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DECISÃO

PROCESSO N° : 22.0.000000076-4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 07/202027

ASSUNTO : Resposta a Impugnação ao Edital

-----------------------

Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2021,
visando à 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 licitação será regida pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Federal 8.538/2015, Lei Complementar nº 123/2006 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, além das demais normas
pertinentes e das condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, interposta pela empresa ECS
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA, CNPJ 00.405.867/0001-27.

-----------------------

1. RELATO SINTÉTICO

A impugnante alega, resumidamente que o Edital possui “incongruência grave que demanda correção”.

Alega, em resumo que: “o instrumento convocatório ora impugnado não prevê a exigência de indicação,
por parte dos licitantes, da marca e modelo dos equipamentos que serão utilizados na consecução do objeto
licitado”.

Tece argumentação afim de sustentar sua tese, como a importância para instalação, risco de equipamento
de qualidade inferior e suposta incapacidade do agente público em aferir a compatibilidade técnica do
equipamento.

Ao final pede a retificação do edital a fim de ser incluída a exigência de indicação de marca e modelo.

-----------------------

2. ANÁLISE

Preambularmente cumpre registrar que os autos do processo foram encaminhados ao setor responsável
pela elaboração do Termo de Referência, a fim de subsidiar a presente resposta, com fundamento no
disposto no artigo 17 do Decreto 10.024/2019, bem como subitem 21.3 do Edital.

-----------------------

2.1. Da pretensão de exigência de marca

Do ponto de vista técnico o setor responsável ponderou o seguinte:
----
“A Coordenadoria de Transporte traz o Item 3.8. Especificações Técnicas
Mínimas do GPS para responder ao questionamento apresentado pela ECS
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA.



A leitura simples do texto do Edital (item 3.8.) permite, que o futuro
participante do certame, encontre a OBRIGATORIEDADE da
apresentação da ficha técnica do equipamento. Ficha técnica essa, que deve
ser disponibilizada pelo fabricante do equipamento ao participante da
licitação e esse, por sua vez, deve disponibilizar a ficha técnica à DPE-TO
para análise da mesma à luz do Edital de Licitação.
Assim, 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 e, por sua vez,
considera OBRIGATÓRIA, a apresentação da ficha técnica do equipamento
ofertado. Assim sendo, para evitar a restrição da competitividade e/ou
direcionamento do certame opta-se pela não exigência de marca e modelo.
Em resumo, a Coordenadoria de Transporte não vê motivo para deferir a
solicitação da empresa ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E
SEGURANÇA LTDA.”
----

A despeito das informações prestadas acima, impende trazer à baila que igual questionamento foi
formulado por ocasião do Pregão Eletrônico nº 35/2021 desta DPE-TO, com o mesmo objeto, ocasião em
que 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.”
----

Nessa senda, também por aquela ocasião a resposta ao pedido de impugnação se deu nos seguintes termos:
---
“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.
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.
----

As razões externadas por ocasião de impugnação de edital pretérito, como o mesmo objeto, se amoldam ao
caso em análise.

No caso em tela, o objeto se consubstancia na contratação de serviços, não aquisição de material, não se
exigindo a vinculação de marca e modelo, desde que o equipamento seja compatível e atenda a todos os
requisitos constantes do subitem 3.8 do Termo de Referência.

Dito isso, é a redação do subitem em comento:
----
“3.8.1. As características técnicas do receptor GPS (módulo GPS) devem ser
comprovadas com a apresentação da documentação técnica disponibilizada
pelo fabricante no momento da licitação para que a futura CONTRATANTE
possa analisar o equipamento antes de contratar o serviço;(acrescentado esse
final com intuito de tornar mais claro aos fornecedores que eles devem
fornecer as características técnicas do equipamento que estão ofertando na
licitação para poder julgar se atende o que pedimos no Termo de
Referência).”
----

Da leitura do referido dispositivo se conclui que o interessado, em que pese não se exija marca, deve
apresentar equipamento compatível com as exigências contidas no Termo de Referência.

Da mesma forma, se descarta inviabilidade de análise técnica da proposta, tendo em vista que, consoante
constante do subitem 3.8.1 em comento, deve-se apresentar a documentação técnica disponibilizada pelo
fabricante do equipamento oferecido.

Destaca-se, por derradeiro, que o objeto do presente certame é a prestação do serviço de rastreamento
veicular, compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores, acessórios necessários e a
disponibilização de software de gerenciamento via WEB, cujos requisitos mínimos encontram-se descritos
no Termo de Referência.

-----------------------

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto conheço da 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 21 de março de 2021.

 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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