
  

ILUSTRISSÍMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÃO – DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES. 

 

 

 

 

Pregão Eletrônico-CELP N° 0021/2020 

Processo Licitatório n° 2019-3B685 

 

 

FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, com sede em Curitiba, PR, na Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 266, 

Cidade Industrial, inscrita no CNPJ n. 00.113.691/0001-30, neste ato representada por seu 

procurador, devidamente qualificado no instrumento de procuração pública em anexo, 

vem, com base no art. 41, § 1º da Lei Federal 8666/93 aplicável subsidiariamente à Lei 

Federal 10.520/2002 e demais legislações correlatas, e no item 16.1 do Edital de Pregão 

Eletrônico em comento, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

conforme razões abaixo expostas. 

 

1.TEMPESTIVIDADE. 

 

A data fixada para o recebimento de propostas é dia 11 de janeiro de 2021. 

Consta no item 16.1 do Edital que “até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do 

Pregão”, portanto o prazo finda-se em 07 de janeiro de 2021, motivo pelo qual a presente 

impugnação é tempestiva. 

 



  

2.INTRODUÇÃO. 

 

O objeto do Edital visa à seleção de melhor proposta para a aquisição, 

implantação, manutenção e suporte de Plataforma Tecnológica Integrada de 

Monitoramento Veicular, visando otimizar o monitoramento de trânsito, fazendário, 

ambiental e de segurança pública nas rodovias Estaduais e demais vias públicas do Estado 

do Espírito Santo, permitindo o uso de inteligência artificial para identificar 

irregularidades, conforme especificações do Anexo I do presente Edital. 

 

No entanto, há graves imprecisões, omissões e ilegalidades em alguns itens 

do Edital que inviabilizam a competitividade no certame e, caso o processo licitatório 

venha a ser finalizado, certamente o contrato administrativo oriundo trará prejuízos 

irreparáveis ao Município. 

 

Por isso, passa-se a expor as ilegalidades do Edital que devem ser sanadas 

visando ao cumprimento das legislações condizentes ao processo licitatório. 

 

 

3.POSSÍVEL DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. RESTRIÇÃO A 

COMPETITIVIDADE.  

 

A presente impugnação visa à correção e/ou a exclusão de requisitos 

indevidos, bem como a correção de equívocos e exigências incompreensíveis do edital. 

 

As inconsistências presentes no Edital impugnado se revelam, 

principalmente, (i) por requisitos desnecessários e (ii) pela excessiva especificação dos 

itens licitados. Ambos os pontos encarecem a proposta e restringem a competitividade o 

que é vedado pela Lei 8.666/93. 

 

Não há qualquer justificativa técnica-operacional que autorizasse a 

imposição de tais requisitos, é o que se passa a expor. 



  

3.1 Os requisitos desnecessários 

 

O item 3.1.2 estabelece a localização dos pontos de coleta (PCLS) e o item 

3.1.3 estabelece os cenários para os pontos de coleta e captura. 

 

O edital faz a exigência de uma câmera para monitorar, no mínimo, duas 

faixas de rolamento (item 3.22.12). No entanto são vários os pontos onde é desnecessária 

câmera para monitorar duas faixas já que, nestes locais, há somente uma faixa, ou 

somente uma faixa em cada sentido. 

 

A referida exigência deixa o claro o direcionamento do edital, pois há 

câmeras que monitoram apenas uma faixa e são capazes de realizar as capturas do 

mesmo modo que o modelo previsto no edital, e sem aumentar o custo. Assim, não faz 

sentido manter a exigência, uma vez que significa encarecer a contratação, sem nenhum 

benefício visível. 

 

O edital deve ser republicado admitindo câmeras que monitorem uma 

faixa. 

 

O Item 3.22.3. Permitir a transmissão do Fluxo de vídeo principal na 

resolução máxima da câmera a taxa de no mínimo 25 Fps e 3.23.3. Permitir a 

transmissão do Fluxo de vídeo principal na resolução máxima da câmera a taxa de no 

mínimo 12 Fps; 

 

Do ponto de vista técnico não há lógica em especificar 12 fps para 3 pistas 

e 25 fps para 2 pistas, considerando que o requisito temporal de captura de uma imagem 

de um veículo em alta velocidade em uma pista é exatamente o mesmo. 

