GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF

ILMO (A) SR (A). PREGOEIRO (A) E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
PROCESSO N° 00055-00051204/2019-18
UASG Nº 926142

ELISEU KOPP & CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 93.315.190/0001-17, sito à Rua Ernesto Wild, nº 2100, Distrito
Industrial, Vera Cruz/RS, por intermédio de seu representante, vem à
presença de Vossa Senhoria, APRESENTAR a seguinte

IMPUGNAÇÃO

Aos termos do edital, o qual impossibilita a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administração devido a alguns itens que estão a cercear a
participação de um maior número de empresas do mercado, bem como
estão descumprindo alguns requisitos legais exigidos para as licitações e
contratos públicos, tal como se passa a expor.

I – DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, salienta-se que a data de abertura da proposta para este certame
está aprazada para o dia 19/10/2020, podendo, nos termos do art. 24 da Decreto n°
10.024/2019 e item 3.1 do presente Edital, qualquer licitante, protocolar o pedido em até 03
(três) dias úteis anteriores a abertura. Portanto, têm-se como tempestiva a presente
impugnação.
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II – DO MÉRITO

O edital da Pregão Eletrônico nº 019/2020, Processo Administrativo n° 0005500051204/2019-18, publicado pela DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL –
DETRAN/DF, possui como objetivo o seguinte:
“Contratação de Prestação de Serviços de Monitoramento e Gestão das
Informações de Tráfego e Fiscalização Eletrônica nas vias urbanas do Distrito
Federal com uso do Registrador Eletrônico de Infrações de Trânsito REIT II "PARDAL", conforme condições, especificações, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, constantes do ANEXO A do
Edital”.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo licitatório em comento foi muito bem
elaborado pela Administração, apresentando os requisitos necessários para a escolha de
uma proponente com capacidade técnica para a execução do contrato.

Entretanto, existem algumas exigências empreendidas no instrumento convocatório
que, se mantidas, FEREM A LEI VIGENTE, ocasionando a diminuição de participantes do
procedimento licitatório, e gerando maiores gastos à Administração Pública.

Deste modo, oportuno se faz destacar que tais quesitos são pontuais e, uma vez
retirados do processo, permitem que essa Administração possa realizar um procedimento
licitatório com amparo legal e que proporcione conhecer todas as empresas que trabalham
no ramo para, posteriormente, classificar aquela que apresentar o melhor produto pelo
menor valor.
Ou seja, trata-se de contratar um serviço mais eficiente, pelo menor valor exigido do
mercado!

Logo, para uma contratação mais vantajosa e amparada pela legalidade, a
Administração precisa apenas adequar algumas inconsistências, as quais impossibilitam a
participação de um maior número de empresas do ramo e estão em desacordo com a Lei de
Licitações e Contratos Públicos, conforme segue:
Página | 2

1.

DA EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES E

PRAZO INVIÁVEIS;
2.

DAS OBSCURIDADES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:
2.1

Da inexistência de informações relevantes quanto a Sinalização Vertical e

Horizontal;
2.2

Da inexistência de subsídios para mensuração do custo impressão e

envelopamento.

Neste sentido, como se passará a expor, para a escolha de uma proposta mais
vantajosa à Administração, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, é elementar a
adequação dos referidos pontos.

1. DA EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES E PRAZO
INVIÁVEIS

Dentre os objetivos precípuos da Licitação, encontra-se a escolha da proposta mais
vantajosa à Administração Pública e o Princípio da Ampla Competividade, os quais
colaboram para propiciar a ampla competitividade no certame, bem como maior economia
financeira à Administração Pública.

Primeiramente, cumpre informar que o instrumento editalício assim exige nos
termos do item 13.1 do Edital:
13.1. A Licitante classificada em 1º lugar deverá demonstrar os equipamentos
ofertados, devendo instalá-los e configurá-los, de modo a deixá-los totalmente em
operação, para fins de avaliação no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data de recebimento da solicitação formal.

