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ILMO. SR. PREGOEIRO  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - GO 
  
 

 
 

REF.: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2020 

  
 
 

A SEMEX S.A DE C.V, empresa devidamente constituída com CNPJ: 
25.300.251/0001-12, situada no logradouro ST SETOR HOTELEIRO NORTE – 

Quadra 2 Bloco F – Sala 1018 e 1019 – Brasília – DF – CEP: 70.702-906, vem, 

por seu representante legal, com fulcro na Lei nº 10.520, de 2002 e subsidiariamente na 

Lei nº 8.666, de 1993 , apresentar IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital em referência, 

pelas razões a seguir expostas: 

 

RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA DO ESTADO DE GOIÁS instaurou 

procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 

preço global, registrado sob o n.º 063/2020, visando a  Contratação de empresa 
especializada para execução com fornecimento de materiais dos serviços de 
sinalização semafórica do Corredor BRT Norte-Sul – (Trecho compreendido entre 
o Terminal Isidória, Setor Pedro Ludovico e o Terminal Recanto do Bosque, 
Residencial Recanto do Bosque), para atender a Secretaria Municipal De 
Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMT, conforme condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão no Sistema de Registro de 
Preços – SRP.  
. 

 

Contudo, nossa empresa  tem este seu intento frustrado perante as imperfeições do 

Edital, contra as quais se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades 
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observadas para participar de forma competitiva do certame. 

 

Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é 

exatamente obter proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe 

seja necessário, observados os termos da legislação aplicável, inclusive quanto à 

promoção da máxima competitividade possível entre os interessados. 

 

Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida e 

a melhor contratação almejada, poderão restar comprometidos o que não se espera, 

motivo pelo qual a nossa empresa impugna os termos do Edital e seus anexos, o que o 

faz por meio da presente manifestação. 

 

 

ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL E NOS 
ANEXOS 

 
 

1. VEDAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS CONSTITUIDAS EM CONSORCIO  
 

     A esse respeito o edital se limita a seguinte redação: 

 

 

“10. CONSÓRCIO  
10.1 Como há possibilidade de subcontratação, e como se 

trata de um contrato de curto prazo, não poderão participar 

deste processo empresas que se apresentarem constituídas 

na forma de consórcio.  

10.2 A possibilidade da participação de empresas em 

consórcio poderá resultar na redução do universo de 

participantes na licitação, pois empresas que poderiam prestar 

os serviços de forma individual, poderão se consorciar para 

reduzir a concorrência no certame. Além disso, as exigências 

de qualificação técnica estão limitadas as parcelas de maior 

relevância, ou seja, não se caracterizando em fator de 

restrição a participação, estando no limite para que a SMT 
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tenha segurança na contratação. A vedação da participação 

em consórcio, ainda afasta o risco de que uma ou mais 

empresas com experiência em contratos pouco expressivos, 

possam se consorciar para executar o objeto, resultando em 

uma prestação de serviços sem uniformidade, e de difícil 

gestão e fiscalização pela SMT. “ 

 

 

Nesse sentido, não pode prosperar a imposição editalícia de impedimento de participação de 

empresas em regime de consórcio. Tal determinação fulmina diretamente a competitividade do 

certame por não existir grande número de empresas qualificadas para prestação do serviço 

licitado e pela própria complexidade do objeto licitado. Ademais, verifica-se que o próprio artigo 

33 da Lei n.º 8666/93 permite expressamente a participação de empresas em consórcio. 

Corroborando tal entendimento, verifica-se a primorosa lição de Marçal Justen Filho sobre a 

permissão de consórcio na licitação. Se num primeiro momento a associação de empresas em 

consórcio pode gerar a diminuição da competitividade, em outras circunstâncias, como a do 

presente caso, pode ser um elemento que a garanta, senão vejamos: 

 “Mas o consórcio também pode prestar-se a resultados 
positivos e compatíveis com a ordem jurídica. Há 
hipóteses em que as circunstâncias do mercado e (ou) 
complexidade do objeto tornam problemática a 
competição. Isso se passa quando grande quantidade de 

empresas, isoladamente, não dispuserem de condições para 

participar da licitação. Nesse caso, o instituto do consórcio 
é via adequada para propiciar ampliação do universo de 
licitantes. É usual que a Administração Pública apenas 

autorize a participação de empresas em consórcio quando as 

dimensões e complexidade do objeto ou as circunstâncias 

concretas exijam a associação entre os particulares. São as 

hipóteses em que apenas poucas empresas estariam aptas a 

preencher as condições especiais exigidas para a licitação.” 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora 

Dialética, 2010, p. 495 (grifo nosso) 

 



4 

 

 
 

SHN – SETOR HOTELEIRO NORTE | QUADRA 02 | BLOCO F | EDF. EXECUTIVE OFFICE TOWER | SALAS 1018/1019 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL | CEP 70.702-906 | TEL: +55 (61) 3797-4739 / 3797-4781  

CNPJ: 25.300.251/0001-12 | WWW.SEMEX.MX  

 

 

 

 

 

 

Ora, considerando tanto a amplitude dos valores envolvidos para atendimento do objeto quanto a 

diversidade dos equipamentos, demonstra-se uma decisão que vai contra o interesse público, 

haja vista que, dessa maneira, ainda que alegue sua própria discricionariedade no tocante à 

questão, a Administração restringe a participação, direciona o objeto e corre o sério risco de 

onerar as propostas comerciais que vierem a ser apresentadas. 

 

Nesse sentido, cumpre trazer os seguintes entendimentos do TCU acerca da matéria: 

 

 “No entender da Unidade Técnica, não obstante constituir 

faculdade da Administração permitir ou não a participação de 

empresas em consórcio nas aludidas convocações, no presente 

caso, a vedação teria ocorrido sem a adequada motivação, o 

que teria inviabilizado a participação de mais licitantes, em 

prejuízo do princípio da ampla competição.” (Acórdão 59/2006 - 
Plenário)  
 

“Não prospera também o argumento de que a possibilidade de 

formação de consórcio no Edital afastaria eventual restrição à 

competitividade da licitação. A constituição de consórcio visa, em 

última instância, a junção de 2 (duas) ou mais empresas para 

realização de determinado empreendimento, objetivando, sob a 

ótica da Administração Pública, proporcionar a participação de 

um maior número de empresas na competição, quando 

constatado que grande parte delas não teria condições de 

participar isoladamente do certame. (...)” (Acórdão n.º 
1.591/2005, Plenário, rel. Ministro Guilherme Palmeira) (grifo 
nosso) 
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André Guskow Cardoso, Mestre em Direito do Estado, em seu artigo A definição da 

possibilidade de participação de consórcios em licitações, publicado no Informativo Justen 

Pereira, Oliveira e Talamini nº 68, trouxe as seguintes considerações sobre o posicionamento do 

Tribunal de Contas da União: 

“O aspecto mais relevante que se pode extrair do acórdão 

2.831/2012 consiste no reconhecimento da existência de limites à 

competência discricionária da Administração para definir a 

possibilidade ou não da participação de consórcios em determinada 

licitação. 

Para tanto, foram reiterados alguns aspectos específicos a serem 

examinados com relação a determinado certame licitatório. 

