ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL – DETRAN-DF

REF: RECURSO ADMINISTRATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021

Inscrição Estadual nº 623.192.286.118, estabelecida a Estrada Rosa Scarpa, 41- Votuparim, Santana
de Parnaíba/SP – CEP 06513-010, vem à presença desta municipalidade, com fundamento na Lei
nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2.002, observando-se o prazo legal, apresentar esta PEÇA RECURSÓRIA ao julgamento da
amostra para licitação supra mencionada, pelos relevantes motivos de fato e de Direito a seguir
alinhados:

I. DA TEMPESTIVIDADE

A priori, insta salientar a tempestividade da presente peça, na medida em que está sendo
protocolizada com fulcro na decisão do órgão, ocorrida em 25 de fevereiro p.p, e no edital em
apreço como se depreende abaixo:
“Data limite para registro de recurso: 04/03/2022.
Data limite para registro de contrarrazão:
09/03/2022. Data limite para registro de decisão:
23/03/2022. Após encerramento da Sessão Pública,
os licitantes melhores classificados foram declarados
vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo
recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais
havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:15
horas do dia 25 de fevereiro de 2022, cuja ata foi
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lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
KARINA DA SILVA LIMA Pregoeiro Oficial “

“5.3. Caso fique demonstrado para a equipe
examinadora da Diren/Detran-DF que o controlador
atende plenamente ao exigido no edital, a empresa
licitante será declarada vencedora e serão abertos os
prazos para recursos. Caso oposto, a empresa licitante
será desclassificada e será chamada a próxima
empresa melhor classificada para que apresente sua
amostra para análise. E assim sucessivamente até que
se obtenha um produto que atenda plenamente aos
requisitos do edital, vez que a respectiva empresa
licitante será declarada vencedora e quando serão
abertos prazos para recursos.”

II – DOS FATOS

A NEWTESC, ora recorrente, é participante do Pregão Presencial n° 21/2021, licitação tipo
menor preço global, cujo objeto consiste em “Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de equipamentos e peças/componentes para semáforos, para manutenção e
revitalização do parque semafórico urbano do Distrito Federal-DF, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência, constantes no
Anexo A deste Edital.”
No dia e hora previstos pelo DETRAN-DF, como se verifica na Ata da Sessão do Pregão,
transcorreu a sessão de análise da amostra apresentada pela SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS
EIRELI, sob a presença da Equipe Técnica do DETRAN-DF e dos representantes da Newtesc e
da própria SSAT, afim de que a mesma fosse analisada sob a égide do edital e da Lei de Licitações.