Como se depreende da análise conjunta dos itens citados, denota-se que a
Administração Pública exige neste certame que a licitante classificada em 1º lugar, realize a
demonstração dos equipamentos.
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Frisa-se, em se tratando de vantagens para a administração pública, importante
destacar que a Demonstração, por si só, configura-se como um procedimento
extremamente moroso, o qual geralmente ocasiona discussões judiciais, procrastinando a
conclusão do processo por anos.

Para tanto, muito bem se faz prova, a apresentação de atestados técnicos que
comprovem as funcionalidades técnicas do objeto licitados e, por efeito, a comprovação da
capacidade da proponente de realizar com êxito o cumprimento do contrato.

Além disso, assinala-se, que a empresa classificada em primeiro lugar DEVERÁ
demonstrar que o seu equipamento se encontra plenamente de acordo com o instrumento
convocatório, no exíguo prazo de 10 (dez) dias úteis, considerando que sempre há a
necessidade de ser realizado adequações ao nível de software.

Veja-se, tal prazo é absolutamente inviável, para fabricar, transportar, adequar ao
edital, entregar e instalar o equipamento solicitado à fase de Demonstração, uma vez que tal
período se demonstra insuficiente para desempenhar todas estas etapas. Assim, sabendo-se
que este prazo inviabiliza a participação de diversas empresas do mercado, acarretando um
menor número de participantes no processo, por que manter este requisito se quem terá
prejuízos é a própria Administração Pública e, a população que usufruirá os serviços?

Nessa senda, o §5° do art. 30 da Lei 8.666/1993 aclara de forma impecável o
cuidado do legislador ao não permitir mecanismos adicionais no decorrer dos certames
licitatórios, na medida em que prevê estritamente as exigências que podem ser
empreendidas no edital de licitação.
§5°. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda locais específicos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. (grifo
nosso)

Frente aos fatos, há de se destacar que estas exigências estão em desacordo com a
Lei Geral de Licitações, visto que veda cláusulas excessivas que restringem a participação,
tal como destacado em seu art. 3°:
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§1º É vedado aos agentes públicos: admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 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 outubro de 1991 (grifo nosso).

Assim, a determinação de realização de demonstração dos equipamentos, sem ao
menos fixar um prazo razoável, impedirá a participação de potenciais empresas por ser
inviável a instalação de quantidade incerta de equipamentos para fase de demonstração,
aumentando, consequentemente, o investimento necessário a ser dispendido para tal feito,
além de privar o Órgão de conhecer tecnologias mais modernas e eficientes e de estar em
desacordo

Portanto, é demasiado importante considerar a inviabilidade da exigência de
demonstração, visto o custo altíssimo à proponente, sem ao menos se ter a certeza da
contratação.

Assim, de plano, urge esclarecer que a exigência empreendida pela Administração
Pública, não se refere apenas a mera apresentação de amostras, avaliando se a empresa
atende plenamente os quesitos de especificações dos equipamentos, mas sim gera, antes
mesmo de a empresa ter o contrato assinado, altos custos envolvidos com essa atividade,
fatos que fatalmente afetarão a maior competitividade, já que diversas empresas
certamente optarão por não participar do certame.

De outra banda, verifica-se a impossibilidade de ser exigida prévia demonstração já
que o presente instrumento carece de informações relevantes, as quais são primordiais
quando da decisão da participação em uma licitação, tais como: a definição do tempo em
que o equipamento deverá ficar operando; se é necessário fazer aferição do INMETRO para
a demonstração; para onde deverão ser enviados os dados e imagens capturados pelos
equipamentos, entre outros.

Consoante, eis o entendimento do Tribunal de Contas da União neste sentido:
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Em caso de exigência de amostra, o edital de licitação deve estabelecer
critérios objetivos, detalhadamente especificados, para apresentação e
avaliação do produto que a Administração deseja adquirir. Além disso, as
decisões relativas às amostras apresentadas devem ser devidamente
motivadas, a fim de atender aos princípios do julgamento objetivo e da
igualdade entre os licitantes (Acórdão 529/2018-Plenário, data:
14/03/2018).
Havendo exigência de amostras, é imprescindível que o detalhamento
dessa obrigação esteja contido no edital da licitação, com a devida
especificação dos critérios objetivos para avaliação da amostra
apresentada pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar,
em observância ao art. 40, inciso VII, da Lei 8.666/1993. (Acórdão
1491/2016-Plenário, data: 08/06/2016).