Primeiro, reputa-se que é recomendável a participação de 

consórcios ‘sempre que o objeto seja considerado de alta 

complexidade ou vulto’. 

Depois, ressaltou-se que, confirmadas ‘as circunstâncias concretas 

que indiquem se o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne 

restrito o universo de possíveis licitantes’, ‘fica o administrador 

obrigado a autorizar a participação de consórcio de empresas no 

certame, com o intuito precípuo de ampliar a competitividade e 

proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa’. A 

necessidade de exame concreto das circunstâncias peculiares a 

cada licitação foi reafirmada pelo acórdão quando se reputou que o 

reconhecimento da invalidade da vedação à participação de 

consórcios depende de evidências concretas que demonstrem que 

a ‘competitividade poderia ter sido aumentada com a inclusão de 

consórcio de empresas’. 

Por último – e o que é o ponto mais relevante do acórdão ora 

examinado – consiste no reconhecimento do dever de a 

Administração motivar adequadamente a opção pela admissão ou 

não da participação de consórcios, por meio de ‘justificativas 

técnicas e econômicas robustas para a inadmissão de consórcio de 

empresas, de forma a afastar quaisquer questionamentos acerca da 

decisão adotada’. 

Essa conclusão do acórdão, além de denotar a existência de limites 

evidentes à competência discricionária para a Administração decidir 
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ou não pela admissão da participação de empresas em consórcio, 

confirma que constitui dever da Administração apresentar as 
justificativas concretas (de cunho técnico e econômico) para 
eventual vedação à participação de consórcios.” (Grifei) 

 

 

De se destacar que que o fundamento técnico utilizado pela administração para justificar a 

proibição, é tanto desarazoado quanto absurdo, de forma que não se sustenta.  

 
“(...)A possibilidade da participação de empresas em consórcio 

poderá resultar na redução do universo de participantes na licitação, 

pois empresas que poderiam prestar os serviços de forma individual, 

poderão se consorciar para reduzir a concorrência no certame.” 

 

 
Ora, trata-se de um objeto de grande amplitude e com equipamentos diversificados, de modo que 

a reunião de empresas em regime de consórcio somente teria o condão de beneficiar a 

Municipalidade, eis que ampliaria a competitividade do certame. 

 

 

Isso porque a formação de consórcio entre empresas visa a reunião de forças, de modo a 

possibilitar o somatório de capacidades técnica e econômico-financeira, bem como a expertise de 

ambas, que isoladamente não se prestariam à satisfação dos parâmetros de qualificação 

exigidos. Ou seja, trata-se de situação que tanto amplia favoravelmente o quadro de possíveis 

participantes quanto viabiliza a apresentação de propostas mais adequadas ao objeto que se 

apresenta, restando evidente que a admissão de consórcios deixa de ser apenas uma mera 

discricionariedade e passa a ser praticamente uma necessidade. 
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A essência da licitação que é a competição, uma vez que a disputa permite que a Administração 

Pública adquira bens e serviços de melhor qualidade a preços mais baixos. Para isso, as regras 

da licitação determinadas no Edital devem permitir a participação do maior número possível de 

participantes, impondo somente as condições necessárias para que as propostas se adequem 

às necessidades da Administração Pública. 

 
 

2. REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADO EM LOTE ÚNICO – RESTRITIVO A 
COMPETITIVIDADE E CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO TCU 
 

 
Ora, incluir em um único lote  itens distintos, tais como: SINALIZAÇÃO VERTICAL, NOBREAK, 

CONTROLADOR SEMAFÓRICO, PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA, MATERIAL ELÉTRICO, 

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO e no mínimo, estabelecer uma restrição de 

competitividade ao certame. 

 

AGRAVA-SE o caso o discreto direcionamento do certame a empresa DATAPROM  já que no 

corpo do edital exige-se que o controladores semafórico sejam compatíveis com a  Central de 

Controle Operacional com software de controle adaptativo em tempo real em operação em 

Goiânia. O que reforça ainda a tese de que o edital, em prol da competitividade, deva ser divido 

em lotes distintos. 

 

Em que pese o poder discricionário da administração, o qual não é absoluto, não vemos razão 

para haver a realização de um certame licitatório,  visto que, da forma como se encontra o edital 

NÃO HAVERÁ DISPUTA, pois, certamente a DATAPROM se sagrará vencedora.  Daí surge, 

inevitavelmente, a questão a que serve esse certame da forma como se encontra?  Onde está 
envolvido o interesse público? 
 

Face a transparência e a legalidade dos atos públicos, melhor solução ao caso será fracionar o 

certame em lotes distintos, segregando  itens como manutenções e softwares, de modo que, além 

de prestigiar a concorrência entre os licitantes, a administração não vire refém de um único 

fabricante, o que, SMJ, não é recomendável.  

 

O princípio da competitividade é princípio atinente somente à licitação, e está diretamente ligado 

ao princípio da isonomia. Ora, manter as condições para que haja uma competição isenta de 

dirigismos, preferências escusas ou interesses dissociados da coisa pública é, em primeira 
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instância, cuidar para que essas condições de participação do certame sejam equânimes para 

todos os interessados. Simplesmente, podemos afirmar que não há competição sem isonomia e 

não há isonomia sem competição. 

 

O artigo § 1o do 3º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 preconiza que: 

§ 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;(grifo nosso) 
 

Como podemos notar do inc. I do § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 acima transcrito, a norma é 

bastante abrangente em seu dispositivo, usando nada mais que sete verbos, no infinitivo e 

conjugados (admitir, prever, incluir, tolerar, comprometer, restringir e frustrar), para coibir 

quaisquer atividades que tenham por meta direta ou indireta afetar o caráter competitivo do 

certame licitatório. 

 

O § 1.o abriga proibição expressa ao Administrador de prever ou tolerar, nos editais, cláusulas 

ou condições que de qualquer forma comprometam o caráter competitivo do certame. Toshio 

Mukai extrai dessa disposição o princípio da competitividade que: 

“Tão essencial na matéria que, se num procedimento licitatório, por 

obra de conluios, faltar a competição (ou oposição) entre os 

concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto 

mesmo”. (Cf. O Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos 
Administrativos, Ed. Saraiva, SP, 1998, p. 16). 

 

Ora, deve o procedimento possibilitar a disputa e o confronto entre os licitantes, para que a 

seleção aperfeiçoe-se da melhor forma possível, o que se traduz na seleção mais vantajosa para 

a Administração Pública. 

 

“Fácil é verificar que, sem a competição, estaria comprometido o 

próprio princípio da igualdade, já que alguns se beneficiariam à 

custa do prejuízo de outros”, como bem anota José dos Santos 
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Carvalho Filho CARVALHO FILHO, 2010, p. 227-228. 

 

Mister faz-se ponderar que a disputa apresenta-se como fundamental ao procedimento licitatório, 

sendo que a ausência de competitividade acarreta a revogação do certame convocatório. Neste 

sentido, quadra trazer a lume o entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, no 

que concerne ao tema, consoante é extraído do aresto coligido: 

 
Ementa: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 

Administrativo. Licitação. Modalidade de pregão eletrônico. 

