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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

RESPOSTA

PROCESSO N°  : 21.0.000001303-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 35/2021
ASSUNTO : Resposta a Impugnação formulada por EDISON LUIZ CASAS PINTO – ME ao Edital

 

Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 35/2021, que
tem por objeto a contratação, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação
de serviço de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite, compreendendo:
instalação/desinstalação, em comodato, de módulos rastreadores; disponibilização de software de
gerenciamento com acesso via Web para acompanhamento e localização de veículos; treinamento de
pessoal; e prestação de serviço de posicionamento por satélite (GPS) a cada 02 (dois) minutos, incluindo
os seguintes equipamentos a título de comodato: Localização por GPS, Comunicação por GPRS,
telemetria, sirene (buzzer) e identificador de motorista por meio de cartão RFID, a partir do exercício
financeiro de 2022, conforme necessidade desta DPE-TO. 
 
1. RELATO SINTÉTICO
Trata-se de impugnação ao instrumento convocatório formulado por EDISON LUIZ CASAS PINTO –
ME, CPNJ nº 01.992757/0001-71 alegando, em resumo ausência de documento necessário à habilitação,
relativamente à suposta falta de exigência de licença de uso comercial do serviço eletrônico de mapas.
Igualmente, alega omissão do Edital quanto à exigência de inscrição da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, ou conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT.
Por fim, pugna pela alteração do Edital quanto à exigência de marca, modelo e manuais dos equipamentos
a serem instalados.
 
2. ANÁLISE
Preambularmente cumpre registrar que os autos do processo foram encaminhados ao setor responsável
pela elaboração do Termo de Referência, bem como à Diretoria Jurídica, a fim de subsidiar a presente
resposta, com fundamento no disposto no artigo 17 do Decreto 10.024/2019, bem como subitem 22.3 do
Edital.
 
2.1. Quanto à licença de uso comercial de serviço eletrônico de mapas
No ponto o setor técnico, responsável pela elaboração do Termo de Referência, trouxe aos autos a seguinte
ponderação:

"Quanto a exigência de serviço de mapas, a Coordenadoria de Transporte
entende ser de responsabilidade da empresa que será contratada a
manutenção de licença de mapas para fornecimento do serviço de
rastreamento conforme determinações do Edital e do Termo de Referência,
independentemente do fornecedor desse serviço. Tal entendimento se dá
pois, para que a empresa preste o serviço solicitado, ela (empresa
fornecedora do serviço de identificação de condutor e rastreamento
veicular) sabe das necessidades inerentes à prestação do serviço de forma
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aceitável pela Contratante. Dessa forma, não vemos a necessidade de
exigir a comprovação no ato de habilitação."
 

Relativamente à referida alegação de ausência de exigência de comprovação de licença comercial para uso
de mapas, de plano, é de se considerar que razão alguma assiste ao impugnante.
Inicialmente, porque a documentação exigível para habilitação é taxativamente descrita em lei, não
cabendo à Administração inovar nesse ponto, sob pena de restringir a competitividade (Acórdão
2375/2015-Plenário), de sorte que, referida exigência não pode ser tida como condição de participação ou
habilitação, integrando as condições de execução contratual.
Nesse ponto, de fato não merece guarida a argumentação do impugnante, tendo em vista previsão do
subitem 3.1.5 do Instrumento Convocatório, segundo o qual fica “a cargo da contratada a licença de uso de
software”. 
Nesse sentido foi a manifestação da Diretoria Jurídica desta DPE-TO:
 

"Conforme consta do subitem 3.1.5 do edital, a licença de uso de software
ficará a cargo contratada, a saber:

3.1. Serviços de Implantação do Sistema de Monitoramento:
3.1.5. A empresa deverá fornecer os equipamentos e componentes em
regime de comodato, também ficarão a cargo da contratada a licença
de uso de software e os respectivos serviços de instalação, configuração,
capacitação e suporte técnico, manutenção e garantia de funcionamento,
durante toda a vigência contratual;
 

Assim, constata-se que o instrumento convocatório, ao contrário do
afirmado pelo impugnante, não foi omisso quanto ao ponto impugnado, o
qual apenas não foi estabelecido como um documento/requisito de
habilitação.
Com efeito, reputa-se que a não exigência de comprovação da competente
licença por ocasião da habilitação, sem prejuízo de sua verificação quando
da execução contratual, contribui para a sempre desejável ampliação da
competitividade na licitação, postura que, a propósito, é corroborada pela
jurisprudência do TCU e pela mais abalizada doutrina, senão vejamos:
 