Além do mais, oportuno se faz registrar a decisão proferida pelo TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO o qual aponta que a exigência de aprovação da demonstração
desestimula a concorrência entre licitantes, senão vejamos:
“[...] 22. Vislumbro, assim, que a restrição havida no certame pode ter
sido, de fato, ocasionada pela exigência da aprovação de amostra como
condição essencial à habilitação das empresas. Essa exigência, além de ser
ilegal, pode ter imposto ônus em demasia aos licitantes, encarecido o
custo de participação na licitação e desestimulando a presença de
potenciais interessados. Outra possível causa poderia ser o detalhamento
excessivo do objeto. No entanto considero que essa falha não foi
devidamente aprofundada pela unidade técnica.”
Informações AC-1113-22/08-P Sessão: 11/06/08 Grupo: II Classe: VII
Relator: Ministro ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO – Fiscalização – Controle
14558 2 2 2 2 0 4 (grifo nosso).

Veja-se, se o intuito principal de um processo licitatório é a Supremacia do
Interesse Público, observando os Princípios da Ampla Concorrência e da Proposta mais
vantajosa à Administração, está o órgão contratante agindo em ofensa aos referidos
princípios, no momento em que determina a demonstração dos equipamentos em prazo
exíguo, gerando alto custo à proponente.
Portanto, há diversos pontos que comprovam a necessária e fundamental
retificação do edital, para fins de excluir a exigência de demonstração ou, em caso de
entendimento diverso, determinar os requisitos mínimos para a demonstração no presente
certame licitatório, a fim de resguardar a lisura e a ampla competitividade do processo.
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2. DAS OBSCURIDADES PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Nos termos do art. 40, I, da Lei 8.666/93, o edital deverá conter o “objeto da
licitação de forma sucinta e clara”. Tal exigência visa assegurar o tratamento isonômico
entre os participantes e, ainda, garantir a eficiência da atuação administrativa. É através da
definição clara e precisa do objeto da licitação que se poderá verificar a adequação da
proposta ao que a Administração Pública busca contratar. Destaca-se, ainda, que somente
assim é que se garante um julgamento objetivo por parte do ente licitante.

Marçal Justen Filho, ao tratar deste requisito, esclarece que: “(…) o ato convocatório
deve descrever o objeto de modo sumário e preciso. A sumariedade não significa que possam
ser omitidas do edital (no seu corpo e nos anexos) as informações detalhadas e minuciosas
relativamente à futura contratação, de modo que o particular tenha condições de identificar
o seu interesse em participar do certame e, mais ainda, elaborar a proposta de acordo com
as exigências da Administração.”

No entanto, a insistência da Administração Pública em reproduzir conteúdo de
editais já publicados e a falta de conhecimento técnico sobre o objeto licitado acarreta
inúmeras imprecisões que dificultam a elaboração das propostas. Estas imprecisões,
conforme jurisprudência consolidada do TCU, e amparada pelo judiciário, acarretam a
nulidade do certame.

E não poderia ser diferente, visto os graves prejuízos causados aos participantes. A
apresentação de propostas que, em um primeiro momento, parecem adequar-se às
disposições editalícias, acabam por ser desclassificadas. Em muitos casos, verificam-se as
constantes alterações do edital, fato que afasta o interesse de muitas empresas em
continuar participando dos processos, mesmo já tendo despendido esforços para
demonstrarem suas qualificações e a adequação de suas propostas.

A falta de cautela por parte dos órgãos públicos no preparo dos editais gera
insegurança jurídica e grande margem para decisões discricionárias. No entanto, é
necessário superar estes obstáculos e utilizar-se dos meios legais para exigir que a
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Administração Pública sane os vícios encontrados e promova um processo que assegure a
escolha do participante que apresente a proposta mais adequada. Afinal, não são apenas os
interesses do particular que se busca assegurar com o processo licitatório, mas o de toda a
sociedade.

Frente ao exposto, passa-se a analisar os pontos obscuros previstos no presente
edital.