Revogação. Ausência de competitividade. Possibilidade. Devido 

processo legal. Observância. Recurso desprovido. [...] 5. A 

revogação do certame é ato administrativo, exigindo, portanto, a 

devida fundamentação e motivação (justo motivo para seu 

desfazimento), assim como o cumprimento das disposições legais. 

6. O art. 49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê 

a possibilidade de revogação do procedimento licitatório, em caso 

deinteresse público, "decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta". Por sua vez, o art. 18, caput, do Decreto 3.555/2000, o 

qual regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, 

dispõe que "a autoridade competente para determinar a contratação 

poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado". 7. No caso em exame, o 

Governador do Estado do Paraná revogou o pregão eletrônico, de 

forma fundamentada e com supedâneo nos referidos dispositivos 

legais e em parecer da Assessoria Jurídica da Casa Civil, 

entendendo pela ausência de competitividade no certame, na 

medida em que houve a participação efetiva de apenas uma 

empresa, o que impossibilitou a Administração Pública de analisar a 

melhor oferta e dar cumprimento ao princípio da proposta mais 

vantajosa. 8. A participação de um único licitante no procedimento 

licitatório configura falta de competitividade, o que autoriza a 
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revogação do certame. Isso, porque uma das finalidades da 

licitação é a obtenção da melhor proposta, com mais vantagens e 

prestações menos onerosas para a Administração, em uma relação 

de custo-benefício, de modo que deve ser garantida, para tanto, a 

participação do maior número de competidores possíveis. 9. "Falta 

de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas 

empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo 

estabelecido" (RMS 23.402/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJe de 2.4.2008). [...] 11. Recurso ordinário desprovido. (Superior 

Tribunal de Justiça – Primeira Turma/ RMS 23.360/PR/ Relatora: 

Ministra Denise Arruda/ Julgado em 17.12.2008). 

 

Neste sentido citamos deliberação do TCU: 

 
Observe rigorosamente as disposições contidas no art. 37, caput, 

da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 3º da Lei 8.666/1993, 

obedecendo aos princípios constitucionais da publicidade, da 

igualdade, da isonomia e da impessoalidade, de modo a impedir 
restrições à competitividade. (grifo nosso) 

 

 

Além disto o entendimento do TCU  quanto ao REGISTRO DE PREÇO POR CRITÉRIO DE 

PREÇO GLOBAL é  que tal prática se configura a RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE no 

certame e por isso é tratada como medida excepcional que, quando for utilizada, deve estar 

devidamente justificada: Vejas os julgados abaixo 

 

TCU – Licitação. Registro de preços. Lote (Licitação). Preço global. 

Preço unitário. Adjudicação. Consulta. Nas licitações para registro 

de preços, a modelagem de aquisição por preço global de grupo de 

itens é medida excepcional que precisa ser devidamente justificada, 

a ser utilizada apenas nos casos em que a Administração pretende 

contratar a totalidade dos itens do grupo, respeitadas as proporções 

de quantitativos definidos no certame.Apesar de essa modelagem 

ser, em regra, incompatível com a aquisição futura de itens 

isoladamente, admite-se tal hipótese quando o preço unitário 
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ofertado pelo vencedor do grupo for o menor lance válido na disputa 

relativa ao item. (Acórdão n. 1347/18, Plenário, 13.06.2018. 
Consulta. Relator Ministro Bruno Dantas). 

 

 

A adoção de critério de adjudicação pelo menor preço global 
por lote em registro de preços é, em regra, incompatível com a 
aquisição futura por itens, tendo em vista que alguns itens 
podem ser ofertados pelo vencedor do lote a preços superiores 
aos propostos por outros competidores. 
Representação relativa a licitação promovida pelo Comando Militar 
do Leste (CML), mediante pregão eletrônico destinado a registro de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, 
acessórios e materiais de informática, apontara possível restrição à 
competitividade do certame. A limitação decorreria, dentre outros 
aspectos, da utilização injustificada de licitação por lotes. Em juízo 
de mérito, realizadas as oitivas regimentais, o relator destacou, em 
preliminar, que a licitação fora “dividida em grupos, formados por um 
ou mais itens, (...) facultando-se ao licitante a participação em 
quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta 
para todos os itens que o compõem”. Relembrou que a 
jurisprudência do TCU “tem sido no sentido de que a adoção da 
adjudicação do menor preço global por grupo/lote, 
concomitantemente com disputa por itens, pode ser 
excepcionalmente admissível se estiver embasada em robusta e 
fundamentada justificativa, capaz de demonstrar a vantajosidade 
dessa escolha comparativamente ao critério usualmente requerido 
de adjudicação por menor preço por item, em cumprimento às 
disposições dos arts. 3º, § 1º, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, 
todos da Lei n. 8.666/1993”. E anotou que “a modelagem de que se 
valeu o Comando Militar do Leste, isto é, a adjudicação pelo menor 
preço global por grupo/lote concomitantemente com a disputa por 
itens, já foi objeto de crítica por parte do Tribunal de Contas da União 
( ... ) nos autos do TC 022.320/2012-1 (Acórdão n. 2.977/2012 – 
Plenário)”. Desse julgado, destacou importante excerto, no qual se 
lê: “A adjudicação por grupo, em licitação para registro de preços, 
sem robustas, fundadas e demonstradas razões (fáticas e 
argumentativas) que a sustente, revela-se sem sentido quando se 
atenta para o evidente fato de que a Administração não está 
obrigada a adquirir a composição do grupo a cada contrato, podendo 
adquirir isoladamente cada item, no momento e na quantidade que 
desejar. (...) O que fica registrado quando a adjudicação se dá pelo 
menor preço por grupo, não é o menor preço de cada item, mas o 
preço do item no grupo em que se sagrou vencedor o futuro 
fornecedor. (...)Em modelagens dessa natureza, é preciso 
demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de 
outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento 
como medida tendente a propiciar contratações mais 
vantajosas, comparativamente à adjudicação por item. É preciso 
demonstrar que não há incoerência entre adjudicar pelo menor 
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preço global por grupo e promover aquisições por itens, em sistema 
de registro de preços. A Administração não irá adquirir grupos, 
mas itens. Repisando, na licitação por grupos/lotes, a 
vantajosidade para a Administração apenas se concretizaria se 
fosse adquirido do licitante o grupo/lote integral, pois o menor 
preço é resultante da multiplicação de preços de diversos itens 
pelas quantidades estimadas. Em registro de preços, a 
realização de licitação utilizando-se como critério de 
julgamento o menor preço global por grupo/lote leva, vis à vis 
a adjudicação por item, a flagrantes contratações 
antieconômicas e dano ao erário, potencializado pelas 
possibilidades de adesões, uma vez que, como reiteradamente 
se observa, itens são ofertados pelo vencedor do grupo a 
preços superiores aos propostos por outros competidores” 
(grifos do relator). Analisando o caso concreto, registrou o relator 
que os argumentos apresentados pelo CML foram incapazes de 
demonstrar a vantajosidade do modelo escolhido. Em conclusão, 
considerando a efetiva competição verificada no pregão, exceto em 
um dos grupos, optou o relator pela manutenção da licitação, “devido 
à possibilidade de que os ganhos com a repetição do certame sejam 
inferiores ao custo de um novo procedimento”. Nesse sentido, 
caracterizada falha estrutural nesse tipo de modelagem, sugeriu 
fosse expedida determinação destinada a adoção de iniciativa junto 
à Secretaria de Logística e Tecnologia do Ministério do 
Planejamento “no sentido de que seja desenvolvido mecanismo que 
impeça a administração, em pregões eletrônicos regidos pelo 
sistema de registro de preços com a opção pela adjudicação por 
grupos, de registrar em ata de registro de preços item com preço 
superior àquele de menor valor resultante da disputa por itens dentro 
do respectivo grupo, ainda que o item de maior valor faça parte da 
proposta vencedora contendo o menor valor global por grupo”, bem 
como determinação ao CML para que restrinja a utilização da ata de 
registro de preços ao próprio órgão. O Tribunal, ao acolher o juízo 
de mérito formulado pelo relator, julgou parcialmente procedente a 
Representação, expedindo, dentre outras, as determinações 
propostas. Acórdão 2695/2013-Plenário, TC 009.970/2013-4, 
relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 
02.10.2013. 
 

