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Relatório
O Pregoeiro do DETRAN/DF, no exercício da competência que lhe confere o artigo 17, inciso II do
Decreto n.º 10.024/2019, após consulta à área técnica pertinente, julga a impugnação apresentada pela
empresa Controltech Tecnologia em Informática Ltda.
Da Tempestividade:
A impugnante impetrou o seu pedido no dia 14/10/2020, portanto, dentro do prazo definido no artigo 24 do
Decreto 10.024/2019. Assim, declaro tempestiva a impugnação.
Da resposta da Área Técnica:
Quanto à Impugnação 01 (DA NECESSIDADE DE REFORMA DO EDITAL)
A) Este setor entende que não há que se falar em ilegalidade. No tocante ao dimensionamento de custo e
infraestrutura, este setor vem esclarecer que não há como prever em edital um numeral específico, haja vista
a própria dinâmica da atividade de trânsito. No entanto, informa-se que a estimativa média de impressão de
Notificações de Autuações por mês é de 35 mil e, consequentemente, são geradas outras 35 mil Notificações
de Penalidades. Esses valores estão de acordo com as medições feitas com a tecnologia de detecção de placas
hoje contratada, podendo sofrer aumento significativo com equipamentos de leitura mais precisos.
B) É discricionário à Administração, conforme notório e amplamente normatizado, delimitar as
características dos produtos que deseja contratar, levando em conta os princípios que norteiam a atividade
pública. Com efeito, de modo a atender aos objetivos da licitação, levando em conta as experiências de
contratações anteriores bem como estando atentos às praticas mercadológicas, visando eficiência e qualidade
do serviço público, além de uma padronização em relação aos atuais parâmetros de contratação (Edital
07/2020), não há que se questionar a descrição presente em Edital.
C) O Edital, item 4.4.8, dispõe sobre o questionamento fazendo expressa menção à necessidade de
conformidade dos equipamentos com a RES. 798/2020 CONTRAN. Em adendo, não há que se falar em
omissão quando à identificação do local de operação conforme informações prestadas no Anexo I.
D) Se há propriedade intelectual a ser empregada no desenvolvimento da solução deverão também ser
transferidos os direitos de uso e aprimoramento da solução. Bem como o código fonte, que possibilitará a
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efetivação do direito de continuidade da solução nos termos da referida legislação. Dessa forma, não há que
se falar em nenhuma ilegalidade. Além disso, como o software vai ser aprimorado, parametrizado e
customizado às necessidades do DETRAN, grande parte dos requisitos para seu desenvolvimento, além de
parte do “capital intelectual” sequer deveria ser de propriedade da CONTRATADA, vez que contará com
capital e apoio intensivo de personagens do DETRAN em seu aprimoramento/desenvolvimento. Aliás a
mesma ainda estará sendo remunerada para prestação desses serviços. Não há o menor sentido em a
CONTRATADA desenvolver/aprimorar uma solução à custa do DETRAN e em seguida comercializá-la
alegando propriedade intelectual, sem que nem mesmo o DETRAN tenha o direito sobre o uso e evolução da
solução implementada a suas custas.
De toda sorte, no bojo da contratação, os direitos de propriedade sobre o código fornecido devem ser
transferidos ao DETRAN, nos termos da lei, para que após o contrato seja dada continuidade tanto à
manutenção do sistema quanto a sua evolução. Não tendo o DETRAN que arcar com novos custos quando
realizar nova contratação.
Nesse sentido a não transferência da tecnologia e seu código fonte, bem como os direitos de uso e evolução
desse código impossibilitariam a evolução da ferramenta ao término do contrato, fazendo com que o
DETRAN, se torne dependente da tecnologia desenvolvida em “seu quintal” ou entre em um ciclo de
retrabalho e gastos com uma nova solução. O que não é compatível com princípios básicos da Administração
Pública, tais como a Economicidade e a Razoabilidade.
Além disso, é uma visão extremamente simplista imaginar que os custos de desmobilização de uma
tecnologia para implantação de uma nova gere prejuízos apenas de desenvolvimento e parametrização de
software, há que se considerarem diversos outros custos indiretos que envolvem desde o provisiona mento de
infraestrutura tecnológica até o custo de implantação de um novo sistema. Dessa forma é fundamental que a
CONTRATA realize a passagem de tecnologia com o “código fonte” e os referidos diretos, nos termos da
lei, para que seja possível evoluir e aprimorar a solução ao longo do tempo sem novos custos e retrabalho e
prejuízos ao DETRAN.
Por fim, o código fonte, bem como os direitos de propriedade e uso desse código na forma de transferência
de tecnologia, como resultado do serviço prestado devem ser fornecidas ao DETRAN ao final do referido
CONTRATO, de forma a evitar prejuízos, dependência tecnológica e retrabalho a Administração Pública.