“Habilitação de fornecedor 25/02/2022 14:34:53
Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor:
SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI - CNPJ/CPF:
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Para essa sessão de apresentação e demonstração da amostra o edital da municipal assim
determinava:
“12.
DAS
AMOSTRAS
12.1.
A
licitante
provisoriamente classificada em 1º lugar no certame
será convocada para apresentação da amostra, nos
termos do item 5 do Termo de Referência (Anexo
A do Edital), o qual deverá ser observado na
íntegra.
(...)
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
5.1. A licitante declarada provisoriamente
classificada em primeiro lugar, deverá apresentar,
em até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação
do pregoeiro via comprasnet, uma amostra do
controlador ofertado, com as características
solicitadas pelo edital, para análise de pleno
atendimento aos requisitos do edital.
5.2. Após o recebimento da amostra do controlador,
será agendada nova sessão pública para que a
licitante comprove para a equipe examinadora da
Diren/Detran-DF, por meio de Prova de Conceito,
facultada a presença de todos os demais licitantes
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05.111.060/0001-03 Registro de intenção de
recurso 25/02/2022 14:38:13 Registro de Intenção
de Recurso. Fornecedor: NEWTESC TECNOLOGIA E
COMERCIO EIRELI CNPJ/CPF: 23806552000197.
Motivo: Boa tarde! Após o acompanhamento da
amostra apresentada pela empresa SSAT, a
empresa NEWTESC manifesta a intenção de
interpor recurso, pelo fato de a SSAT não atender
as exigências req Aceite de intenção de recurso
25/02/2022 15:12:25 Intenção de recurso aceita.
Fornecedor: NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO
EIRELI, CNPJ/CPF: 23806552000197. Motivo:
Recurso motivado e aceito. Aguardaremos as
razões de recurso. “
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exclusivamente para testemunharem o exame, de
que seu equipamento atende ao exigido no edital de
licitação.
5.3. Caso fique demonstrado para a equipe
examinadora
da
Diren/Detran-DF
que
o
controlador atende plenamente ao exigido no
edital, a empresa licitante será declarada vencedora
e serão abertos os prazos para recursos. Caso oposto,
a empresa licitante será desclassificada e será
chamada a próxima empresa melhor classificada
para que apresente sua amostra para análise. E
assim sucessivamente até que se obtenha um
produto que atenda plenamente aos requisitos
do edital, vez que a respectiva empresa licitante será
declarada vencedora e quando serão abertos prazos
para recursos.
5.4. Para comprovar o pleno atendimento de
todas as exigências deste edital, inclusive quanto
à comunicação do controlador com a central de
controle remota (a tempos fixos) através de
infraestrutura de transmissão de dados de telefonia
celular (4G ou superior), a licitante deverá
providenciar para o teste um técnico especializado
para demonstrar as funcionalidades pedidas pelos
examinadores da Diren/Detran-DF que estarão
analisando a amostra, bem como providenciar todos
os recursos que lhe forem necessários para tal
demonstração, como: notebook, softwares, botoeiras,
etc.
5.4.1. A realização dos testes será feita no laboratório
de
manutenção
semafórica
do
Numeq/Diren/Detran-DF, localizado Escola de
Trânsito – SQS 906, Asa Sul – Brasília-DF, com
tomadas de energia (110/220Vca) à disposição para
ligar os equipamentos, duas (02) bancadas para
acomodação dos produtos em demonstração. Os
demais itens necessários para a apresentação serão
de responsabilidade da licitante.
5.5. Todas as funcionalidades do controlador de
tráfego em comunicação com a central de
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A Lei de Licitações determina em seu art. 3º que propostas e documentos sejam avaliados e
julgados de acordo com os critérios estabelecidos no edital e que, além disso, esse julgamento
seja processado de forma objetiva. Trata-se dos Princípios do Julgamento Objetivo e da
Vinculação ao Instrumento Convocatório.
Ora, não há critério mais cristalino e objetivo de que, para a sessão de demonstração da amostra
deveria ser apresentado um “Controlador Semafórico, contendo todos os requisitos técnicos
que atendesse plenamente aos requisitos do edital”.

Veja que não a mínima brecha para qualquer outra
interpretação!
Nessa seara, vale a pena reproduzir novamente o que fora enfatizado no item 5.6. do Termo de
Referência:
“5.6. Para análise da amostra será utilizado o
procedimento constante do Anexo IV o qual servirá
de guia mínimo aos examinadores, mas o exame
não precisará estar restrito aos termos deste
guia mínimo e poderá abranger toda e qualquer
exigência constante do Termo de Referência dos
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controle deverão ser possíveis de serem
reproduzidas nessa demonstração para a
comprovação do pleno atendimento do edital.
5.6. Para análise da amostra será utilizado o
procedimento constante do Anexo IV o qual servirá
de guia mínimo aos examinadores, mas o exame
não precisará estar restrito aos termos deste
guia mínimo e poderá abranger toda e qualquer
exigência constante do Termo de Referência dos
produtos a serem ofertados, a critério exclusivo
dos examinadores da Diren/Detran-DF.
5.7. Será considerado aprovado o equipamento que
atender os requisitos técnicos elencados do Anexo
IV.” (g.n.)
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produtos a serem ofertados, a critério exclusivo
dos examinadores da Diren/Detran-DF. “
Isto posto, só é possível chegarmos a uma única conclusão, na qual temos que o roteiro
estipulado no Anexo IV para verificação da amostra é um guia mínimo, contudo, o que há
de se verificar, obrigatoriamente, é a compatibilidade da amostra apresentada com todos
os requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência – Anexo I.
Em sendo assim, qualquer equipamento submetido ao teste de conceito da amostra que não
atender os requisitos do roteiro do Anexo IV e/ou das especificações técnicas do edital serão,
sumariamente, DESCLASSIFICADOS.