 

Notadamente não há NENHUMA JUSTIFICATIVA no sentido de dar guarida a unificação dos 

itens a serem licitados em um ÚNICO LOTE, de modo que se reveste de ilegalidade o critério de 

julgamento aqui adotado neste edital. 
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3. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ABUSIVA E CONTRÁRIA AS 

DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL  Nº 8.666/93 
 

 

O edital de licitação ora vergastado, no item 8.7.2., que trata da qualificação técnica, apresenta 

como requisito para habilitação a apresentação de certidão de registro emitida pelo CREA/CAU, 

da empresa participante e do responsável técnico da empresa, bem como atestado de capacidade 

técnica , devidamente registrado no CREA ou no CAU, em nome do responsável técnico da 

empresa, in verbis: 

 

“8.7.2. Certidão de Registro da empresa licitante no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou Conselho 

competente com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante; 
8.7.2.1. Atestado de capacitação técnico-profissional, cuja 

comprovação se fará através do fato da licitante possuir em seu 
quadro permanente, na data de abertura desta licitação, 
responsável(is) técnico(s), dentro das atribuições profissionais 

inerentes ao objeto deste Edital, detentor(es) de Atestado(s), 
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

acompanhados da Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

registrado(s)/emitido(s) pelo CREA ou CAU, que comprove(m) já 

haver o(s) profissional(is) executado serviços pertinentes ao objeto 

desta licitação, contendo as parcelas de maior relevância 

relacionadas abaixo: (...)” 

 

 

A exigência editalícia supra descrita é desproporcional e mitiga a participação de multiplas de 

licitantes quando determina que o atestado de capacidade técnica seja em nome de profissional 

que tenha vínculo formal com a licitante e, ainda, que seja registrado, especificamente junto ao 

CREA ou CAU, entidade de classe, quando a lei prevê e tem amplo espectro, a possibilidade de 

registro em entidades profissionais competentes, como por exemplo o CFT – Conselho Federal 
de Técnicos Industriais. 
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Essa impugnante  sustenta, em síntese, que de acordo com a Resolução do Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais- CFT Nº 74 de 05/07/2019, DOU 15/07/2019, é possível no presente 

Edital a inclusão do Técnico em Eletrotécnica como responsável técnico. Para tanto, pleiteia a 

imediata retificação do Edital, com vista a ser acrescentado o Técnico em Eletrotécnica como 

requisito de habilitação  do Edital, de acordo com a Lei nº 13,639 e Resolução CFT 74 de 

05/07/2019. Para o julgamento da presente, faz-se necessário a analise dos dispositivos legais 

abaixo: Resolução do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT Nº 74 DE 05.07.2019, 

disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em 

Eletrotécnica, revoga a Resolução nº 39 e dá outras providências:  

 

Art. 1º Os Técnicos Industriais com habilitação em eletrotécnica, têm 

prerrogativas para: I - Conduzir, dirigir e executar os trabalhos de 

sua especialidade; II - Prestar assistência técnica no estudo e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas voltadas para 

sua especialidade; III - Orientar e coordenar a execução dos 

serviços de manutenção de equipamentos elétricos e instalações 

elétricas; IV - Dar assistência técnica na compra, venda e utilização 

de produtos e equipamentos especializados da área elétrica; V - 

Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos. 

Art. 2º As atribuições profissionais dos Técnicos Industriais com 

habilitação em eletrotécnica, para efeito do exercício profissional, 

consistem em: I - Dirigir e ou conduzir a execução técnica de 

trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes, na 

execução de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção de eletrotécnica e demais obras e serviços da área 

elétrica; II - Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de 

viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, 

ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e 

consultoria em Eletrotécnica, observado os limites desta Resolução, 

bem como exercer, dentre outras, as seguintes atividades: 1. Coletar 

dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados 

para elaboração de laudos ou relatórios técnicos, de sua autoria ou 

de outro profissional; 2. Desenhar com detalhes, e representação 

gráfica de cálculos, seus próprios trabalhos ou de outros 

profissionais; 3. Elaborar o orçamento de materiais e equipamentos, 
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instalações e mão-deobra, de seus próprios trabalhos ou de outros 

profissionais; 4. Detalhar os programas de trabalho, observando 

normas técnicas e de segurança; 5. Aplicar as normas técnicas 

relativas aos respectivos processos de trabalho; 6. Executar os 

ensaios de tipo e de rotina, registrando observações relativas ao 

controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos; 7. Regular 

máquinas, aparelhos e instrumentos de precisão. III - Executar, 

fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção 

e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos 

específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes; IV 

- Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de 

equipamentos e materiais especializados, assessorando, 

padronizando, mensurando e orçando; V - Responsabilizar-se pela 

elaboração e execução de projetos; VI - Ministrar disciplinas técnicas 

de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino 

fundamental II e médio, desde que possua formação específica, 

incluída a pedagógica, para o exercício do magistério, nesses dois 

níveis de ensino. VII - Emitir laudos técnicos referentes a rede de 

distribuição e transmissão de energia elétrica interna ou externa, ou 

de equipamentos de manobra ou proteção.  