“(...) 5. É entendimento pacífico desta Corte de Contas que as exigências
da fase de habilitação técnica devem guardar proporcionalidade com o
objeto licitado, não podendo exceder os limites necessários à
comprovação da capacidade do licitante a prestar ou fornecer, de forma
efetiva, o serviço ou bem desejado.
6. Ao apreciar questão semelhante por ocasião da elaboração do voto
condutor do Acórdão 1.025/2003 – Plenário, fiz as seguintes considerados
sobre a matéria:
‘A matéria envolve o cotejo de dois preceitos inerentes às licitações
públicas, ambos com sede constitucional: a comprovação da habilitação
para contratar com a Administração e o princípio da competitividade.

7. A Administração tem o dever de se proteger de interessados não
capacitados a prestar o serviço ou realizar a obra objeto da licitação. Por
isso, a Lei de Licitações e Contratos prevê a fase de habilitação, na qual os
interessados devem comprovar os requisitos exigidos no edital. Nela, a
Administração deve impedirá participação daqueles sem condições de
cumprir o objeto.
8. Por outro lado, a igualdade de condições nas licitações é princípio
de estatura constitucional (art. 37, XXI, da CF/1988). Deste princípio
geral decorre o da competitividade, previsto no mesmo dispositivo
constitucional (somente serão permitidas 'as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações') e no § 1.°, I, art. 3.° da Lei 8.666/1993.

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=2375&colegiado=P
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Por isso, a competição não poderá ser restringida, sob pena de
nulidade de todo o procedimento licitatório.
9. Portanto, as exigências previstas na fase de habilitação não podem
ser tais a ponto de impedir a participação daqueles que teoricamente
estariam aptos a prestar o serviço ou executar a obra. (...)’
7. No caso vertente, a exigência de que a licitante tenha executado serviço
no mínimo igual ao do objeto do pregão contraria esse entendimento, por
impor às interessadas condição que extrapola os critérios razoáveis de
seleção, invadindo e ferindo a competitividade do certame”. (TCU.
Acórdão 410/2006. Plenário) (Grifos nossos)
 
“Ora, a Administração necessita tanto de segurança quanto de
vantajosidade em suas contratações. A finalidade da licitação é
selecionar a proposta com a qualidade adequada, pelo menor preço
possível. A conjugação de ambos os valores conduz à necessidade de
ponderação nas exigências de habilitação. Não é correto, por isso,
estabelecer soluções extremadas. É indispensável estabelecer requisitos
de participação, cuja eliminação seria desastrosa. Mas tais requisitos
devem ser restritos ao mínimo necessário para assegurar a obtenção
de uma prestação adequadamente executada. Essa solução foi
explicitamente consagrada no art. 37, XXI, da CF/1988, que determina
que somente podem ser admitidos requisitos de habilitação que se
configurem como os mínimos possíveis, mas sempre preservando-se a
obtenção de uma contratação adequada e satisfatória. 
(...) 
Existe, portanto, uma margem de discricionariedade para a
Administração configurar, em cada caso, as exigências e requisitos de
participação. Ao elaborar o ato convocatório, a Administração deverá
avaliar a complexidade da futura contratação e estabelecer, como
derivação, os requisitos de habilitação e as condições de participação. 
Essa margem de discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. A
escolha administrativa está delimitada não apenas pela Lei como também
pela própria Constituição. Existe um mandamento constitucional, no já
referido art. 37, inc. XXI, da CF/88. A Constituição não admite exigências
que superem ao mínimo necessário para assegurar a obtenção pela
Administração de uma prestação de qualidade adequada”. (JUSTEN
FILHO, Marçal. Comentários..., p. 379-380, 2008). (Grifos nossos)"

 
Do exposto, contrariamente ao aventado pelo impugnante o Edital de licitação em questão não é omisso,
tão pouco incentiva a pirataria, ao contrário do afirmado, sendo requisito para a prestação dos serviços que
o contratado seja detentor das respectivas licenças.
De outro lado, conforme aventado alhures, o tema diz respeito à execução contratual, e não como requisito
de habilitação.
 