E) Considerando a complexidade técnica de um projeto nos moldes deste Termo de Referência, bem como o
quantitativo de faixas expressivo por conta da capilaridade viária do Distrito Federal, o DETRAN/DF
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necessita garantir que as licitantes apresentem requisitos técnicos mínimos de forma a avalizar os serviços
que serão prestados. Ainda mais levando-se em conta que a escolha da tecnologia ﬁca a cargo da licitante, é
imperioso que o DETRAN/DF possua artíﬁces para validar tecnicamente as propostas ofertadas, de modo a
garantir a futura segurança na prestação dos serviços aqui especiﬁcados.
Assim dispõe o Art. 30, da Lei 8.666/93, onde cita que:
“A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as exigências a:
(...)
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados
de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior.” (grifo nosso)
Em decorrência disso, os atestados apresentados pela licitante deverão comprovar instalação, operação e
manutenção de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de faixas previsto no presente edital, além de
serem compatíveis e similares com os equipamentos ofertados.
Segue frisar que esses termos estão perfeitamente alinhados aos parâmetros considerados aceitáveis (TC/DF
Decisões: 3.472/2014, 3.394/2014, 4.211/2013 e 221/2016; TCU, 1.214/2013 – Plenário e Enunciado
decorrente do Acórdão 2.696/2019-Primeira Câmara).
F) De modo a atender aos objetivos da licitação, levando em conta as experiências de contratações anteriores
bem como estando atentos às práticas mercadológicas, visando eficiência e qualidade do serviço público,
considerando, ainda, que cada contratação tem sua particularidade, não há que se questionar os critérios de
glosas presente em Edital.
G) Com relação aos questionamentos sobre a pesquisa de preços, cabe esclarecer que toda pesquisa se pautou
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estritamente pelo princípio da legalidade, especialmente no que tange ao atendimento das premissas do
Decreto Distrital n°. 39.453 de 14/11/2018, em seu artigo 4, inciso II que prescreve:
Art. 4º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos
seguintes parâmetros:
I - relatório de pesquisa de preços de produtos com base nas
informações da Nota Fiscal eletrônica - NFe;
II - preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares
realizadas pelo Distrito Federal e demais entes públicos; (grifei)
III - pesquisa junto a fornecedores;
IV - pesquisa publicada em mídias ou sítios especializados ou de
domínio amplo.
Com pode ser observado na legislação retrocitada, para se obter o preço referencial de partida para uma
contratação, não se faz necessário que o objeto seja exatamente igual, bastando apenas atender o critério da
similaridade.
Neste diapasão, destaca-se que todos os contratos citados são de fiscalização eletrônica, com a utilização de
radar fixo, ou seja, mesmo que hajam algumas pequenas diferenças relativas a exigências técnicas, não é o
suficiente para desqualificar a média apurada.
Tanto é verdade que o contrato DETRAN nº 08/2020, recém assinado, é cerca de 20% mais econômico que a
média dos preços contida no processo em questão, mesmo apresentando uma complexidade tecnológica e de
serviços bem maior, com a exigência de equipamentos capazes de autuar por avanço de sinal, movimentos
proibidos, excesso de velocidade, parada sobre faixa de pedestre, além de classificar de veículos, matriz de
origem e destino, leitura automático de placas, etc.).
Além disso, deve se levar em conta que eventuais diferenças entre os valores dos equipamentos nos diversos
contratos representam uma parcela insignificante em relação ao valor total do contrato, já que se trata de
despesa realizada uma única vez e será diluída nos 30 (meses) de vigência do contrato, com expectativa de
prorrogação por igual período. Lembramos que a principal justificativa para se atribuir a vigência contratual
de 30 (trinta) meses, ao invés do período de 12 (doze) meses como de costume, é para que as despesas com a
instalação inicial não sejam fator determinante na composição de custo mensal dos serviços ao longo do
contrato.
Quanto à questão dos contratos, utilizados como parâmetro, não terem sido elaborados com base na
resolução do Contran nº. 798/2020, esclarecemos que no contrato DETRAN nº 08/2020, apesar da norma
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não estar vigente à época da licitação, exigiu-se que a contratada se responsabilizasse pelas sinalizações
horizontais (retenção e aproximação) e verticais, mesmo assim os preços foram contratados abaixo da média.
Desta feita, entendemos que as alegações apresentadas pela impugnante não se justificam.
Emerson Esteves
Agente de Trânsito
Gerência de Controle Operacional de Trânsito

Conclusão:
Face ao exposto, no que tange aos apontamentos feitos pela Área Técnica, INDEFERIMOS a impugnação
apresentada pela empresa Controltech Tecnologia em Informática Ltda.
Brasília, 16 de outubro de 2020.
Rivelton Costa da Silva
Pregoeiro