“3.2. Capacidade
3.2.1. Grupos semafóricos
3.2.1.1. São considerados dois tipos de
Controladores: O Controlador Padrão 8, que
deverá ser capaz de atender até, no mínimo, oito
grupos semafóricos. O Controlador Padrão 12, que
deverá ser capaz de atender até, no mínimo, 12
grupos semafóricos.
(...)
3.7.
Programação
dos
Parâmetros
do
Controlador
3.7.7. Por medida de segurança, as três seguintes
alterações somente poderão ser efetuadas
localmente, através da Interface para Programação
Local, e somente poderão ser gravadas com o
Controlador no modo Amarelo Intermitente:
a) Configuração de verdes conflitantes;
b) Programação da configuração dos estágios em
relação aos grupos semafóricos no plano vigente.
c) Configuração do tipo do grupo semafórico, se
pedestre ou veicular.” (G.N.)
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Para análise da presente amostra, entre outros requisitos, os controladores deveriam atender:
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Tomando o edital de licitações do presente certame como base, e acudindo a convocação levada
a efeito pelo DETRAN-DF, a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar na fase de
lances – SSAT, apresentou os Controladores Semafóricos de 08 e 12 Fases, abaixo especificados,
para a realização da sessão pública do Teste de Conceito das Amostras, afim de que os mesmos
fossem submetidos a verificação das suas funcionalidades, confrontando as mesmas com o
requisitos técnicos, claramente, descritos no Termo de Referência do edital.
Em sendo assim foram apresentados:

Resultado da preliminar - análise visual: O Controlador Semafórico de 08 Fases apresentado
em amostra, para os quesitos acima descritos, se mostrou apto, visto se possível verificar,
claramente, que o mesmo possuiu 08 Fases Semafóricas Programáveis Individualmente.
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AMOSTRA 01 - CONTROLADOR DE 08 FASES
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Resultado da análise visual:
O Controlador Semafórico de 12 Fases apresentado em amostra, É O MESMO apresentado para
o de 08 Fases, apenas configurado de uma outra forma. Contudo, para os quesitos acima, NÃO
SE MOSTROU APTO, já que o mesmo possui 08 Fases Semafóricas Programáveis Individualmente
e 08 Fases Semafóricas Programáveis em paralelo.
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AMOSTRA 02 - CONTROLADOR DE 012 FASES
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NÃO HÁ COMO PROGRAMAR INDIVIDUALMENTE ESSAS 08 FASES EM
PARALELO, O QUE CONTRARIA O DISPOSTO NO EDITAL!

Veja que no próprio site da SSAT, a mesma informa que possui tão somente esse controlador (08

http://ssat.srv.br/en/produtos/controlador-de-trafego/10
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Fases veiculares e mais 08 Fases de Pedestre Paralelo).
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Em sendo assim, de plano esperava-se que a Comissão Técnica da Municipalidade valesse o que
esta disposto no seu próprio edital, de forma que a amostra fosse imediatamente reprovada.
Tomemos os exemplos abaixo, a arquitetura de um Controlador Semafórico com capacidade
para operar e configurar 12 fases (veicular/pedestre) de forma individual.

Controlador Digicon
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Controlador Newtesc
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08 fases são muito diferentes.
Veja que não estamos diante de um erro grosseiro que poderia ter passado despercebido a
prima vista, mas sim de um descalabro visual e dimensional. Não há como confundir esses tipos
de equipamentos, visto que o mesmo não passaria nem mesmo por uma análise perfunctória
de olhos menos treinados. A diferença é gritante!
Ocorre que, para a surpresa desta concorrente, isso não ocorreu! A partir deste momento, a
Comissão rasgou a leitura do seu edital, jogando por terra a Lei de Licitações e seus princípios, e
passou, ao arrepio da legislação em vigor a fazer uma superficial análise das funcionalidades
das amostras, de forma a emprestar, ao menos, um aspecto de suposto seguimento as normas
editalícias.
Por exemplo é como comparar os interruptores para lâmpadas de residência.

