor
preço global, na modalidade Pregão, na forma eletrõnica, objetivando a contratação

de "Contratação de Prestação de Serviços de Monitoramentoe Gestão das
Iruformaçõesde Tr(afagoe Fiscalização Etetrõnica n,as Diasurbanas do Distrito Federal
com uso do Registrador

Eletrõnico

de llrl:fiações de Trânsito REIT ll - "PARDAL'',

conforme condições, especi$cações, quantidades e exigências estabelecidas rto
Termo de Referên,cia e seus an.exos, constantes do ANEXO A do Editcll."

02.

Com a devida vénia, da análise do ato convocatório do Pregão, constata

se que esse merece ser corrigido, visto que diversas irregularidadesforam
perpetradas, razão pela qual merecemcorreção. Somentepara destaque,os
principais pontos impugnados, que devem ser revistos, repousam nos itens, todos
do termo de referência: al 5.3.13.1.9; b) ]0.3; c) 5.3.]8.2; dl 5.3.8.7; e) 4.3.1; í) 6.39;
g) [1.] ; hl 8.15.5, do termo de referência.
03.

No mais, importante destacar que os editais utilizados para estimativa

do valor de faixa monitorada não podem ser utilizados como referência, eis que
possuem peculiaridades diversas que impossibilitam a comparação.

04.

Adiante são, respeitosamente, expostas as razões de fato e de direito

que demonstram que merece ser acolhida a presente impugnação para que sqa o
revogadoo edital de Concorrência, propiciando que seus termos sejam retificados.

ll-CONSIDERAÇÕESINICIAIS.

05.

A Constituição da República Federativa do Brasil

consagra

expressamente, em seu artigo 37, os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, bem como estabeleceque as obras, compras,

alienações e serviços sejam contratados por licitação pública que assegure

igualdadede condiçõesdos concorrentes.É o entendimentoextraído do citado
2

dispositivo legal, senão vejamos
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da

União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedeceráaos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
XXI - ressalvados os casos especinlcados na legislação, as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições

efetivasda proposta,nos termos da ]ei, o qua] somentepermitirá as
exigências de qualificação técnica e económica indispensáveis à gm-antia do
cumprimento das obrigações.

06

O diploma de licitações e contratos administrativos (Lei Federal n

8.666/ 19931, atendendo ao preceito fundamental da Carta Política de 1988, previu

a realização de processo licitatório com observância aos princípios da legalidade,

impessoalidade,moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa,
vinculação ao instrumento convocatório,julgamento objetivo das propostas e os
que ]he sejam correlatos
07

A análise está expressa na leitura do artigo 3' da Lei 8.(1)66/93,ín

uerbis

Art. 3' A licitação destina-se a garantir a observânciado principio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,da moralidade. da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 't'incubaçãoao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correiatos.

08

Mais adiante, o gi' do artigo 3' da Lei n. 8.666/1993 consagraa

vedação aos agentes públicos de tolerar cláusulas ou condições que frustrem a
competitividadeou que estabeleçampreferênciasou distinções impertinentesou
irrelevantes à realização do objeto da licitação. É a lição extraída abaixo
Art. 3' - (...1
g I' E vedado aos agentes públicos:
1 - admitir, prever. incluir ou tolerar, nos atos de convocação,cláusulas ou

condições que comprometam,restrinjam ou frustrem o seu caráter
3

legalidade. Como sabido, a Comissão de Licitação está diretamente vinculada aos

termos da legislação e do instrumento editalício. Se este estiver incongruente,
acabará por afetar a lisura de todo o certame e futura contratação.

18.

Desta feita, como se passa a expor, faz necessáriaa reforma e/ou

anulação do Edital para que este atenda a todos os princípios de direito acima
apontados, sendo obtido o melhor interesse público.
111- DA NECESSIDADE DE REFORMA DO EDITAL'
111. a) Da falta de informação para embasar

a

elaboração da proposta

Ilegalidade do item 4.3.1, do termo de referência.
lg.

Para delimitação do debate, o item 4.3.1, do termo de reterencla iui

assim exarado:
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20.

Analisando a disposição, latente a falta de informação que permite a

realização da oferta, eis que não se indica uma projeção da quantidade de infrações,

mesmo que em média, para que se possa orçar a impressão e o envelopamentodos
autos de infração e notificação de autuação.

21.