2.1 Da inexistência de informações relevantes quanto a Sinalização Vertical e Horizontal;

Inicialmente, se faz necessário fazer a análise aos itens 4.4.7 e 7.6 do Termo de
Referência, quais sejam:

4.4.7. A CONTRATADA se responsabilizará pela implantação da sinalização
vertical e horizontal exigida pelo CONTRAN nas cercanias dos equipamentos
de fiscalização eletrônica;
7.6. Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o fornecimento, a
instalação e a manutenção da sinalização vertical e horizontal de trânsito.

Veja-se, o edital é claro quando dispõe que é obrigação da contratada o
fornecimento, instalação e manutenção da sinalização vertical e horizontal necessária para a
execução do presente objeto.

Ocorre que, em nenhum momento o órgão contratante está prevendo as
especificações e quantidades/metragens de sinalização a serem fornecidas para o
cumprimento da presente contratação.

Assim, torna-se inviável a mensuração de uma proposta satisfatória sem que isso
venha impactar diretamente no preço final a ser proposto. Esta obscuridade gera um risco
elevado à contratada, causando uma onerosidade ao contrato de maneira desnecessária.

Aliás, quanto a obscuridade de editais, é certo que a posição pretoriana se inclina
pela ilegalidade do edital viciado por sua nebulosidade:
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ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. OBSCURIDADE DO EDITAL. ANULAÇÃO. 1. O
artigo 40, inciso I, da Lei nº 8.666/93, exige clareza do edital no que tange à
descrição do objeto do certame. 2. Se da leitura dos itens do Edital não se
consegue chegar com clareza e certeza ao número de encarregados que
deveriam ser contratados para cada grupo de serventes, correta é a sua
anulação, mesmo existindo propostas de três dos licitantes tidos como
compatíveis com as exigências do Edital, uma vez que em razão das
obscuridades e contradições do dito Edital, seis licitantes, inclusive a
Apelada, tiveram suas propostas desclassificadas. 3. Apelação e remessa
improvidas. (TRF-1 - AMS: 64090 PA 1998.01.00.064090-0, Relator: JUIZ
WILSON ALVES DE SOUZA (CONV.), Data de Julgamento: 27/03/2003,
TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 24/04/2003 DJ p.93)

E isso decorre da recalcitrância da Administração Pública em simplesmente
demonstrar abertamente todos os materiais necessários, inclusive com as devidas
especificações, o que se encontra obscuro no caso em tela, visto que o órgão contratante,
em nenhum momento traz à baila quais os tipos de placas a serem instaladas, bem como
quais as especificações dos materiais a serem utilizados e as metragens necessárias para fins
de previsão na proposta de preços.

Não há como a proponente elaborar uma proposta coerente e de forma satisfatória
ao presente edital, visto que não há previsão dos requisitos mínimos previstos na redação
editalícia ao que tange a sinalização vertical e horizontal.

Imperioso mencionar ainda, que ao fornecimento de sinalização vertical e
horizontal possui um elevado custo, impactando em uma parcela importante do contrato,
quando se trata em custo, devido ao custo altíssimo na fabricação, principalmente ao que
tange a sinalização horizontal.

Dessa forma, o presente edital carece de informações suficientemente detalhadas,
ficando prejudicada a elaboração de uma proposta adequada pela empresa licitante,
deixando lacunas para a discussão de questões passíveis no futuro contrato, caso a empresa
se sagre vencedora.
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Portanto, a retificação do presente edital, é medida que se impõe, a fim de o órgão
apresente os requisitos mínimos para o fornecimento, instalação e manutenção da
Sinalização Vertical e Horizontal, em respeito ao que dispõe o ordenamento jurídico vigente.
2.2 Da inexistência de subsídios para mensuração do custo impressão e envelopamento:
Neste mesmo interim, necessário se faz mencionar outro ponto cuja obscuridade
afeta diretamente na elaboração das propostas.