 

Não há razão a explicar requisitos distintos para o monitoramento de 

faixas. As imagens devem ter determinada qualidade que possibilite o reconhecimento 

dos dados dos veículos. Isso tanto para três pistas, como para duas pistas. O resultado das 

imagens capturadas devem ser rigorosamente a mesma – o necessário à identificação dos 



  

dados. Por isso a previsão é ilógica de deve ser revista sob pena de se manter grave vício 

do instrumento convocatório, passível de impugnação perante o Poder Judiciário. 

 

Além disso, por que “permitir a transmissão de fluxo de vídeo” ponderando 

que a câmera deverá registrar fotos e não vídeos? Tal exigência parece excessiva e presta-

se somente a agregar custos desnecessários no contrato a ser celebrado. 

 

O outro ponto assemelha-se no argumento. Parece correto presumir que o 

sistema deve estar apto ao registro e transmissão de fotos e não de vídeos. Portanto, 

exigir para além do que o necessário, é exigir de forma excessiva. 

 

Item 3.22.16. Possuir GPS; 

 

Do ponto de vista técnico não há lógica na referida exigência. Se a câmera 

é fixa, qual é a função do gps? 

 

Ainda, especificar que somente o dispositivo de imagem para captura de 

placas em 02 faixas tenham gps. 

 

Questiona-se: 

 

Por que no dispositivo de imagem para captura de placas em 03 faixas não 

foi solicitado gps, sendo que ambos irão ter a mesma funcionalidade? 

 

Item 3.22.13. Deve possuir 2 interfaces de rede Ethernet; e 3.23.13. Deve 

possuir 2 interfaces de rede Ethernet;  

 

Do ponto de vista técnico não há necessidade de possuir duas interfaces de 

rede, pois somente uma é utilizada para comunicação. 

 

3.22.15. Possuir 2 saídas de alarme (relé);  



  

 

Por que a câmera deve possuir saídas de alarme, se na especificação do 

software de gerenciamento não existe nenhuma funcionalidade relacionada a este 

recurso? 

 

Item 3.22.8. A câmera deverá possuir inteligência artificial embarcada 

que permita a identificação da cor, tipo e logo do veículo (marca/fabricante) 

automaticamente pela própria câmera; e 3.23.8. A câmera deverá possuir inteligência 

artificial embarcada que permita a identificação da cor, tipo e logo do veículo 

(marca/fabricante) automaticamente pela própria câmera;  

 

Qual o impedimento, do ponto de vista técnico, para que esta 

funcionalidade não seja realizada no servidor que está instalado no PCL, ao lado da 

câmera, ou mesmo pelos servidores da CAM? 

 

Item 3.22.17. Possuir, no mínimo, 4 entradas de alarme; e 3.23.16. 

Possuir, no mínimo, 4 entradas de alarme;  

 

Outra exigência que não faz sentido, qual será a funcionalidade deste 

item? Não se descuida do fato de que as exigências técnicas devem ser acompanhadas 

das razões que as justificam. Portanto, até como forma de garantir o contraditório prévio 

dos potenciais licitantes, é fundamental que se explique, detalhadamente, as razões para 

estas especificações, e, sendo o caso, que se renove a oportunidade de impugnação.  

 

3.2 Especificações excessivas 

 

No Edital, são também indicadas as seguintes especificações do sistema a 

ser implementado com os produtos oferecidos:  

 



  

 

 

Qual a necessidade de especificar, com minúcias características do 

sistema? 

Note, as funcionalidades acima não afetam o desempenho geral da solução 

e os resultados que devem ser atingidos. Exigências desta natureza, restringem de 

maneira desarrazoada a competitividade. 

 

Item 3.16. A redação do item 3.16 e seus subitens “esmiúça” de modo 

incompreensível características do sistema, vejamos: 

 

3.16.4. O conjunto deve possuir estruturas verticais em chapa de 

aço e horizontais em alumínio extrudado com canais em “T”, permitindo qualquer 

tipo de montagem. Laterais em madeira 28 mm com revestimento em laminado 

melamínico de alta pressão, formando-se elementos laterais de extremidade, e 

permitindo-se e uma leveza ao mesmo tempo; 

 

3.16.8. Materiais Principais: 

3.16.8.1. Perfis estruturais: Alumínio Extrudado 

3.16.8.2. Tampos: Aglomerado, 28mm; 

3.16.8.3. Suportes (Braços) de apoio e travessas: Chapa de aço 

3,0mm; 

3.16.8.4. Revestimentos: Laminado Decorativo de Alta Pressão 

 



  

Por qual razão especificidades, acimas expostas, como chapas verticais de 

aço dobrado, madeira/aglomerados de 28 mm, chapa de aço 3,0 mm foram indicadas no 

Termo de Referência? 