Esta omissão no edital não permite a indicação de uma proposta

adequada, favorecendo propostas que, provavelmente, não incluam este custo, o

que acarreta desequilíbrio na licitação. A irregularidade advinda da falta de
informação já foi analisada pelo E. TJDFT, vejamos:

/
6

imóveis püb[icos concernentes a edital de licitação da Terracap, não reside na
validação eju]gamento da viabilidade ]ega]da uti]ização deste meio de crédito.
3.
Os ditames do edital são condicionantes e excludentes das postulações

ao chamamentopúblico ofertadono certame. Em atenção aos princípios da
publicidade, legalidade, moralidade, isonomia, segurança jurídica e não
surpresa dos atou públicos, não se é permitido que condições não previstas
no edital sejam adotadas e decepcionadas, mesmo que legalmente
constituídas. 4.
A eventual utilização de cartas de créditos, quando não
inicial e publicamente previstas e aceitas, constituiria um desequilíbrio entre
os partícipes da licitação, visto que imporia uma desvantagemna escolha das

próprias estratégias de concorrência àqueles que desconheciamtal
possibilidadee não a utilizaram em prol de sua própria conveniência,por
mero desconhecimento.
5.
Esta alternativa de pagamentoao ser
omitida e não tornada pública, também poderia afastar os que tivessem
interesse de participação, utilizando-se desta forma quitação, e não o

Hízerampor desconhecê-ladevido à falta de informação do órgão
governamental. 6.
Em ambas as situações, o erário público estaria
sendo prejudicado, pois se diminuiria a competitividade das propostas,
reduziria o número de partícipes interessados e das ofertas feitas sob a
forma de cartas de crédito, por falta de publicidade da informação.
7.
Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido.
l
Unânime

IAcórdão 1183414,

0707]642220188070018,

Relator: ROMEU GONZAGA

NEIVA, 7' Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe:
4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrado.l

22

Pelo exposto, o instrumento convocatório deve ser alterado, para que

seja informada a expectativa de infrações, mesmo que a média, para que sejam
apresentadas propostas adequadas, com efetiva análise dos custos

111.b) Da irregularidade dos itens 5.3.8.7 e 5.3.18.2, do termo de referência
23

Tendo em vista que ambos os itens possuem similitude em relação às

violações invocadas, serão tratados neste mesmo tópico. De toda sorte,
inicialmente, para facilitar a análise, o teor dos itens invocados:
:'
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24.

Os itens em referência se mostram preocupantes, eis que capazes de

abalar a igualdade e competitividade do certamente.
25.

Verifica-se que, analisando o pregão anteriormente publicado -- Pregão

Eletrõnico 07/20 19 -- há sensível diferença que causa impacto à contratação, senão
vejamos o item 5.3.8.9, deste edital:
5.3.8.9. Os vídeos gravados para infrações deverão conter resolução mínima
de 1024 X 768 pixels e deverão ser coloridos durante o dia e em escala de

cinza durante a noite. Det'farãoapresentar. no mínimo, 15 quadros por
segundo e deverão conter em uma tarja o código do local, data. hora, tempo
transcorrido de sinal vermelho e número sequencia] da infração;

26.

Verifica-se, analisando o edital ora impugnado e o anterior, que inexiste

exigênciade resoluçãomínima para a comera fixa, o que causa desequilíbriono
certame .

27.

Ou seja, a diferença de exigência entre os pregõesexpostos denota a

quebra da igualdade e competitividade, o que não pode ser tolerado, nos termos do

art. 3', da Lei 8.666/93.
28.

Pelo exposto, desde já se impugnam os itens destacados, pugnando

pela correção.

111.c) Da violação à resolução do Contran aplicável a espécie. Item 5.3. 13. 1.9,
do termo de referência.
29.

Acerca deste tema, o item em referência causa elevado impacto, eis que

há falta de exigência de registro de latitude e longitude das operações, bem como
inexiste requisição dos números de registro junto ao INMETRO.
30.