2.2. Inscrição em conselho
O impugnante externa em sua irresignação numa suposta omissão do Edital quanto a não exigência de
inscrição, alternativa, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Federal
dos Técnicos Industriais – CFT.
No ponto, o setor técnico desta DPE-TO, manifestou-se nos seguintes termos:

"A exigência de qualificação técnica pode ser acatada por meio de
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público e/ou privado, para comprovação da capacidade da empresa de
prestar o serviço nas características, quantidades e prazos solicitados no
edital, não sendo necessária a apresentação de CAT, por se tratar de
serviço comum. Assim sendo, a Coordenadoria de Transporte não vê a
necessidade da inscrição da empresa em CREA ou CFT."

Por sua vez, a DIJUR desta instituição trouxe a seguinte manifestação:
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"Acerca do assunto, o plenário do Tribunal de Contas da União possui
entendimento consolidado no sentido de que o registro ou inscrição na
entidade profissional competente, previsto no art. 30, inciso I, da Lei
8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica
ou o serviço preponderante da licitação” (Acórdão nº 2.769/2014).
Contudo, o objeto preponderante do presente certame, qual seja, a
prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de veículos via
satélite, não se encontra dentre àquelas atividades típicas de Engenheiro,
Arquiteto ou Agrônomo, de modo que não se faz necessário exigir a sua
inscrição no CREA. A respeito, confirmando o afirmado, confira-se
entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA
DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ANÁLISE FÁTICO-JURÍDICA. 1.O art. 1022 do Novo
Código de Processo Civil elenca os casos em que cabe a interposição de
embargos de declaração. 2. Corrigido o erro material apontado pelo ora
embargante, para que a ementa de fl. 151, adequando-se completamente
ao teor do voto de fls. 146/150 passe a conter a seguinte redação:
"APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA/RJ - CREA/RJ.
PODER DE POLÍCIA. MULTA. FISCALIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
APELAÇÃO DO CREA/RJ DESPROVIDA. 1. A Lei nº 6.839/80, que
trata do registro das empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de
profissões, dispõe em seu art. 1º, que é a atividade básica ou em relação
àquela pela qual a empresa presta serviços a terceiros que estabelece a
obrigatoriedade de seu registro junto ao respectivo conselho profissional.
2. Na hipótese vertente, infere-se da cláusula segunda da nona alteração
social, às fls. 71/77, que o objeto social da empresa apelada constitui-se
das seguintes atividades:"O objetivo social e de comércio varejista de
equipamentos de segurança eletrônica e informática, comércio de
alarmes e equipamentos de circuito fechado de TV, manutenção
mediante substituição de componentes eletrônicos das peças dos
sistemas de alarme e CFTV, instalação de sistema de alarmes e CFTV,
monitoramento remoto de alarme e de CFTV, monitoramento e
rastreamento remoto de pessoas e veículos por geolocalização
(GPS)."3. O objeto da sociedade apelada não abrange qualquer das
atividades típicas de Engenheiro, Arquiteto ou Agrônomo, regulada pela
Lei nº. 5194/66, sendo, destarte, estranha à seara à atuação do CREA.
Precedentes. 4. Majoração dos honorários em favor da apelada, de 10%
(dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa (R$ 1.064,00
- fl. 05), atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso de
apelação improvido." 3. A contradição na lição de José Carlos Barbosa
Moreira é verificada "quando no acórdão se incluem proposições entre si
inconciliáveis" (Comentários ao Código de Processo Civil, 10ª ed., Rio de
Janeiro: Forense, v. V, p. 548), o que não ocorre na hipótese presente. 4.
Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir o erro
material apontado. 1
(TRF-2 - AC: 00416364920154025101 RJ 0041636-49.2015.4.02.5101,
Relator: ALCIDES MARTINS, Data de Julgamento: 23/11/2018, 5ª
TURMA ESPECIALIZADA)"

 
Uma vez afastada a necessidade de inscrição no CREA para fins de
prestação dos serviços objeto do certame, insta ressaltar que também não
há que se exigir, de forma genérica, o registro em Conselho Profissional,
como requer o impugnante, mormente como documento de habilitação,
haja vista que os requisitos desta devem ser precisamente descritos no
edital, além de implicar restrição indevida à participação na licitação.