 

Essas são informações que variam conforme o fabricante. Até porque sãos 

características acessórias. O que parece acontecer é uma excessiva restrição à 

participação do maior número de interessados no certame, a Administração Pública deve 

se atentar na elaboração de requisitos para auferir a qualidade dos serviços prestados 

pela Contratada, e não em insumos e equipamentos componentes da solução. 

 

Por isso, em homenagem ao princípio da competitividade, eficiência e 

legalidade o item 3.16 e seus subitens devem ser retificados no edital. 

 

4.FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. ILEGALIDADE NO DIRECIONAMENTO DAS 

ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.  

 

Na análise da doutrina a respeito de tão relevado tema, encontra-se o 

ensinamento do ilustre professor TOSHIO MUKAI, que assim explica 

 

O princípio da Competitividade é um dos princípios fundamentais da 

licitação, é também conhecido como o princípio da oposição, é tão 

essencial à matéria que se num procedimento licitatório, por obra e 

conluio, faltar a competição (ou oposição) entre os concorrentes, 

falecerá a própria licitação, posto que esta é sinônimo de competição. 

 

O inciso I, do art. 40, da lei 8.666/93 estabelece que o objeto deve ser 

descrito no edital de licitação de forma “sucinta e clara” e, o inciso I, do art. 3º, da mesma 

legislação, assim determina: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para 

a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade 



  

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são correlatos. 

§ 1º  É vedado aos agentes públicos: 

I - 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; 

 

O Decreto 3555/2000, que regulamenta a modalidade pregão, assim 

estabelece em seu artigo 4º: 

 

Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente 

condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, 

bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, 

razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, 

seletividade e comparação objetiva das propostas. 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

 

O também ilustre doutrinador Marçal Justen Filho ensina: 

 



  

(...) não apenas é obrigatório definir com precisão o objeto licitado, mas 

também estão vedadas exigências supérfluas ou excessivas, que 

reduzam indevidamente o universo dos licitantes. 

(...) 

Qualquer exigência que produza efeito restritivo de participação no 

certame somente será válida quando indispensável à satisfação dos 

interesses cuja realização incumbe à Administração Pública, a quem 

cabe evidenciar essa instrumentalidade da exigência. Isso se fará pela 

demonstração de que objeto não apresentar tais peculiaridades será 

inútil ou menos adequado à satisfação dos interesses buscados pelo 

Estado.1  

 

Note-se, assim, que a desigualdade, e, sobretudo o cerceamento à 

participação e à ampla competitividade, presentes no edital, caso não sanados, incorrem 

em grave ilegalidade. 

 

Deve-se atentar, ainda, para a importante lição do professor Hely Lopes 

Meirelles: 

 

A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação 

entre os participantes do certame, que através de cláusulas que, no 

edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de outros, quer 

mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou iguale os 

desiguais. 

O desatendimento a esse princípio constitui a forma mais insidiosa de 

desvio do poder, com que a Administração quebra a isonomia entre os 

licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado editais e julgamentos 

                                                 
 

1 JUSTEN FILHO, Marçal, Livro: Pregão, 4ª edição, revisada e atualizada, p. 70. 

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed Ed. Malheiros Editores. São Paulo: 2002. 

p. 262. 



  

em que se descobre a perseguição ou o favoritismo administrativo, sem 

nenhum objetivo ou vantagem de interesse público.2  

 

É inegável que a situação posta pela Impugnante aponta para grave vício 

contido no edital de licitação, uma vez que a ilegalidade identificada, se mantida, 

provocará sua nulidade, justamente por dificultar e restringir a participação de outras 

empresas interessadas no referido certame, obstaculizando o acesso à disputa e assim 

comprometendo o seu resultado. 