Ocorre que, a ausência destas exigências acarreta violação à resolução

do Contrai aplicável a espécie, especificamente a de n. 798/2020, vejamos:
'$

8

Art. 4' Os medidores de velocidade devem observa':
1-

requisitos metrológicos:

al ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia jlnmetrol, atendendo à legislação metrológica em vigor e aos
requisitos estabelecidos nesta Resolução;
bj ser aprovado na veriülcação metrológica pelo Inmetro ou entidade por ele
delegada; e

cl ser veriülcado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, com periodicidade
mínima de doze meses, conforme regulamentação metrológica em vigor
11- requisitos

técnicos:

al registrar a velocidademedida do veiculo em km/h;
bl registrar a contagem volumétrica de tráfego;
c) registrar a latitude e longitude do local de operação; e

Art. 9' Para sua consistência e regularidade, o auto de infração de transito
IAITI e a notiülcaçãode autuação (NAI, acémdo disposto no CTB e na legislação
complementar, devem conter, no mínimo, as seguintes informações:
1 - imagem com a placa do veículo;
11- velocidade regulamentada para o local da via em km/h;
111- velocidade medida do veículo, no momento da infração, em km/h;
IV - velocidade considerada, já descontada a margem de erro metrológica, em
km /h ;

V - local da infração, onde o equipamento está instalado ou sendo operado
identificado de forma descritiva ou codificado;
VI - data e hora da infração;

VIT - identinlcaçãodo instrumento ou equipamentoutilizado, mediante
numeração estabelecida pelo (órgãoou entidade com circunscrição sobre a via;

Vlll - data da última veriülcaçãometrológica; e

IX - números de registro junto ao Inmetro e de série do fabricante do
medidor de velocidade.

3] .

Portanto, verifica-se que violados dispositivos de resolução aplicável a

espécie da prestação de serviços, devendo ser revista esta questão, para reforma
deste edital,

o que se requer

desde já.

,.,,ktl\?

9

111.d) Da impossibilidade de efetivação da exigência prevista no item 6.39, do
termo de referência.
32.

A exigência exposta no item 6.39 é inadequada e não possui qualquer

relevância para com o objeto da contratação, devendo ser afastada. Somente para
destaque, o item em comento
3 . &J
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33.

Além da impertinência do item, importante destacar que cada pessoa

jurídica possuí sua linguagem própria para leitura do software, assim, inoperante

repassar a contratante o código forre do sistema, eis que será inviável a
continuidade de sua utilização
34

Portanto, a exigência é de ordem desnecessária,podendo causar

pr'juízo aos interessados, razão pela qual deve ser revista. Quanto a este tema já
se posicionou o E. TJDFT
ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRONICO

EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A inclusão da exigência de acondicionamento do medicamento em

b[ister no edita] frustra o caráter competitivodo certame e fere as
determinações e preceitos insertos na lei das licitações públicas que tem como

escopo primeiro reprimir alas e condutas que possam repelir a
competitividade de uma licitação com a imposição de exigências
desnecessárias.
2.
A exigência constante do edital é contrária à garantida da isonomia

entre os participantes, posto que inseriu critério limitados da
competitividade que não pode subsistir diante os critérios da
necessidadee utilidade que devem nortear os atos da Administração e
que tem como fim a adição de medidas que permitam ampliar, ao
máximo, o número de inscritos nos certames.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
IAcórdão 873654, 201401 11464449RMIO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE
C)LIVEIRA, 3' TURMA CÍVEL, data de julgamento: l0/6/2015. publicado no
DJE:

35

16/6/20]

5. Pág.: 1941

Pelo exposto, pugna-se pela reforma do edital quanto a este ponto, eis

que a exigência se revela impertinente
10

111.e) Ilegalidade de exigência mínima de atestados Flagrante violação ao art
30, $1', da Lei de Licitações. Item l0.3.
36.

O item l0.3 do edital deve ser revisto e afastado, eis que não se pode

exige

iiD l,llíâ Düv in l

í húblíla ãci i'R'ienÊpnilaíl.i iéÍíl : ilÊ nhú1laêa u

:éia:iüflitiüs ü ! üót!el ü

?if! çà::iõi! elgef lêltê gletfÕniü: {li.}ü{oRlüiQTÊln
llí::' R'iÊ:lc
(lü ê i\;QtÊ?ü1( i

ntüi

ü üi)relideiiü 11iiial:
i:i ü:jã..lip 18ie+lãnü rrit ilnüli.

ií)j ! in !ala;3:):
ülélúãüe ii!:.:iüiiliüdlü(iuií)
!\eliüç l Élçall:açãü
1 %?$çüi l lüdtiaiüenüf1ltüiõílüi
ütl in 11iilirlíliie{.à:inl
l tlüüia l ü l ül<;ii.<ilüi)
li( ç l )í; i:õ ii.1lÍá ü:)-llnüã{.':hin( } dÊ dãdi i

liiF lül: .F{] üijij:;i : õ i:d i T

(lüli)iri'!ün ü i.Fg lb!)il-Êíã üij:il'iüdéílpi..üü ç iê.. Êâ3ii

37.
Ou seja, ao exigir a quantidade mínima, tal como previsto no item
l0.3.1, do edital, há latente abuso sem justa causa, o que inviabiliza a efetiva
concorrência e a participação das empresas.Acerca deste tema, o entendimento do

E.TJDliT
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. LICITAÇÃO.