Art. 3º Os Técnicos Industriais com habilitação em eletrotécnica têm, 

ainda, as seguintes atribuições técnicas: I - Projetar, executar, dirigir, 

fiscalizar e ampliar instalações elétricas, de baixa, média e alta 

tensão, bem como atuar na aprovação de obra ou serviço junto aos 

órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Corpo de 

Bombeiros Militar ou bombeiro civil, assim como instituições 

bancárias para projetos de habitação;(grifo nosso) II - Elaborar e 

executar projetos de instalações elétricas, manutenção oriundas de 

rede de distribuição e transmissão de concessionárias de energia 

elétrica ou de subestações particulares; III - Elaborar projetos e 

executar as instalações elétricas e manutenção de redes oriundas 

de outras fontes de energia não renováveis, tais como grupos 

geradores alimentados por combustíveis fósseis; IV - Elaborar 

projetos e executar as instalações elétricas, e manutenção de redes 

oriundas de diversas fontes geradoras, como por exemplo: a) Biogás 
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- decomposição de material orgânico; b) Hidrelétrica - utiliza a força 

da água de rios e represas; c) Solar - fotovoltaica, obtida pela luz do 

sol; d) Eólica - derivada da força dos ventos; e) Geotérmica - provém 

do calor do interior da terra; f) Biomassa - procedente de matérias 

orgânicas; g) Maré Motriz - natural da força das ondas; h) Hidrogênio 

- provém da reação entre hidrogênio e oxigênio que libera energia; 

i) Térmica - advém do calor do sol, queima de carvão ou 

combustíveis fósseis; j) Bem como outras fontes de energia ainda 

não catalogadas. V - Projetar, instalar, operar e manutenir elementos 

do sistema elétrico de potência; VI - Elaborar e desenvolver projetos 

de instalações elétricas prediais, industriais, residenciais e 

comerciais e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações 

em edificações; VII - Planejar e executar instalação e manutenção 

de equipamentos e de instalações elétricas; VIII - Aplicar medidas 

para o uso eficiente da energia elétrica de fontes energéticas 

alternativas renováveis e não renováveis; IX - Projetar e instalar 

sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de automação 

industrial; X - Participar de elaboração de Normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - e outras entidades; XI - 

Aferir, manutenir, ensaiar e calibrar relês primários e secundários de 

subestações de entradas de energia elétrica; XII - Aferir, manutenir, 

ensaiar, calibrar máquinas e equipamentos eletroeletrônicos, 

instrumentos de medição e precisão. radiocomunicação, antenas, 

estações rádios bases, instrumentos de precisão, rede lógica, torres 

de transmissão de radiodifusão e radiocomunicação; XIII - Projetar, 

manutenir e instalar equipamentos hospitalares, equipamentos 

médicos, odontológicos, biomédicos, sistemas de sonorização, 

iluminação cênica, geradores de energia, Pequena Central 

Hidrelétrica - PCH, usinas hidroelétricas, Sistemas de Proteção 

contra Descargas Atmosféricas - SPDA, telecomunicações, fibras 

óticas, sistemas de monitoramento viário. XIV - Emissão de laudos 

técnicos inclusive em perícias judiciais; Parágrafo único. Os 

Técnicos em Eletrotécnica, dentro da sua especialidade e formação, 

têm atribuições para outras atividades não listadas acima, 

relacionadas a projeto e execução de redes de distribuição, geração 
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e transmissão de energia elétrica, desde que não contrariem o Artigo 

5º desta Resolução.  

Art. 4º O Técnico Industrial com habilitação em eletrotécnica tem a 

prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas cujos 

objetivos sociais sejam condizentes com as atribuições descritas 

nesta Resolução.  

Art. 5º Os Técnicos em Eletrotécnica para as prerrogativas, 

atribuições e competências disciplinadas nesta Resolução, têm 

como limite as instalações com demanda de energia de até 800 

KVA, independentemente do nível de tensão que supre esse 

montante de carga.  

 

Resolução Nº 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA, 
discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia: 

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional 

correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam 

designadas as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão, 

coordenação e orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, 

planejamento, projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de 

viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência, 

assessoria e consultoria; Atividade 05 - Direção de obra e serviço 

técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, 

laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e 

função técnica; Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, 

experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Atividade 

09 - Elaboração de orçamento; Atividade 10 - Padronização, 

mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de 

obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço 

técnico; Atividade 13 - Produção técnica e especializada; Atividade 

14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de 

equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e 
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instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico.  

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao 
ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA: 
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e 

utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas 

elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços 

afins e correlatos.  

Art. 23 - Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou 
TECNÓLOGO: I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º 

desta Resolução, circunscritas ao âmbito das respectivas 

modalidades profissionais; II - as relacionadas nos números 06 a 08 

do artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas no 

desempenho das atividades referidas no item I deste artigo. (grifo 

nosso) Resolução Nº 313, de 26 de setembro 1986 do CONFEA, 

dispõe sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas 

submetidas à regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº 

5.194, de 24 de dezembro de 1966, e dá outras providências: Dispõe 

sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas 

à regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº 5.194, de 24 

DEZ 1966, e dá outras providências.  

Art. 3º - As atribuições dos Tecnólogos, em suas diversas 

modalidades, para efeito do exercício profissional, e da sua 

fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em: 

1) elaboração de orçamento; 2) padronização, mensuração e 

controle de qualidade; 3) condução de trabalho técnico; 4) condução 

de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 5) execução de instalação, montagem e reparo; 6) 

operação e manutenção de equipamento e instalação; 7) execução 

de desenho técnico.  

Resolução Nº 262, de 28 de julho 1979 do CONFEA, dispõe sobre 

as atribuições dos Técnicos de 2º grau, nas áreas da Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia: Dispõe sobre as atribuições dos Técnicos 

de 2º grau, nas áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Art. 

1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos 
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de 2º Grau, as atividades constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 

ficam assim explicitadas: 1) Execução de trabalhos e serviços 

técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior. 2) 

Operação e/ou utilização de equipamentos, instalações e materiais. 

3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos 

processos de trabalho. 4) Levantamento de dados de natureza 

técnica. 5) Condução de trabalho técnico. 6) Condução de equipe 

de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. 7) 

Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos. 

8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos ao âmbito 

de sua habilitação. 9) Fiscalização da execução de serviços e de 

atividade de sua competência. 10) Organização de arquivos 

técnicos. 11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e 

controle de qualidade. 12) Execução de serviços de manutenção de 

instalação e equipamentos. 13) Execução de instalação, montagem 

e reparo. 14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua 

habilitação, na compra e venda de equipamentos e materiais. 15) 

Elaboração de orçamentos relativos às atividades de sua 

competência. 16) Execução de ensaios de rotina. 17) Execução de 

desenho técnico. (grifo nosso)  

 

 

É preciso esclarecer, no que tange ao estabelecimento dos requisitos de habilitação pelo Edital, 

que o conteúdo das exigências habilitatórias, sobretudo aquelas pertinentes à qualificação 

técnica, devem ser estabelecidas de acordo com as circunstâncias de cada licitação, ou melhor, 

devem guardar uma relação de razoabilidade e proporcionalidade com o próprio objeto licitado e, 

considerando então o objeto do certame em epígrafe e os dispositivos legais elencados acima, 

tenho que o Edital deverá ser retificado com vista a serem incluídos os seguintes profissionais, 

como responsáveis técnicos: Profissional da área de Engenharia Elétrica, a saber: 
Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico-Eletricista, Engenheiro de Operação 
modalidade Eletrotécnica, Tecnólogo/Técnico em Eletrotécnica, Técnico de 2º grau 
modalidade eletrotécnico, Técnico Industrial com Habilitação em Eletrotécnica, ou 
qualquer outro que possa responsabilizar-se legalmente pela execução do objeto licitado, 

com o devido Comprovante/Certidão de Registro/Inscrição junto ao órgão de classe competente.  
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O estabelecimento de qualificação técnica e financeira, via de regra, causa evidente restrição à 

competitividade, nesse sentido o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal estabeleceu que no 