 

4.1 Jurisprudência do TCU que veda o direcionamento do Edital.  

 

Diante do contexto em que se insere a discussão, vale destacar o 

entendimento do TCU acerca do que configura o direcionamento da licitação:  

 

“O direcionamento da licitação mediante a descrição do objeto 

caracteriza-se pela inserção, no instrumento convocatório, de 

características atípicas dos bens ou serviços a serem adquiridos.” 

(Acórdão 2829/2015 – Plenário). 

 

O Edital impugnado não está de acordo com o entendimento do TCU. Isso 

se revela pelas diversas indicações realizada nos itens anteriores, que permitem concluir 

pela existência de requisitos desnecessários para os produtos licitados.  

 

Daí a orientação do TCU para que a Administração “abstenha-se de incluir, 

nos instrumentos convocatórios, excessivo detalhamento do objeto, de modo a evitar o 

direcionamento da licitação ou a restrição de seu caráter competitivo, devendo justificar e 

fundamentar tecnicamente quaisquer especificações ou condições que restrinjam o 

universo de possíveis fornecedores do bem a ser adquirido ou prestadores do serviço 

objeto do certame” (Acórdão 1537/2008 – Plenário). 

                                                 
 



  

Nesse caso, além do detalhamento excessivo que implica cerceamento da 

competitividade, não há qualquer justificativa por parte da Administração que 

fundamente ou justifique a opção adotada. A contratação nos moldes que pretende o 

Edital republicado confronta diretamente a lógica de um procedimento licitatório. Isso 

porque o objetivo a licitação, por excelência, é ampliar a participação das empresas 

interessadas com a finalidade de formar concorrência que possa propiciar a escolha da 

proposta mais vantajosa.  

 

Em outras palavras, restringir a concorrência através de critério que pode 

ser cumprido por apenas pequena parcela das empresas, além de violar o princípio da 

isonomia, prejudica diretamente o intuito do certame.  

 

O TCU tem entendimento expresso no sentido de que “O órgão licitante 

deve identificar um conjunto representativo de diversos modelos existentes no mercado 

que atendam completamente as necessidades da Administração antes de elaborar as 

especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento do 

certame para modelo específico e a caracterizar a realização de ampla pesquisa de 

mercado” (Acórdão 2829/2015 – Plenário). 

 

Dessa forma, não se pode restringir a competitividade a ponto de burlar o 

certame para simular inviabilidade de competição.  

 

Não se trata de hipótese de inexigibilidade de licitação. Pelo contrário, uma 

vez que existe um universo de empresas que atuam no ramo da prestação dos serviços 

licitados, cabe à Administração reunir critérios de um conjunto representativo de diversos 

modelos que possam atender a finalidade pretendida, para que se alcance a proposta 

mais vantajosa.  

 

Portanto, é dever do órgão licitante evitar o direcionamento da licitação 

pretendendo a sua efetividade. Por este motivo, o Edital deve ser republicado de modo a 

escoimar os critérios impugnados e permitir a competitividade inerente ao procedimento 

licitatório.  



  

 

5.IMPRECISÃO NOS TERMOS DO EDITAL. NECESSIDADE DE CORREÇÕES E 

ESCLARECIMENTOS. 

 

O item 3.3.31. prevê em seus subitens que o sistema de armazenamento 

em nuvem deve suportar inúmeras características. 

 

Questiona-se: 

 

Por que estão sendo solicitados requisitos de sistema de armazenamento 

em nuvem se já há exigência de pedido o fornecimento de diversos servidores físicos nos 

itens 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. 

 

Item 3.10. servidor de reconhecimento de placas de veículos para 

software de análises e inteligência. 

 

Questiona-se: 

 

Se as câmeras precisam ter sistema de reconhecimento de placas 

embarcado, por que há necessidade de um servidor para reconhecimento de placas? 

 

As questões acima precisam ser respondidas pela Administração, pois da 

maneira como está causará confusão para a interpretação e atendimento dos critérios 

exigidos pelo ente licitante, conforme previsto no artigo 40, VII da lei 8.666/93. Além de 

extremamente subjetivo, estes itens não esclarecem a metodologia de análise. 

 

É imperioso ao Edital ter critérios claros e precisos para evitar 

interpretações equivocadas por parte do licitante. Por isso, o edital deve ser retificado 

para atender aos princípios da isonomia e da transparência, coroados na legislação de 

Licitações. 