CAPACIDADE TÉCNICO-OPEjtACIONAL. CRITÉRIOS. EDITAL. VIABILIZAR.
PARTICIPAÇÃO. ATESTADO. COMPATIBILIDADE. PERTINÊNCIA.

CARACTERÍSTICA. QUANTIDADE. ASPECTOS. RELEVANTES. SÚMULA

263/TCU. HONORÁRIOSADVOCATÍclos. FIXAÇÃOPOR nQuinAon.
POSSIBILIDADE.MAJORAÇÃO. 1. Considera-sc prejudicado o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando a recorrente
ajuíza ação autónoma para discutir a matéria e não apresenta fato novo para

justificar a renovaçãodo pedido. 2...A..ti11çl:igãa
nQ edita] relativa a

a pela Administração Pública deve
de çlDÍ)regasna licitacão. de modo

3. O art. 30, ll da Lei n' 8.666/93
exige que a atividade prévia desenvolvidapela empresalicitante sela
pertinente e compatível em características,quantidadese prazo do
objeto do contrato. 4. De acordo com a súmula 263 do TCU. a
comprovação da capacidade técnico-operacional das empresas licitantes

deve ser limitada aos aspectosmais importantes e signiaícativosdo
objeto do futuro contrato administrativo. 5. Nas hipóteses em que a verba
honorária revelar-se exorbitante, é cabível o arbitramento mediante
apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, g 8', do CPC. em atenção
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ISTJ, Aglnt nos EDcl
no AREsp ] 140294/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/20181 6. O valor da causa. nas

açõespara anular processolicitatório, quando atribuído pelo total do lote do
pregão que se pretende vencer, não tem nenhuma relação económica com o
proveito económico do serviço a ser prestado, do qual o vencedor terá lucro
residual. 7. A condenaçãoem honorários de sucumbência, com percentual de

10% sobre o valor da causa, importaria, no caso concreto, em montante
inexoravelmente exorbitante, levando-se em consideração as peculiaridades
do caso concreto, como a natureza da causa (ação movida para anular

resultado de licitaçãol, o trabalho realizadopelos advogadose o nível de
11

d
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complexidade da causa. 8. Apelação do autor conhecida e desprovida Pedido
de efeito suspensivo prejudicado. Recurso da segunda apelante conhecido e
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38.

18. Pág

Portanto a exigência se mostra inadequada, por violação ao art. 30, gl',

inciso 1], da Lei 8.666/93, devendoser afastada, com a reforma do edital.

111.f) Da desigualdade acarretada pelo aumento da porcentagem de glosa entre
este edital e o pregão eletrõnico n. 07/2019. Necessidadede revisão dos
valores previstos no item 8.15.5.
39.

Há favor de extrema preJudicialidade entre a previsão contida no item

8. 15.5, deste edital, e o previsto no mesmo item, porém do edital n. 07/2019. Para

tanto, basta a análise de ambas as colunas, iniciando com a desseedital e, em
seguida,o de n. 07/2019
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40.

Verifica-se que os valores passaram, subsequentemente, de 3% para

30'Z),de 2'%para 20% e de 1% de 10%, o que se revela inadequado,eis que o
tratamento do edital aos interessadosé extremamentedesigual, restringindo a
participação de empresas e, portanto, afetando a concorrência.

41.

A elevação neste patamar, a]ém de ser injustificável, acarreta em

sanção desarrazoada, não podendo ser tolerada.
42.

Diante deste cenário, sendo causa restritiva que gera tratando desigual

entre os participantes, podendo acarretar na diminuição da concorrência,pugnase pela revisão do item em comento, para que seja mantido o patamar estipulado
no edital 07/2019.

111.g) Estimativa de valores por faixa com base em contratações com
especificações e objetos diversos. Necessidadede reforma do item 11.1, do
termo de referência.
43.