SITUAÇÃO 01 – INTERRUPTOR PARA CONTROLE 02 LÂMPADAS INDIVIDUAIS
RECURSO - PE 21.2021 DETRAN.DF
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Está claro pelo exemplo acima que a ARQUITETURA CONTRUTIVA do equipamento de 12 e de
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Nesta situação o interruptor, quando acionado, tem capacidade de acender, INDIVIDUALMENTE,
cada lâmpada.

SITUAÇÃO 02 – INTERRUPTOR PARA CONTROLE DE 02 LÂMPADAS EM PARALELO
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Imagem ilustrativa disponibilizada na internet
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Nessa situação, as lâmpadas são ligadas em conjunto no interruptor, de modo que quando se
aciona o mesmo, as lâmpadas se acendem ou se apagam simultaneamente.
No caso, por analogia, o que o edital determinava é o interruptor da situação 01, onde a CPU do
controlador semafórico fosse capaz de gerenciar, individualmente, cada fase semafórica. Contudo,
o que a SSAT apresentou como amostra para controlador de 12 fases, se assemelha a situação 02,
na qual não é possível gerenciar individualmente as fases.
Veja que nas duas situações, os interruptores são dotados das mesmas características básicas, mas
com funcionalidades e capacidade distintas. Visualmente e dimensionalmente percebe-se que o
interruptor duplo tem arquitetura construtiva diferente do interruptor simples.

A pergunta que fica é:

Tem como confundir e relevar os aspectos dimensionais destes

interruptores? Claro que não! E o mesmo se aplica no caso dos Controladores Semafóricos.

Mesmo que por um equívoco, o que de pronto duvidamos, a Comissão não tivesse se atentado
para o fato de que o equipamento de 12 fases entregue para a análise de amostra era dotado de
RECURSO - PE 21.2021 DETRAN.DF
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Imagem ilustrativa disponibilizada na internet
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08 Fases Semafóricas Programáveis Individualmente e 08 Fases Semafóricas Programáveis em
paralelo.
Nos causou estranheza a Comissão não ter percebido as infringências de itens simples e comuns
da especificação técnica que estavam em destaque no edital e termo de referência. O que nos
deu a impressão de que a Comissão não possuía conhecimento técnico para execução da referida
prova técnica, cujo resultado ulterior não seria outro senão sagrar a amostra da Recorrida
aprovada de qualquer forma.
Mas pasmem! As irregularidades não pararam por aí. Durante a simbólica apresentação das
amostras, os equipamentos em questão se mostraram ainda mais infringentes as normas

Vejamos abaixo os itens afrontados pela Amostra apresentada pela SSAT e que foram,
deliberadamente, ignorados pela Comissão Técnica da Prefeitura:
a) Ausência de protocolo de comunicação aberto
Traz-se o edital a seguinte exigência em relação a esse item:
4.1.2. Protocolo de Comunicação
4.1.2.1. A comunicação de dados deverá ocorrer
através da utilização do protocolo ABERTO.
Não foi apresentado o protocolo de comunicação
aberto e sim proprietário, não sendo possível
cadastrar novos fabricantes e modelos de
controladores.

Não resta a menor dúvida que os controladores deverão, obrigatoriamente, possuírem o
denominado protocolo de comunicação aberto, contudo as amostras apresentadas possuem
PROTOCOLO PRIVATIVO.
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estabelecidas pelo edital, as quais apresentaremos a seguir com mais vagar.
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Para uma melhor compreensão, cabe aqui uma breve explicação do que vem a ser protocolo de
comunicação:

Definição
Um protocolo é um conjunto de normas. Eles são escritos de modo que várias pessoas que
trabalham na mesma área podem produzir um trabalho que seja compatível. Os protocolos são
particularmente necessários em rede onde os programas de diferentes empresas têm para se
comunicar.