 



  

 

6.ENCARGOS INDEVIDOS – MANUTENÇÃO 

 

O Item 3.1.3.11 – prevê os serviços de manutenção, suporte e 

desenvolvimento de integrações e novos dashboards 

 

O fornecimento de materiais/peças e serviços possui a seguinte redação: 

Todos os materiais, peças e componentes dos sistemas, que estejam sob contrato, e que 

necessitarem de substituição, deverão ser fornecidos pela Contratada, inclusive em casos 

de acidente ou vandalismo com estes equipamentos. Exclui-se nesse caso a necessidade 

de reposição de equipamentos completos. Esses serão objeto de nova licitação para 

reposição em caso de necessidade. 

 

Ora, caso ocorra vandalismo com os equipamentos a Contratada deverá 

fazer a substituição, ou seja, o edital atribui responsabilidade ao fornecedor por atos 

imprevisíveis de terceiros estranhos ao contrato. Isto é um erro. Pois, o escopo é de 

fornecimento, não prestação de serviços, ainda que haja a previsão de manutenção 

corretiva ela não compreende Vandalismo. 

 

Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados 

a garantir o adequado monitoramento das faixas, desde a reconformação dos 

equipamentos, serviços e produtos ao seu perfeito estado de uso, compreendendo 

inclusive substituições de peças no caso de defeitos de fabricação, ajustes, reparos. Ou 

seja, manter o fornecimento para que os equipamentos desempenhem suas 

funcionalidades. 

 

Os atos de vandalismo não se enquadram no escopo do serviço de 

fornecimento. Isso porque não se pode saber de antemão quantos atos desta natureza 

ocorrerão. Logo, não há como precificar eventuais reparos que a contratada deverá 

proceder em caso de vandalismo. Na melhor das hipóteses, a exigência acarretará 



  

significativo encarecimento das propostas, uma vez que as licitantes não saberão calcular 

os riscos de vandalismo.  

 

Por isso, a Administração Pública deverá verificar os requisitos para 

desempenho das atividades que constituirão encargo do sujeito contratado.  

 

Portanto, este item carece de revisão. 

 

Item-Fornecimento de Materiais/Peças e Serviços - Responsabilidade da 

Contratada o pedido de ligação de energia elétrica nos pontos monitorados e o 

posterior pagamento mensal das faturas de energia elétrica. 

 

Qual é a coerência desta exigência? Se o escopo é fornecimento (compra) 

de equipamentos é não prestação de serviços, como contabilizar na proposta o 

pagamento de tais faturas? A exigência parece incongruente com o objeto licitante. 

 

O mesmo se aplica aos links de dados que deverão ser disponibilizadas pela 

contratada (links de redundância e links para interligação das CAM-Sala de Pesquisa e 

Operação, implantadas fora da RMGV). 

 

A contratada deverá arcar com os custos mensais relativos aos serviços de 

comunicação e fornecimento de energia. 

 

Como a contratada deve contabilizar o pagamento de tais taxas? O valor 

dessas taxas deve ser incluído no valor do fornecimento ou no valor dos serviços de 

manutenção?  

 

Caso o pagamento dessas taxas deva ser incluído no valor dos serviços de 

manutenção, como a operação dos equipamentos será mantida após finalizado o 

contrato correspondente a esses serviços de manutenção? 

 



  

Após a vigência estabelecida de 60 (sessenta) meses para o contrato de 

manutenção, as obrigações da Contratada cessam e, consequentemente, os contratos 

junto à concessionária de energia e à operadora de Telecom responsável pela 

disponibilização dos links certamente serão rescindidos e, desta forma, a energia será 

desligada e a comunicação de dados será interrompida em todos os equipamentos, o que 

irá impactar na paralisação completa de todo o sistema. 

 

Assim, a administração investe milhões na aquisição de um sistema, cuja 

operação estará garantida somente pelo período de vigência do contrato. 

 

Note, o edital da forma que está, atribui à Contratada uma 

responsabilidade que deve ser do Contratante, pois o escopo é de fornecimento, não é 

prestação de serviços.  

 

O pedido de ligação de energia elétrica nos pontos monitorados e o 

posterior pagamento mensal das faturas de energia elétrica é um meio para se atingir o 

fim que é o escopo licitado de aquisição, implantação, manutenção e suporte de 

Plataforma Tecnológica Integrada de Monitoramento Veicular. 