Conforme se verifica, a estimativa de preço, por faixa, foi calculada com

base em outras contratações, nos termos do item 11.1, do termo de referência,
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44.

Ocorre que somente a igualdade do cerne do objeto dos contratos não

pode servir como parâmetro absoluto, devendo ser analisadas todas as
peculiaridadesde cada um, para verificaçãose, de fato, há similitude que embasa
a referência.
45.

Analisando cada tema, fica fácil verificar a diferença entre este edital e

os tomados como referência. Como exemplo, tomamos o edital do EMDEC, citado
para balizamento do valor de referência. Flagrante que este não pode ser utilizado,

eis que, a contratação faculta a utilização de equipamentos usados, ao contrário da
deste edital que exige equipamentos novos e sem uso anterior. Assim, não há base
comparativa, eis que a variação do preço, por óbvio, será gritante.
46.

Relativamente ao edital realizado pelo SMT/GO, também não pode ser

ele utilizado como referência, eis que há diferença altiva entre as exigências, quais

sejam: al resolução menor da imageml bl menor custos com transmissão e
armazenamento;cl ausência de exigênciade sistema alternativo de energia cl
infraestrutura de comunicação não depende de rádio ou vibra óptica; dl inexistência

de videomonitoramentono objetot el não há exigênciade estaçõesde trabalho
completa, as telas são em menor quantidade e em menor tamanho; f) impressão e
envelopamentodas Notificações é responsabilidade da Contratante, o que diminui

imensamenteo custo. No mais, o edital utilizado como referência era
regulamentado pela resolução 798/2020, possuindo valores menores para
utilização.
47.

O mesmo ocorre com a referência do edital do DNIT, sendo latentes as

diferenças, vejamos:
al Resolução menor da imagem.
bl Possibilidade de utilização de equipamentos usados.
cl Não foi exigido sistemas de tempo de percurso e O/D

dl A infraestrutura de comunicação não dependede rádio ou vibra óptica em
razão da baixa resolução da imagem requerida e ausência de vídeo.
el Não há videomonitoramento no objeto
f) Não foi exigido central
gl A impressão e envelopamento das Notificações é responsabilidade da
Contratante.

:\.'l
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hl O edital não era regulamentadopela resolução798/2020. portanto, possui
menos custos com sinalização.

48.

Ademais, todos os demais editais possuem exigência e peculiaridades

diversas ao aqui impugnado, razão pela qual não podem ser utilizados como
parâmetros para a cotação do valor de referência.
49.

Por este motivo, pugna-se pela reforma clo edital, para que seja revista

e adequada a tabela, eis que os editais utilizados como referência possuem
peculiaridades diversas que abaixam o custa da operação.

}V-DESPEDIDAS
50.

Ante todo o quadro acima exposto, a ]mpugnante vem,

respeitosamente,com fundamento nos princípios da legalidade, da isonomia, da

proteçào do interesse público, da razoabilidade e da vinculação do ato
administrativo aos comandos de regência, requerer a consideração destes
fundamentos e caso necessário seja esta impugnação enviada á AUTORIDADE
SUPERIOR,visando o melhor interesse pllblico, para que: al seja determinada a
suspensão da sessão de abertura das propostas dos concorrentes, até análise desta

impugnação; bl seja julgada procedente a presente Impugnação e
reformado/anuladoo Edital de Pregãoeletrõnicoem referência,uma vez que se
mostra incompatível com as normas de regência e entendimentos jurisprudenciais.
Nestes termos, pede deferimento
Brasília - DF, 14 de outubro de 2020
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AC CONTROLTECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ 09.581.524/0001-98

4' ALTERAÇÃO CONTRATUAL -- ENTRADA E SAÍDA DE SÓCIO E CONSOLIDAÇÃO

:s"UH!eX'iB:R=H;Ü©g =B:3,Úg=

125. devidamente registrada em JC/DF sob a NIRE 532.002.6547.8, por despacho do dia
03/01/1985 inscrita no CNPJ/MF sob o n'. O1.026.798/0001-03.representada pelo sócio
administrador. THEODORO AIUÉR/CO VERVLOET SEREDNIC#(J,brasileira. divorciada,