Uma das funções dos protocolos é pegar os dados que serão transmitidos pela rede, dividir em
pequenos pedaços chamados pacotes, na qual dentro de cada pacote há informações de
endereçamento que informam a origem e o destino do pacote. É através do protocolo que as
fases de estabelecimento, controle, tráfego e encerramento, componentes da troca de
informações são sistematizadas. O protocolo desempenha as seguintes funções:
•

Endereçamento: especificação clara do ponto de destino da mensagem

•

Numeração e sequência: individualização de cada mensagem, através de número sequencial

•

Estabelecimento da conexão: estabelecimento de um canal lógico fechado entre fonte e
destino

•

Confirmação de recepção: confirmação do destinatário, com ou sem erro, após cada segmento de mensagem

•

Controle de erro: detecção e correção de erros

•

Retransmissão: repetição da mensagem a cada recepção de mensagem

•

Conversão de código: adequação do código às características do destinatário

Protocolo Proprietários (Privativos)
Um protocolo proprietário é uma propriedade de uma empresa privada. Os protocolos
Proprietários são feitos para ambiente específicos (daí o seu nome), pois ele apenas pode
comunicar com uma plataforma padrão. Exemplos desse tipo de protocolo: IPX/SPX, NETBIOS e
outros. Assim, sendo a propriedade privada, o desenvolvimento e a manutenção do protocolo é
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o domínio exclusivo do proprietário. Atualmente, no Brasil, não existe um padrão de comunicação
para dispositivos de controle de tráfego veicular. Cada fabricante utiliza uma forma de
comunicação para a troca de informações entre sua central de controle e os equipamentos de
campo. Assim, por exemplo, os controladores semafóricos de um fabricante "A" só podem se
comunicar com controladores e com uma central de controle deste mesmo fabricante. A falta
de um padrão de comunicação para controle de tráfego acarreta dois problemas:
• incapacidade de dispositivos de diferentes tipos trabalharem juntos, formando um sistema único. Por
exemplo, um controlador semafórico não pode trocar dados com um sistema de monitoração de
excesso de velocidade.

• dispositivos do mesmo tipo (por exemplo: controladores semafóricos em rede), em um sistema, não podem ser substituídos por equipamentos de diferentes fabricantes garantindo que seja mantida a interação entre eles.

controladores e uma central de controle de tráfego de um fabricante "A", para garantir a interação
entre dispositivos, o órgão gestor deve sempre comprar novos controladores deste mesmo
fabricante.

Da intercambialidade entre equipamentos
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Em consequência disso, se em uma cidade o sistema de transporte for construído com
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Os sistemas de transportes atuais são compostos por dezenas de subsistemas, envolvendo uma
grande quantidade de componentes e dispositivos interconectados por redes de comunicação. A
gerência remota de dispositivos, nesses subsistemas, facilita muito a operação do tráfego em uma
área metropolitana. Porém, para a realização dessa gerência, é desejável que equipamentos sejam
padronizados, a fim de que possam comunicar-se entre si. Tal integração operacional entre
componentes pressupõe que a propriedade de interoperabilidade seja atendida, sendo também
desejada a intercambialidade entre equipamentos.
O termo interoperabilidade refere-se à capacidade de dispositivos de diferentes tipos trabalharem
juntos, como um sistema único (controladores/controladores e/ou controladores/central). Já a
intercambialidade é a capacidade de substituição de dispositivos do mesmo tipo em um sistema,
mantendo a interação entre os dispositivos, de forma que é imperioso que os equipamentos

O desenho esquemático ilustra bem a função do denominado protocolo de comunicação e a
impossibilidade de se usar o protocolo privativo para comunicação entre controladores
semafóricos de marcas distintas.