 
Nota-se que não assiste razão ao impugnante até pela formulação alternativa exposta, pretendendo impor
exigência de inscrição no CREA ou no CFT, de sorte que esta DPE-TO em seus procedimentos licitatórios
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prima sempre pela obediência absoluta aos princípios gerais impostos à Administração Pública, bem como
aqueles inerentes às licitações, notadamente à estrita obediência à legalidade.
Como bem exarado na manifestação jurídica em linhas passadas, não há exigência legal expressa que dê
guarida à pretensão formulada, motivo pelo qual não há o que se deferir.
 
2.3. Da pretensão de exigência de marca
Do ponto de vista técnico o setor responsável ponderou o seguinte:

“ A Coordenadoria de Transporte acredita que, por se tratar de serviço
comum, com requisitos mínimos e critérios de atendimento objetivamente
definidos em Edital, não se considera indispensável a indicação de marca
e modelo para definição de qualidade do material licitado, devendo ser
cumpridas as exigências independentemente da especificação. Assim
sendo, para evitar a restrição da competitividade e/ou direcionamento do
certame opta-se pela não exigência da especificação de marca e modelo,
pois a indicação de marca na descrição do objeto implica, em princípio,
preferência e, como tal, deve ser previamente justificada.”

Por oportuno, o dileto corpo jurídico desta instituição analisou o tema da seguinte forma:
“O objeto do presente certame consiste na prestação do “prestação de
serviço de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite,
compreendendo: instalação/desinstalação, em comodato, de módulos
rastreadores; disponibilização de software de gerenciamento com acesso
via Web para acompanhamento e localização de veículos; treinamento de
pessoal; e prestação de serviço de posicionamento por satélite (GPS) a
cada 02 (dois) minutos, incluindo os seguintes equipamentos a título de
comodato: Localização por GPS, Comunicação por GPRS, telemetria,
sirene (buzzer) e identificador de motorista por meio de cartão
RFID, a partir do exercício financeiro de 2022.
Destarte, trata-se, predominantemente, de prestação de serviços, e não de
aquisição equipamentos, os quais serão fornecidos à contratante apenas
em regime de comodato.

Assim, reputa-se desnecessário prever no instrumento convocatório as
exigências indicadas pelo impugnante, sendo certo que à defensoria
interessa apenas que os equipamentos atendam as especificações do termo
de referência e possibilitem de fato a consecução da finalidade da
contratação, qual seja, o efetivo rastreamento dos veículos de sua frota.
Ademais, deparando-se a Administração com eventual impedimento
/comprometimento da prestação do serviço em razão de marca, modelo e
manual de equipamentos, a contratante evidentemente dará o adequado
tratamento a tal situação, seja através de entendimento direto com a
contratada, seja com a solicitação substituição dos mesmos ou outras
providências que se fizerem necessárias.”
 

Das análises acima colacionadas é possível descartar razão ao impugnante.
Não obstante, não é demais destacar que o objeto preponderante deste certame se consubstancia em uma
obrigação de fazer, e não obrigação de dar.
Para estrita individualização do objeto da obrigação de dar, de fato, todas as suas especificidades devem
ser previstas, a exemplo da previsão do artigo 233 da Lei Civil.

Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela
embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das
circunstâncias do caso.

 

Nesse sentido, o regime jurídico de compra é distinto daquele previsto para serviços, de modo que neste há
o dever de executar uma prestação cujo núcleo essencial não reside na transferência do domínio de
qualquer bem.
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A título de argumentação, a respeito da obrigação de fazer, note-se letra da lei supra referida:
Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que
recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível.
Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do
devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por
perdas e danos.

Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor
mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem
prejuízo da indenização cabível.
Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente
de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois
ressarcido.

 
Com efeito, a qualidade e excelência na prestação dos serviços serão aferidas pelas especificações
mínimas do equipamento e do que dele se espera, de sorte que o cerne é o resultado efetivamente
pretendido, a despeito da marca ou modelo do equipamento.
Por derradeiro, note que o regime de fornecimento é o comodato, inexistindo transferência de domínio dos
equipamentos que eventualmente, em caso de necessidade de troca por defeito ou mau funcionamento,
podem vir a ser substituídos por outro sem tal vinculação, desde que respeitadas as características mínimas
exigidas no instrumento convocatório.
 
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto conheço impugnação, mantendo, contudo, incólume o instrumento convocatório, nos
termos da motivação supra.
A resposta será publicada no site oficial da Defensoria Pública do Estado e no portal de compras
governamentais – Comprasnet.
Palmas 29 de novembro de 2021.

 
Jefferson Lustosa Maciel

Pregoeiro
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