08. Lago Sul. Brasília -- DF. CEP: 71 .675-230. e

UICTOR LEOPOI.DO yERVLOET SERraM/CK/, brasileiro. casado sob o regime de
comunhão

parcial de bens, comerciante,

filho de Kazimieu

Serednicki

e de Alayr M8r18

banta Teresa -- ES, nascido em 17 de março de 1947
vervloet Seíednicki, natural de Santa
portador da Carteira de Identidade n. 131.705. expedida pela SSP/DF e do CPF n
OO1.651.31 1-87. residente e domicíliado nesta capital a SHI/SUL QI 23 Chácara 10, Lago
Sul, Brasilia -- DF. CEPA 71 .660-720-

7'HEODORO .All#ÉR/COUERVLOET SEREDN/CK/, brasileiro. casado
casado sob 0o regime de
comunhãoparcial de bens. engenheiro eletricista/eletrõnico. filho de Kazimierz Serednicki e
de Alavr Marla Vervloet Serednicki, natural de Mantena -- MG. nascido em 18 de abril de
1954. portador da Carteira de Identidade n. 286.046, expedida pela S$P/DF em
16/03/1989 e da CPF: 146.200.141-68, residente e domiciliado nesta capital a SHI/SUL QI
29. Conjunto 03. Casa 08, Lago Sul. Brasília -- DF. CEP: 71 -675-230 el
AMAUR/ GONÇALVES DA costa, brasileiro. casado sob o regime de comunhão parcial
de bens. comerciante, filho de Jogo Gonçalves da Costa e de Heliodora de Paula biqueira

E:ã:-TB:ÇllE:lHIF:lãli:
B THIH
Conjunto 13: Casa 23, Lago Sul, Brasília -- DF. CEP: 71 .675-330.

71.250-125. reaisiraaa
reqistrada nesta JCDF sob o n'- 53.2.01473651. em 19/05f2008, resolvem
alterar e consolidar esta sociedade limitada, que se regerá sab as seguintes clãtl$ui.as e
condições:

PRIMEIRA: É admitida na saciedade VERCILIA NEREIDE DA COSTA. brasileira, casada
sob o regime de comunhãoparcial de bens, empresária natural de Golània/(30, nascida
aa$ 02/01/1956. filha de Jose Games de Carvalho e Terezinha de %l©=lJD \./alValllV.

em 24/05/201 6. CPF Ro
portadora da CNH Ra 00070207104. expedida pelo DETRAN/DF
s57.894.551-1 S. residente e damiciliado à SHI/SUL QI 29. Conjunto 13 Casa 23, Lago Sul.
Brasilia -- DF, CEP: 71 .675-330.

©

$,

\

SEGUNDA: A sócia ora admitida declara. sob as penas da lel, que não está impedida de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação

criminal.ou por se encontrarsob os efeitosdela, a pena que vede, ainda que
temporariamente,o acesso a cargos públicos, ou par crime falimentar, de prevaricação.
peito ou suborno, concussão. peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo,fé pública, ou a propriedade.
TERCEIRA: - Retira-se da sociedade AMAURI GONÇALVES DA COSTA, cedendo e
transferindo suas 4.404 (quatro mil quatrocentas e quatro) cotas no total de R$ 4.404.00
(quatro mil quatrocentos e quatro reais) a sócia ingressante acima qualificada VERCILIA
NEREIDE DA COSTA. encontrando se neste ato como pago e satisfeito por seus direitos
e haveres, por si seus herdeiras e sucessores,dos sócios e da sociedade dando plena e
fielquitação.
Q1114Bla: - O capital Social que é de R$ 1 .321 .200,00 (um milhão trezentos e vinte e um

mil e duzentas reais) totalmente integralizadas, dividido em 1.321.200.00 (um milhão

trezentase vinte e umã mll e duzentas)cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.
ficando assim subscritas e integralizadas pelos sócios:

a; -- PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÓNICA LTDA possui 1.307.988 (um

milhãotrezentase sete mil e novecentos
e oitentae oito) cotasno total de R$
1.307.988.00(um milhão trezentos e sete mil e novcccntos e oüonta e alto reais)

correspondente a 99.00% da total do capital social;
ÓJ -- v7c71)B l.Eo-soLDO

VEHyZ.OET SEnEIDN/CKJ possui 4.404 (quatro mil

quatrocentas e quatros cotas no total de R$ 4.404,00 (quatro mif quatrocentos e quatro
reais) correspondente a 0.33% do total do capital facial.
cJ -- 7'HEol)ORO .4A#ÉR/CO Venal.OE7' SEHEDN/CK/ possui 4.404 (quatro mil

quatrocentas e quatro) cotas no total de R$ 4.404,0a (quatro mil quatrocentos e quatro
reais} correspondentes a 0.33% do total do capital social.
cJ -- VERCILIA NEREIDE DA COSTA possui 4.404 {quatro mil quatrocentas e
quatro) cotas no total de R$ 4.404.00 (quatro mil quatrocentos e quatro reais)
correspondentes a 0-33% do total do capital social