 

Não há justificativa plausível para onerar a Contratada com a prestação de 

serviços intermediários e que devem ser realizados pelo Contratante. 

 

Por certo, é dever da Administração a realização de processos licitatórios 

visando à aquisição com maior custo-benefício, ou seja, homenageando a economicidade 

e a eficiência.  

Deste modo, deve ser revista e excluída do edital. 

 

7.NECESSIDADE DE SE REVER AS CLÁUSULAS IMPUGNADAS PARA AMPLIAR 

À COMPETITIVIDADE. 

 



  

Sabe-se que a licitação se impõe, fundamentalmente, para que a 

Administração efetue a contratação mais vantajosa, selecionando seu parceiro privado 

 

A licitação, portanto, está submetida aos princípios da competitividade e 

da economicidade, que veda a realização de exigências que não sejam relevantes ou 

necessárias a uma segura execução do objeto. Se não houver utilidade e necessidade na 

adoção de certa exigência restritiva, o seu estabelecimento provoca a redução ilegítima 

do universo de ofertantes, bem como o aumento potencial dos preços a serem ofertados 

por eles, ofendendo a competitividade e economicidade sem desrespeitar o princípio da 

isonomia. 

 

O Tribunal de Contas da União confirma essa assertiva, orientando pela 

invalidade de exigências que vão além do necessário. 

 

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO 

INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE DE MERCADO. RESTRIÇÃO AO 

CARÁTER COMPETIVO DO CERTAME. IRREGULARIDADES NOS 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA E 

INADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA. SOBREPREÇO EM 

ITEM ESPECÍFICO DA PROPOSTA VENCEDORA. PROCEDÊNCIA. 1. A 

inclusão injustificada, em edital, de exigências de especificação 

técnica incompatíveis com os padrões usuais reconhecidamente 

adotados e difundidos no mercado de bens e serviços atinentes ao 

setor de tecnologia da informação é falha grave que prejudica a 

competitividade do certame, em detrimento da busca pela proposta 

mais vantajosa à Administração, ensejando a sua anulação, e, 

consequentemente, os atos dele decorrentes. [...]3 

 

Veja-se, no mesmo sentido, o seguinte o entendimento do Ministro 

Guilherme Palmeira, em seu voto que consubstanciou a Decisão 592/2001 – Plenário: 
                                                  



  

 

(...) a exigência da Administração encontrará limites no princípio da 

razoabilidade, ex vi do disposto no art. 37, inciso XXI, da Lei Maior, 

que somente admite exigências de qualificação técnica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Exigências desarrazoadas não podem ser legitimas sob o argumento 

de que a Administração necessita de segurança maior do que a 

efetivamente necessária à execução do objeto a ser contratado, sob 

pena de ofensa ao texto constitucional, que, como frisei, autoriza 

apenas o mínimo de exigências, sempre alicerçadas em critérios 

razoáveis (grifo nosso). 

 

Pelo exposto, mantendo as exigências que ora se impugnam, esta 

Administração estará alijando do certame as empresas que poderiam ofertar os serviços 

com as especificações necessárias para atender as necessidades desta Administração, 

com preços competitivos, assegurando ao órgão a aquisição pelo menor preço ofertado 

no certame. 

 

8.DIANTE DO EXPOSTO, REQUER-SE: 

 

a) O recebimento da presente impugnação e de suas razões, eis que 

tempestivas; 

 

b) A adequação do presente edital e anexos; 

 

c) A prorrogação do prazo por igual período, após a retificação do edital 

com sua consequente republicação. 

 



  

Por certo, é dever da Administração a realização de processos licitatórios 

visando à aquisição com o melhor custo-benefício, ou seja, homenageando a 

economicidade e a eficiência.  

 

Não há justificativa plausível no Edital e em seus anexos que demonstrem 

tamanha escolha equivocada e que restringe a competitividade em graus que ferem a 

Legalidade e Competitividade.  

 

Ainda, o não acatamento de todas as razões carreadas nesta Impugnação 

merecerá a discussão deste certame perante o Judiciário e o C. Tribunal de Contas, 

diante das graves ilegalidades que não podem ser perpetradas. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 06 de janeiro de 2021. 

 


