RECURSO - PE 21.2021 DETRAN.DF

NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI.
CNPJ.: 23.806.552/0001-97
I.E.: 623.192.286.118
Estrada Rosa Scarpa, 41 (Empresarial Santana)
Votuparim - Santana de Parnaíba/SP – CEP 06513-010

Este documento foi assinado digitalmente por Leonardo Urbano Arem.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F52B-A085-ADEB-35CA.

sejam dos mesmos fabricantes.
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considerar a situação fáctica evidenciada no edital, que assim o diz:

“1.2.17. Ata de Registro de Preços - ARP Justificativa:
A futura contratação se dará por meio de Ata de
Registro de Preços – ARP, pois o objeto deste processo
será adquirido de forma parcelada, vez que os novos
equipamentos (controladores semafóricos) serão
instalados em cruzamentos que tiverem sua
infraestrutura revitalizada e/ou tiveram seus
equipamentos
com
algum
tipo
dano
irrecuperável. Portanto, a escolha da futura
contratação por ARP se justifica tanto do ponto de
vista técnico quanto do ponto de vista legal,
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Feito esse parênteses para explicar a definição de protocolo de comunicação, faz se mister, agora,
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A marca TESC representa cerca de 90% (noventa por
cento) de todos os equipamentos. Em sua maioria
são controladores eletrônicos e modulares, de 8 e 4
fases, instalados sobre blocos de concretos e situados
nos canteiros centrais ou, à margem da via, nas
calçadas. Os equipamentos situados nas vias N1, S1
e W3 são centralizados na Central Tesc instalada no
prédio do Detran/DF da Quadra 906 Sul, via rede do
Detran/DF, constituída por cabo de comunicação do
tipo par metálico. Já as redes de Taguatinga,
Ceilândia e Guará estão sem comunicação com a
Central. Antigamente eles se comunicavam, com a
central Tesc, por meio de rede de dados móveis, links,
da OI Telecom, para tanto era necessária a conversão
do sinal, vez não há compatibilidade entre a Central
Tesc e os sinais dos modens da OI.
(...)
Neste sentido a Diren e o Numeq tem por estratégia
a substituição de todos os controladores que atuam
nos principais corredores de Brasília, totalizando
aproximadamente 250 equipamentos e são os
grandes responsáveis pela fluidez e segurança do
trânsito. Os controladores substituídos e que se
encontravam em operação, ficarão no estoque do
Numeq para serem utilizados como peças de
reposição nos cruzamentos onde não houve a
instalação de equipamentos novos, ou para atender
os cruzamentos que, mesmo em pontos de menor
significância quanto ao trânsito, possuem
equipamentos obsoletos (Philips). Sendo assim, os
primeiros equipamentos substituídos passarão para
os cruzamentos isolados, caso estes se encontrem em
condições técnicas de funcionamento e/ou servirão
como uma reserva técnica para retirada de peças
(módulos, gabinetes, chassi, etc.) para utilização nos
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conforme previsão expressa no inciso II, do 3º,
Decreto nº. 39.103/2018.
(...)
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controladores similares existentes no parque. Porém
trabalha-se com a ideia de que em até 24 (vinte e
quatro) meses todos os equipamentos sejam
substituídos.
Fica claro pelos textos acima colocados pelo Detran-DF no bojo do Termo de Referência que:
·

90 % do parque atual de controladores são de um único fabricante – TESC;

·

Que a Central Semafórica que comunica com tais equipamentos, também é da marca TESC;

·

Que os novos equipamentos (controladores semafóricos) serão instalados em cruzamentos
que tiverem sua infraestrutura revitalizada e/ou tiveram seus equipamentos com algum tipo
dano irrecuperável, o que implica que nem todos serão substituídos;
Que essa substituição se dará em interregno de 24 meses;

Aí está a importância de se ter protocolo aberto para comunicação!

Pois, fica evidenciado que durante o período de 24 meses – o que não é pouco, muitos dos
controladores do parque atual permanecerão em operação, de forma que é, primordial, que tais
equipamentos se comuniquem entre si e com a Central de Tráfego instalada.

b) Ausência de comprovação da capacidade de centralização dos controladores pela Central
Semafórica
Exige-se no edital:
1. RESUMO DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
DO SOFTWARE
1.1. O Software Central de Controle de Tráfego deve
possuir, no mínimo, as seguintes capacidades e
recursos:
(...)
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1.1.23. Capacidade de mínima de centralização
de 1.000 controladores; (G.N.)