$ í. 9 - A responsabilidade
de cada sócio é restritaao valor de suas cotas ma$ todos
respondem solidariamente pala integralização do Capital Social.
f 2. p - O Capital Soclat encontra se totalmente integralizado

$ 3. Q Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.
$ 4.e As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade

QUfNTZ: - A administração da sociedade caberá a cargo dos sócios administradores
VECTOR LCaP©LDO VERVLOCT SERÊDNICKI, THEODORQ AMÉRICO VERVLOET
SEREDNICKI e VERCILIA NEREIDE DA COSTA com poderes e atribuições de assinarem
em conjunto

de 02 (dois) administradores

nos casos específicos

para movimentação

financeira. Nas casos específicos de venda: compra, permuta, transferência ou
de Imóveis. sempre assinarão em conjunto de 03 (três} administradores. Isoladamente
casos: celebrar contratos de qualquer natureza, transigir, renunciar, constituir
procuradores,representar a sociedade perante terceiros e quaisquer repartições ou
autoridade públicas. atiça Q passiva, judicialmente e extrajudicialmente,podendo, enfim.
praticar todos os aros indispensáveis à realização dos abjetivos da sociedade. Autorizando
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em âtividâdes em negócios estranhos ao
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$ 2. p- O Capital Social encontra se totalmente integralizado.

f :b=.hU:::,H.:ÊH :::.iT:ua:l=t n'ls:s,',;...:
;..',':,«,; -"':
$ 4. 2 - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade.

outros sócios, salva o que a maioria decidir.

g:B$$ili#$.1êi$$

procuradores com todos os poderes mencionados.

O/TAyH:

- Os sócios poderão de

mensal pelo exercício da
Inexistindo

iriteres$e destes ou

apurado e liquidado com
verificada em balanço
NO/VH: - Em caso de morte,

soc edade não se dissolverá.

um balançogeral na
retirante* interdito

em trinta e seis parcelasnotas
0:5% juros ao mês, vencendo a primeira
pares.

$ 1o. - Em caso de recusa ou oposição dos sócios em minada aos haveres apurados os
outros poderão requerer em juízo a adjudicação mediante depósito.
$ 2'- - Fica, igualmente. acordado que a(o) viúva(o) e o representante dos herdeiras. e
somente ele, terão acesso à gestão na sociedade no período indicado nesta cláusula caso
manifestem a vontade de permanecer no quadro societário cabendo aos herdeiros ratificar

a escolhaou indicarum outro representante
na defesade seus Interessesjunto à
sociedade.

$ 3'. - A resolução da quota social em relação a retirada de um sócio por outro motivo que
não o acima estipulado. adotará o mesmo procedimento especificado.
DÉC/MA: - O ano social terá início a OI de janeiro e terminará a 31 de dezembro de cada
ano. Ao fim de cada exercício e a ele correspondenteserão elaboradascom base na
escrituração mercantil da empresa. o balanço patrimonial. a$ demonstrações dos lucros ou

prejuízos acumulados e a demonstraçãodo resultado do exercício. No primeiro

quadrimestre seguinte aa término do exercício social, os sócios deliberação sobre o
julgamento das contas e colocação à disposição dos sócios não administradores quando
for o casa. Os lucros ou prejuízosapurados em balança geral, encerrado em 31 de
dezembro de cada ano. serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proparçao de
suas respectivas cotas de capital.
QÉJC/alí.4 PR/ll#EIRA=

- Em caso de extlnç;ão da sociedade.

o património

social,

após a

liquidação de todo o passivo, será distribuída ou suportado pelos sócios na proporção de
suas respectivas cotas de capital.

PÉC/U.4 SEG(/NDA:- Os administradoresdeclaram,sob as penas da lei que não estão
impedidos de exercerem a administração da sociedade. por lei especial ou em virtude de
condenação criminal ou por.se ancantrar sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que
temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação.
peito ou suborno. concussão, peculato ou contra a economia popular. contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,contra as relações de
consumo.fé pública ou a propriedade.