Ante o exposto, destaca-se o item 4.3, subitem 4.3.1 e item 6.29, todos do Termo
de Referência:
4.3. A CONTRATADA deverá ainda fornecer ao DETRAN/DF, atendendo às
exigências mínimas especificadas neste Termo de Referência, os seguintes
produtos:
4.3.1. Impressão de Autos de Infração e Notificações da Autuação e da
Infração com imposição de penalidade, com as imagens de todos os
veículos que cometerem as infrações válidas. As notificações de autuação e
de infração serão emitidas separadamente;
6.29. A CONTRATADA deverá imprimir e envelopar as Notificações da
Autuação e da Penalidade;

Veja-se, é de responsabilidade da contratada a impressão e envelopamento dos
Autos de Infração e Notificações da Autuação e da Infração com imposição de penalidade,
contudo, não há previsão estimada da quantidade de AITs gerados no contrato anterior.

Tal informação, torna-se indispensável para mensurar os custos decorrentes das
impressões e envelopamentos necessários para o cumprimento do serviço.

Certo que a obscuridade acarreta prejuízo, podendo ferir uma série de princípios
que circundam o certame, tais quais o do julgamento objetivo, isonomia, proporcionalidade
das exigências par da execução contratual, limitação da competitividade etc.

Assim, a clareza dos ditames do ato editalício e convocatório é um direito subjetivo
do interessado. Cláusulas embaçadas, termos dúbios, desproporcionalidade das exigências
para a execução contratual, devem sanados em momento oportuno.
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Veja-se, caso seja mantida a redação atual, a licitante ao elaborar suas propostas,
deverá trabalhar com riscos altíssimos, haja vista a falta de informações presentes.

Pelo fato de a licitante ter extrema dificuldade de mensurar os riscos do futuro
contrato, não há como elaborar uma proposta consistente e coerente ao Edital sem que o
teor risco seja considerado no seu máximo, podendo eventualmente resultar em prejuízos
financeiros à Administração, uma vez que as potenciais empresas terão que considerar em
seus custos o risco desproporcionalmente alto, ainda mais se tratando de custo variável, que
poderá não ocorrer.

A complexidade dos processos licitatórios e a falta de cuidados por parte dos entes
da Administração Pública na condução destes são fatores que, frequentemente, acarretam
no desinteresse dos particulares em participar das licitações. E não são apenas as
disposições legais que geram dúvidas constantes entre os participantes. Os editais, muitas
vezes padronizados, apresentam conteúdo pouco técnico, gerando insegurança aos
candidatos no momento de apresentação das propostas.

Portanto, é medida que se impõe inclusão da previsão estimada de AITs gerados no
contrato anterior, em consonância com os Princípios norteadores dos processos licitatórios.

Diante do exposto, resta evidenciado que o processo licitatório deve realmente
sofrer profundas alterações, a fim de prever a estimativa de AITs impressos no contrato
anterior, de acordo com a legislação vigente, bem como com a atual jurisprudência dos
Órgãos Superiores, além de evitar danos patrimoniais desnecessários e injustificáveis à
Administração Pública, tornando esta contratação mais vantajosa o órgão contratante,
permitindo a ampliação de participação das empresas interessadas e não ensejando
complicações legais.
III – DOS PEDIDOS

ISSO POSTO, apresentam-se a impugnação ao edital em epígrafe, requerendo
especificamente ao Pregoeiro que seja revisto o conteúdo do Edital de Pregão Eletrônico nº
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019/2020,

Processo

Administrativo

n°

00055-00051204/2019-18,

publicado

pela

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, promovendo-se:
I.

O recebimento da presente impugnação;

II.

A suspensão do presente certame, com o fim de:
a) Excluir a exigência de demonstração dos equipamentos ou, em
caso de entendimento diverso, apresentar os requisitos mínimos
necessários para o cumprimento de tal exigência, em respeito ao
que dispõe o ordenamento jurídico vigente;
b) Retificar o edital, incluindo as especificações e quantidades
relativas à sinalização vertical e horizontal, a fim de proporcionar a
elaboração das propostas de forma satisfatória;
c) Retificar o edital, a fim de incluir a estimativa de AITs gerados
no contrato anterior;

III.

A reabertura do prazo para apresentação das propostas, após as
retificações necessárias.
Nesses termos, pede e espera deferimento.
Vera Cruz/RS, 14 de outubro de 2020.

CARLOS EDUARDO
SEHNEM:00942934067
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