A Central apresentada não demonstrou tal funcionalidade em sede de amostra. Essa razão, muito
provavelmente, se deve ao fato de que o software apresentado não possua essa capacidade.
No próprio site de produtos da SSTA é informado que o software é capaz de gerenciar 200

http://ssat.srv.br/en/produtos/central-controle/11

Ora, nada mais nos resta a explicar a esse respeito e afirmar que a AMOSTRA
apresentada não atende ao edital!
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controladores por rede física.
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c) Ausência de comprovação de atendimento ao denominado Plano de Emergência
No Termo de Referência do edital temos a seguinte exigência em relação a esse quesito:

Essa norma editalícia, fora, claramente, infringida ao passo que a SSAT apresentou, tão somente, o
plano piscante como sendo o plano de emergência, desatendendo o disposto no item 3.4.8.5. acima
mencionado.
Em sendo assim, a amostra apresentada não atendeu à solicitação do edital!

IV – DO PREJUÍZO AO ERÁRIO FACE A NÃO UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE
COMUNICAÇÃO ABERTO.

No caso da não utilização do denominado protocolo aberto e a sua inevitável desconstrução da
padronização do parque semafórico do DF implica, SMJ, em um grande prejuízo econômico aos
cofres da administração.
Em que pese essa opção não estar descrita a pretensão do DETRAN-DF em requalificar todo o
sistema, mediante a substituição dos equipamentos e sistemas de operação existentes, a questão
da atualização dos controladores por intermédio de up-grade não pode ser desconsiderada, já
que essa opção de revitalização implica em substituir apenas alguns módulos eletrônicos do
controlador (Módulo Fonte e Modulo Central de Processamento).
Se for usado um protocolo de comunicação privativo e não aberto, NECESSÁRIAMENTE, deverá
ser adotada a estratégia de substituição imediata dos controladores, já que não será possível
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“20. Plano de emergência –
Item 3.4.8.5- A imposição de plano deverá se
sobrepor a entrada de plano por tabela horária.
Quando da liberação da imposição de plano o
controlador deverá assumir o plano vigente da tabela
horária.”
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agregá-los a uma nova central semafórica, bem como, estabelecer uma comunicação entre os
controladores atualmente instalados.

Considerando que um equipamento novo a ser substituído custa, em média, 40 % do valor para
realização de simples up-grade, temos ao final do contrato um valor significativo de custos em
prejuízo do erário.

III – DO DIREITO - PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO EDITAL

A Constituição Federal brasileira determina que a administração pública obedeça aos princípios
a Constituição a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços,
compras e alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI). Para regulamentar o
procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei n.
8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão) foi introduzida
no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993. Seja
qual for a modalidade adotada, deve-se garantira observância da isonomia, legalidade,
impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo,
previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993.

Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que
regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse
público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que
observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.
Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas da União, o instrumento convocatório:

“é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação
tanto da administração pública quanto dos licitantes.
Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de
Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que
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da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda
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dispõe que “a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de
Direito Administrativo, 2007, p.416)
Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho afirma que:

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal Federal (STF), no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e no
Tribunal de Contas da União, como será a seguir demonstrado.

O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim ementada:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCORRÊNCIA
PÚBLICA.
PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
4
PRINCÍPIOS
DA
VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante
apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou
rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos
princípios
da
vinculação
ao
instrumento
convocatório e do julgamento objetivo, a
desclassificação do licitante que não observou
exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A
observância ao princípio constitucional da
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“Quando o edital impuser comprovação de certo
requisito
não
cogitado
por
ocasião
do
cadastramento, será indispensável a apresentação
dos documentos correspondentes por ocasião da fase
de habilitação” (Pregão. Comentários à Legislação
do Pregão Comum e do Eletrônico, 4ª ed., p. 305).
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preponderância da proposta mais vantajosa para o
Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas
válidas apresentadas pelos concorrentes, não
havendo como incluir na avaliação a oferta
eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura
ou rubrica do licitante na sua proposta financeira,
sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o
cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5.
Negado provimento ao recurso.