DÉCIMA 11ERÇêl84:- Dependemda deliberaçãodos sócios através de reuniões
convocadaspelo administradore pelos sócios na forma do Ad. 1.073 do CC. além de
outras matérias indicadas nesse contrato, e todas as definidas no Art. 1.071 do CC. (art
QélÇ!@!4..Q(/arfa: - Fica estabelecidoque a saciedade poderá ser administrada por um8
pessoa não sócia observando o que determina o artigo 1.061 do CC.
$ Único: - Para ocorrer a destituição do administrador é necessária a aprovação de
titulares de quotas correspondentes no mínimo a metade do capital social.
PÉÇIM4...Q(//ArA: - O conselho fiscal será composto por três membros, e respectivos
suplentes eleitos em assembleia ou reunião anual dos sócios, kart. (1.078) e deverão
ocorrer nas quatros meses seguintes ao término do exercício social.(art. 1.66)

$ único: - Competeao ConselhoFiscal,além das atribuições
determinadas
por lei
(enumerar

a$ julgadas

necessárias)

(art. 1069).

QÉlç111.4SEXTA: - O sócio poderá sor excluído da sociedade por justa causa mediante
aprovação de mais da metade do capital social
$ Unico: - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia
especialmente convocada para esse üm, dando ciência aa acusado no prazo de três dias a

)-J

partir da deliberaçãopara permitir seu comparecimentoe o exercício do direito de defesa
na prazo de trinta dias a conta da notificação.
DÉC/JU,4sÉrl/W4: - As deliberações de matérias tratadas no artigo 1.071 do código civil
ou as constan es do presente contrato serão realizadas em reuniões.

$ 1'.: - As reuniões deverão ocorrer nas quatro meses subsequentesao termino do
exercício social, sendo convocada através de comunicado individual ao sócio. onde
contará o dia horário, local, quórum de instalação, assuntos a saram tratados.

5 2a: - O sócia. ao receber o comunicado manifestar-se-á mediante assinatura, a qual
comprovara o recebimento, ficando desde já ciente da realização da reunião conforme
previsto no comunicado.
$ 3': - A convocação da reunião será pelo administrador. ou por qualquer dos sócios
quando o administradoratrasar por mais de trinta dias. nos casos previstos em lei ou
contrato
$

4':

-

Dispensam-se

a$ fomlalidades

de

convocação.

quando

todos

os

sócios

comparecerem ou de iectararem por escrita cientes do local, data, hera e ordem do dia.
quando todos os sócias
$ 5':

- A reunião

au assembleia

tomar-se-á

dispensáveis

decidirem, por escrito, sobre a matéria que será objeto delas.

DÉcIMi4 0/7:AVH: - Fica eleito o foro do Distrito Federal para dirimir a$ dúvidas por
ventura existentes na presente instrumento, prevalecendosobre qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento cm via única

Brasflia - DF. 20 de setembro de 201 9

Ç

PPN,i\\?ÍÜEÕ TECriÍÕtOCIA ELETRÕNICA LTDA
Theodoro Américo Vervloet Serednlcki
(Sócio administrador)

P

t Serednick

oooldoiVewloet

't.fQFT20+000.

i }<AM.Ta
!
'OAS FAB14NO PODR}G(E$

'

FOME: [61}3a3&25 g. 33n-5234. 333&2sn - éD161)99129.to03

écaNHEea

$'

[oos6íia]

& uau f

vãRcli#lR

g
g
3
tjdR jus br

Q

i }<Ahd.laje

i8a

iA NC
R€C

üe+!firma(4 de
S$3EOHIC

C0'706SO] IC'rORl.E0?0i.C

.gg

?..!DPT2010{Dí:SS

Selo tida

20;50
küldo Feitosã dos $ahõS

g

(5h )AS FA81ANO

E

OORIGLJES CR

v

l+i.4.pp.leRCR K)e ' àzU h.+lVi#+A .ç'H+#i&ii=i+-iqA.
C

g
E

i'g

7

s332aiR

:ióK ius br

B 'rJD

BS8, Q'z/l0/2c

J:<AM-TabetdO Cvêldc Feko$a dos Sanss
LE0}l:0A$
:

FA8 ANO R.0DRIGi.}E$ -CRt.C