âmbito de licitações públicas, somete são permitidas exigências de habilitação técnica e 

econômica “indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. Assim, seguindo a 

orientação constitucional a Lei 8.666/93 – de aplicação subsidiária ao Pregão – estabeleceu 

taxativa proibição a qualquer tentativa de restringir, frustrar ou comprometer a disputa e a 

competição nas licitações, não obstante tal procedimento perseguir a seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública. Veja-se: 

 

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

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável 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, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo 

e no art. 3 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;  

 

Portanto, é demasiada a exigência de um único profissional com formação superior, pois vários 

instrumentos normativos permitem a execução de tais serviços por outros técnicos. Obviamente 

que a discricionariedade do Administrador quanto ao estabelecimento do conteúdo das exigências 

editalícias acerca da habilitação técnica deve ser balizada pelo próprio objeto licitado, com vistas 

a não serem exigidas condições demasiadas, impertinentes ou inadequadas, que frustrem a 

competitividade do certame.  

 

Sobre a questão, MARÇAL JUSTEN FILHO preceitua: 
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 “Vale insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências 

excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a 

natureza do requisito é incompatível com a disciplina precisa, 

minuciosa e exaustiva por parte da Lei. É impossível deixar de 

remeter à avaliação da Administração a fixação dos requisitos de 

habilitação técnica. Essa competência discricionária não pode ser 

utilizada para frustrar a vontade constitucional de garantir o mais 

amplo acesso de licitantes, tal como já exposto acima. A 

Administração apenas está autorizada a estabelecer exigências 

aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. (...) Talvez 
até se pudesse caracterizar a competência da Administração, 
na hipótese de fixação dos requisitos de qualificação técnica, 
como sendo discricionariedade técnica (...) Nos casos de 
discricionariedade técnica, a decisão do administrador será 
válida na medida em que for respaldada pelo conhecimento 
especializado. É isso que se passa com a competência para 

disciplinar a qualificação técnica na licitação. A Administração não 

está autorizada a fixar exigências fundando-se na simple e pura 

“competência” para tanto. Sempre que estabelecer exigência 

restritiva, deverá apresentar fundamento técnico-científico 

satisfatório. Deve evidenciar motivos técnicos que conduzam à 

similitude entre o objeto licitado e a exigência constante do edital. 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
14ª Edição, pág. 460, Ed. Dialética) (grifos nossos).  

 

Então a lei remete a decisão ao juízo discricionário do Gestor. Se optar por estabelecer requisitos 

de qualificação técnica, estes devem guardar proporcionalidade com o objeto licitado e contar 

com fundamento técnico-científico, o que não se verifica no presente caso. JESSÉ TORRES 

PEREIRA JÚNIOR assinala o seguinte ensinamento:  

 

“Logo a Constituição reservou à autoridade administrativa a 

discrição necessária e suficiente para incluir nos editais de licitação 

as exigências de comprovação de qualificação técnica que se 
ajustem a natureza do objeto em disputa, suas características e 



22 

 

 
 

SHN – SETOR HOTELEIRO NORTE | QUADRA 02 | BLOCO F | EDF. EXECUTIVE OFFICE TOWER | SALAS 1018/1019 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL | CEP 70.702-906 | TEL: +55 (61) 3797-4739 / 3797-4781  

CNPJ: 25.300.251/0001-12 | WWW.SEMEX.MX  

complexidade de sua execução. Em outras palavras, cabe a cada 

edital dosar as exigências de modo a resguardar a Administração 

quanto a experiência do licitante na precedente execução de objetos 

assemelhados”. (Pereira Júnior, Jessé Torres. Comentários à Lei 
de Licitações e Contratações da Administração Pública, 2002, 
Editora Renovar.) (grifos nossos)  

 

No caso em tela, observa-se que não há justificativa técnica nos autos ou no Termo de Referência, 

com vistas a respaldar a necessidade de que o objeto licitado somente possa contar com o 

acompanhamento e supervisão de um Engenheiro Eletricista. Sendo assim, como se viu acima, 

vários outros profissionais podem atuar como responsável técnico, o que impõe a necessidade 

de reforma imediata do instrumento convocatório da licitação, para assegurar que seja preservado 

o seu caráter competitivo. Ante ao exposto, são procedentes os argumentos da impugnante, haja 

vista, que comprovou ter o Técnico em Eletrotécnica capacidade técnica que atenda ao objeto 

licitado. 

 

4.  DO DIRECIONAMENTO À DATAPROM 

 

Antes de adentramos no cerne desta questão, faz-se mister trazer ao conhecimento de Vossa 

Excelência o fato de que a empresa DATAPROM já atua no município há DÉCADAS, e os 

contratos firmados com a municipalidade sempre levantaram dúvida sobre o favorecimento a 
empresa, sobrepreço e direcionamento, conforme demonstra a reportagem abaixo:  

 

 

Fonte: https://g1.globo.com/goias/noticia/empresa-que-sincroniza-semaforos-
em-goiania-alega-que-cumpre-todos-os-requisitos-do-edital.ghtml 

 
 

Empresa que sincroniza semáforos em Goiânia alega que cumpre todos os 
requisitos do edital 
CEI ouviu dono da Dataprom e ex-secretário do órgão sobre suspeitas de 
irregularidades em contratos. SMT alega que companhia não forneceu dados exigidos 
na licitação. 
Por Vitor Santana, G1 GO 
04/09/2017 11h18  Atualizado há 2 anos 

 
 
Proprietário da Dataprom, Alberto Mauad Abujamra é ouvido por vereadores — Foto: 
Vitor Santana/ G1 
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Responsável pela sincronização dos semáforos de Goiânia, a empresa Dataprom 
afirma que forneceu todos os protocolos de comunicação à prefeitura e cumpriu todos 
os requisitos exigidos no contrato com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Mobilidade (SMT). A declaração foi dada nesta segunda-feira (4) durante sessão da 
Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura irregularidades na pasta. 
Anteriormente, engenheiros da SMT afirmaram que esses dados nunca foram 
liberados, o que impedia a compra de aparelhos de empresas diferentes. 
"Nossos protocolos de comunicação entre os controladores sempre estiveram 
disponíveis, inclusive no nosso site, que era o que pedia o edital", disse o proprietário 
da Dataprom, Alberto Mauad Abujamra. 
Contratos sem licitação 
Desde que a empresa venceu a licitação em 1997, todos os outros contratos foram feitos 
com a dispensa de nova concorrência sobre a justificativa de que, caso fossem 
comprados equipamentos de outras empresas, não haveria comunicação entre os 
sistemas. A Dataprom, no entanto, alega que o motivo é outro. 
"Nós disponibilizamos os protocolos. Mas, para outra empresa fornecer equipamentos, 
ela deveria fazer adaptações nos sistemas delas pra ser compatível com o nosso 
protocolo. Porém, essas outras empresas não quiseram fazer essa mudança, por isso 
só foram adquiridos os nossos equipamentos, sem necessidade de licitação", explicou. 
Como os engenheiros haviam relatado no último dia 25 de agosto, o ex-secretário da 
SMT coronel Paulo Afonso Sanches, que respondia pelo órgão entre 2005 e 2008, 
informou que durante sua gestão não sabia da licitação ocorrida em 1997 nem da 
necessidade de se disponibilizar os protocolos de comunicação. 
"A gente fazia o contrato com inexigibilidade de licitação porque nos informavam que, 
se comprássemos de outra marca, não havia comunicação, precisaria trocar tudo. Se 
eu soubesse dessa licitação e desse item do contrato, não teria dispensado licitação", 
afirmou. 