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS

No
RESP
1178657,
o
tribunal
decidiu:
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem
entendeu de forma escorreita pela ausência de
cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que
o procedimento licitatório é resguardado pelo
princípio da vinculação ao edital; esta exigência é
expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda
à Administração o descumprimento das normas
contidas no 5 edital. Sendo assim, se o edital prevê,
conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264),
"a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial
da União do registro do alimento emitido pela
Anvisa", este deve ser o documento apresentado para
que o concorrente supra o requisito relativo à
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a
empresa apresenta outra documentação - protocolo
de pedido de renovação de registro - que não a
requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar
documentação
para
suprir
determinado
requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar
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17658).
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um concorrente em detrimento de outros, o que
feriria o princípio da igualdade entre os
licitantes.

O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser fiel ao princípio da vinculação ao

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada (Lei nº
8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da
licitação. A despeito do procedimento ter suas regras
traçadas pela própria Administração, não pode esta
se furtar ao seu cumprimento, estando legalmente
vinculada à plena observância do regramento”.
O mesmo TRF1, noutra decisão (AC 200232000009391), registrou:

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º
[Lei nº 8.666/93], pode-se afirmar a estrita
vinculação da Administração ao edital, seja quanto a
regras de fundo quanto àquelas de procedimento. (...)
O descumprimento a qualquer regra do edital
deverá ser reprimido, inclusive através dos
instrumentos
de
controle
interno
da
Administração Pública. Nem mesmo o vício do
edital justifica a pretensão de ignorar a disciplina por
ele veiculada. Se a Administração reputar viciadas ou
inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é
facultado pura e simplesmente ignorá-las ou alterálas (...)"(Justen Filho, Marçal; Comentários à lei de
licitações e contratos administrativos; 8ª ed., São
Paulo, Dialética, comentários ao art. 41, pgs.
417/420). A conduta da Administração na condução
do pleito foi de estrita observância e vinculação ao
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instrumento convocatório (AC 199934000002288):
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edital, sendo o direito prejudicado pertencente a
terceiro que não observou as prescrições editalícias,
sendo descabida a pretensão de beneficiar-se de sua
desídia.

Por fim, para além dos tribunais judiciários, mister trazer à baila a posição do TCU sobre a matéria
aqui discutida. Há centenas de acórdãos do TCU que tratam da vinculação ao edital, com
orientação alinhada àquela apresentada neste parecer e que podem ser sintetizadas na

“Observe com rigor os princípios básicos que
norteiam a realização dos procedimentos licitatórios,
especialmente o da vinculação ao instrumento
convocatório e o do julgamento objetivo,
previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº
8.666/1993”. Decisões reforçam essa posição do TCU,
como se constata no sumário dos acórdãos a seguir
transcritos: Acórdão 4091/2012 - Segunda Câmara
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇO. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS
DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PERCENTUAL
MÍNIMO DE 50% PARA TODOS OS ITENS
LICITADOS.
ILEGALIDADE.
ACEITAÇÃO
DE
ATESTADOS DOS VENCEDORES EM DESACORDO
COM O PRÓPRIO EDITAL. MALFERIMENTO DOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS.
DETERMINAÇÕES.
PEDIDO
DE
REEXAME.
CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO
Acórdão
966/2011
Primeira
Câmara
REPRESENTAÇÃO.
LICITAÇÃO.
POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO.
CONSTATAÇÃO
DE
ALGUMAS
FALHAS
RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
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CONVOCATÓRIO.
DETERMINAÇÃO.

PROCEDÊNCIA

PARCIAL.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o licitante a
observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital

IV - DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados neste recurso, solicitamos como lídima justiça

A) O DETRAN-DF reveja a decisão anterior para considerar apta as amostras apresentadas pela
SSAT, uma vez que não atendeu aos dispostos no edital;
B) Caso a Douta Pregoeira opte por manter sua decisão, requeremos que, com fulcro no Art.
9º, da Lei 10.520/2002 c/c Art. 109, III, § 4º, da Lei 8.666/93, e no Princípio do Duplo Grau
de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente;
C) Ou ainda, caso contrário eleja uma Comissão técnica de avaliação apta para tal função.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.

Santana de Parnaíba, em 04 de março de 2022.
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