 
Coronel Paulo Afonso Sanches foi responsável pela SMT entre 2005 e 2008 — Foto: 
Vitor Santana/G1 
Para os vereadores, há fortes indícios de favorecimento da SMT com a Dataprom. "A 
empresa sabia que estava sendo favorecida. Em todo contrato feito com inexigibilidade 
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de licitação constava que era porque não havia sido disponibilizado o protocolo de 
comunicação. A empresa vendo isso, deveria ter se pronunciado, falado que já tinha, 
sim, liberado esses dados. Com esses contratos sem licitação, já foram pagos R$ 11 
milhões, sendo que o contrato inicial é de R$ 110 mil", disse Elias Vaz. 
O G1 entrou em contato com a assessoria de imprensa da SMT, por mensagem, às 
11h10, e aguarda retorno. 

 
Dataprom é responsável por sincronizar semáforos em Goiânia — Foto: Reprodução/TV 
Anhanguera 
Suspeita de sobrepreço 
Com base em dados do Tribunal de Contas dos Municípios, os parlamentares calculam 
que o município pagou à Dataprom mais de R$ 11 milhões entre 2002 e 2017 para 
aquisição e manutenção dos controladores. Segundo os documentos, em 1997, o 
controlador custou R$ 2,7 mil à SMT. Já em 2000, o valor pago pelo mesmo 
equipamento foi de quase R$ 13 mil. 
“Se aplicasse a inflação sobre o equipamento adquirido em 1997, o controlador sairia 
em torno de R$ 7 mil. Então o aumento do valor do mesmo equipamento, mesmo 
fabricante, foi muito mais caro do que adquirido em processo licitatório. O que fortalece 
que a ausência de licitação acaba em desvantagem para o município”, afirma Vaz. 
Cavaletes e fotossensores 
Instaurada em 27 de março deste ano, a CEI já apurou, essencialmente, contratos da 
SMT relacionados à compra de cavaletes e à instalação e aquisição de radares. 
No último dia 25 de agosto, um relatório da CEI apontou que houve improbidade 
administrativa de servidores e ex-secretários da pasta na compra de cavaletes para 
o órgão. O vereador Eduardo Prado, responsável pelo parecer, apontou que foi pago 
por produtos que nunca chegaram. O documento será votado no plenário da Câmara 
de Vereadores. Em seguida, encaminhado para o Ministério Público de Goiás para que 
sejam feitas as investigações necessárias e tomadas as providências legais. 
A comissão tinha, inicialmente, 120 dias para concluir as investigações. Porém, o prazo 
foi estendido para outubro. 
Quer saber mais notícias de todo o estado? Acesse o G1 Goiás. 
 

 

Apesar de tudo já apontado na imprensa,  a empresa continua a prestar os serviços, de forma 

quase PERPÉTUA, à Prefeitura. Vejamos nos colecionados abaixo,  os recentes CONTRATOS 
DE CARATER PRECÁRIO E EMERGENCIAIS firmado entre a referida empresa e a 
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municipalidade de Goiânia, que em um curto período de tempo, amealhou o montante de   R$ 
5.005.917,59 ( cinco milhões, cinco mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e nove 
centavos ). 
 

Documento 
nº 

Data Inicio Valor Total Objeto 

489841 05/11/2018 R$ 911.923,29 Indenização por serviço prestado 

482341 01/05/2019 R$ 310.882,94 Indenização por serviço prestado 

468844 01/07/2019 R$ 932.648,82 Indenização por serviço prestado 

475565 30/08/2018 R$ 1.710.798,00 Indenização por serviço prestado 

489671 05/06/2020 R$ 1.139.664,54 Contrato Emergencial com Prestação 

de Serviço 

TOTAL R$ 5.005.917,59  

Fonte: https://www.goiania.go.gov.br/sing_transparencia/contratos/?filtro_simplificado=categoria 
 

 

Como é possível haver concorrência com uma empresa que presta serviços há  DÉCADAS  à  

municipalidade e que, mesmo não tendo um contrato regular oriundo de uma LICITAÇÃO 

PÚBLICA, continua atuando de forma PRECÁRIA E EMERGENCIAL através de CONTRATAÇÃO 

DIRETA?    

 

Ora qual seria a finalidade de haver uma licitação nesses termos do edital? Seria apenas 
para dar um ar de legalidade no certame, visto que, de antemão já sabemos qual será o 
resultado final! 

 

 

A especificação do objeto desta licitação está DIRECIONANDO para uma marca, qual seja, a 

marca DATAPROM, conforme se depreende do  Anexo I, das especificações básicas do edital 

abaixo transcrito: 

 

“(...) 
Centralizado:  
Os controladores a serem fornecidos devem permitir a conexão 
a uma Central de Controle Operacional com software de 
controle adaptativo em tempo real em operação em Goiânia, 
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através da placa de comunicação de dados via 3G/GSM e 

ETHERNET. “  grifos nossos 

 

 

Ora, sabemos que a Central Semafórica atualmente instalada é a Antares-Dataprom. 

Mas qual a razão de não se possibilitar que o interessado possa a vir a fornecer 
uma nova central, sem ônus ao municipio?  Bastaria simplesmente fazer esse 
adendo ao texto do edital, ressaltando que caso, fosse fornecida uma nova marca 
de Central Semafórica, o contratado ficaria responsável pela integração da 
mesma ao parque municipal e pelo treinamento a equipe da municipalidade, 
sendo que o mesmo deveria suportar o ônus por esse fornecimento. 
 
NESSAS CONDIÇÕES A COMPETITIVIDADE DO CERTAME SERIA MAIOR E POR 
CONSEQUÊNCIA TERÍAMOS UMA CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA O 
MUNICÍPIO! 
 

 

 

Em não sendo assim, o direcionamento para a marca DATAPROM está indo contra a própria 

essência da licitação que é a competição, uma vez que a disputa permite que a Administração 

Pública adquira bens e serviços de melhor qualidade a preços mais baixos. Para isso, as regras 

da licitação determinadas no Edital devem permitir a participação do maior número possível de 

participantes, impondo somente as condições necessárias para que as propostas se adequem 

às necessidades da Administração Pública. 

 
Em que pese o poder discricionário da administração, o qual não é absoluto, não vemos razão 

para haver a realização de um certame licitatório,  visto que, da forma como se encontra o edital 

NÃO HAVERÁ DISPUTA, pois, certamente a DATAPROM se sagrará vencedora.  Daí surge, 

inevitavelmente, a questão a que serve esse certame da forma como se encontra?  Onde está 

envolvido o interesse público? 

 

Face a transparência e a legalidade dos atos públicos, melhor solução ao caso será fracionar o 

certame em lotes distintos, segregando  itens como manutenções e softwares, de modo que, além 
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de prestigiar a concorrência entre os licitantes, a administração não vire refém de um único 

fabricante, o que, SMJ, não é recomendável.  

 

O princípio da competitividade é princípio atinente somente à licitação, e está diretamente ligado 

ao princípio da isonomia. Ora, manter as condições para que haja uma competição isenta de 

dirigismos, preferências escusas ou interesses dissociados da coisa pública é, em primeira 

instância, cuidar para que essas condições de participação do certame sejam equânimes para 

todos os interessados. Simplesmente, podemos afirmar que não há competição sem isonomia e 

não há isonomia sem competição. 

 

O artigo § 1o do 3º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 preconiza que: 
 

§ 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;(grifo nosso) 

 

Como podemos notar do inc. I do § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 acima transcrito, a norma é 

bastante abrangente em seu dispositivo, usando nada mais que sete verbos, no infinitivo e 

conjugados (admitir, prever, incluir, tolerar, comprometer, restringir e frustrar), para coibir 

quaisquer atividades que tenham por meta direta ou indireta afetar o caráter competitivo do 

certame licitatório. 

 

O § 1.o abriga proibição expressa ao Administrador de prever ou tolerar, nos editais, cláusulas 

ou condições que de qualquer forma comprometam o caráter competitivo do certame. Toshio 

Mukai extrai dessa disposição o princípio da competitividade que: 

“Tão essencial na matéria que, se num procedimento licitatório, por obra 

de conluios, faltar a competição (ou oposição) entre os concorrentes, 

falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto mesmo”. (Cf. O Estatuto 
Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Saraiva, SP, 

1998, p. 16). 
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Ora, deve o procedimento possibilitar a disputa e o confronto entre os licitantes, para que a 

seleção aperfeiçoe-se da melhor forma possível, o que se traduz na seleção mais vantajosa para 

a Administração Pública. 

 

“Fácil é verificar que, sem a competição, estaria comprometido o próprio 

princípio da igualdade, já que alguns se beneficiariam à custa do prejuízo 

de outros”, como bem anota José dos Santos Carvalho Filho CARVALHO 

FILHO, 2010, p. 227-228. 

 

Mister faz-se ponderar que a disputa apresenta-se como fundamental ao procedimento licitatório, 

sendo que a ausência de competitividade acarreta a revogação do certame convocatório. Neste 

sentido, quadra trazer a lume o entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, no 

que concerne ao tema, consoante é extraído do aresto coligido: 

Ementa: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Administrativo. 

Licitação. Modalidade de pregão eletrônico. Revogação. Ausência de 

competitividade. Possibilidade. Devido processo legal. Observância. 

Recurso desprovido. [...] 5. A revogação do certame é ato administrativo, 

exigindo, portanto, a devida fundamentação e motivação (justo motivo 

para seu desfazimento), assim como o cumprimento das disposições 

legais. 6. O art. 49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê 

a possibilidade de revogação do procedimento licitatório, em caso 

deinteresse público, "decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta". Por sua 

vez, o art. 18, caput, do Decreto 3.555/2000, o qual regulamenta a 

modalidade de licitação denominada pregão, dispõe que "a autoridade 

competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em 

face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado". 7. No caso 

em exame, o Governador do Estado do Paraná revogou o pregão 

eletrônico, de forma fundamentada e com supedâneo nos referidos 

dispositivos legais e em parecer da Assessoria Jurídica da Casa Civil, 

entendendo pela ausência de competitividade no certame, na medida em 
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que houve a participação efetiva de apenas uma empresa, o que 

impossibilitou a Administração Pública de analisar a melhor oferta e dar 

cumprimento ao princípio da proposta mais vantajosa. 8. A participação 

de um único licitante no procedimento licitatório configura falta de 

competitividade, o que autoriza a revogação do certame. Isso, porque 

uma das finalidades da licitação é a obtenção da melhor proposta, com 

mais vantagens e prestações menos onerosas para a Administração, em 

uma relação de custo-benefício, de modo que deve ser garantida, para 

tanto, a participação do maior número de competidores possíveis. 9. "Falta 

de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas 

empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo 

estabelecido" (RMS 23.402/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 

de 2.4.2008). [...] 11. Recurso ordinário desprovido. (Superior Tribunal de 

Justiça – Primeira Turma/ RMS 23.360/PR/ Relatora: Ministra Denise 

Arruda/ Julgado em 17.12.2008). 

 

Neste sentido citamos deliberação do TCU: 

Observe rigorosamente as disposições contidas no art. 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988 c/c o art. 3º da Lei 8.666/1993, obedecendo 

aos princípios constitucionais da publicidade, da igualdade, da isonomia 

e da impessoalidade, de modo a impedir restrições à competitividade. 
(grifo nosso) 

Inclusive a restrição de competição configura-se como crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93: 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o 

intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

A esse respeito o STJ se posicionou no seguinte sentido: 

 

“Basta à caracterização do delito tipificado no artigo 90 da Lei nº 8.666/93 

("Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito 
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de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 

objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa) 

que o agente frustre ou fraude o caráter competitivo da licitação, mediante 

ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, com o intuito de obter 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto do certame.” (STJ, HC 

45.127/MG, julgado em 25/02/2008). 

 

Importante também recordar que o art. 83 da Lei 8.666 estabelece que: 

 

“Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, 

sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções 

penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo”. 

 

Pelo Princípio da Vantajosidade e Economicidade, presume-se como sendo prerrogativa da 

Administração Pública a congregação do maior número possível de concorrentes, viabilizando 

agregar preço e qualidade aos serviços, como aspectos que interagem e se complementam, 

promovendo, desta forma, maior competitividade entre os participantes e opções para o órgão 

licitante em adequar suas possibilidades e necessidades junto ao serviço licitado. 

 

Nesse ínterim, faz-se mister assinalar que o legislador, mediante o artigo 3º, § 1º, inc. I, da Lei 

nº 8.666/93, prescreve, também, a observância do princípio da competitividade, por considerá-

lo, sem dúvida, essencial em certames da espécie de que se cogita, porquanto se faltar a 

competição entre os que deles participam, a própria licitação perderá sua razão de ser, que é a 

de conseguir para o Poder Público a proposta que lhe seja mais vantajosa. 

Assim, qualquer exigência no edital deve ser aplicada em conformidade com os princípios de 

razoabilidade e proporcionalidade, inerentes à Administração Pública, buscando seu único fim, 

qual seja, a participação ampla das interessadas nos processos licitatórios promovidos pela 

Administração Pública, e não restringir esta participação. Afinal, somente desta forma estar-se-

á assegurando uma conduta justa e ilibada da Administração na prática de seus atos. 

 

Além de ferir o princípio da competitividade, o direcionamento desta licitação para a marca 

DATAPROM contraria também o princípio da legalidade, uma vez que fere o que determina a 

Lei 8.666/93 conforme veremos a seguir. 

O artigo 7o, § 5o da Lei 8666/93 determina que: 
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Art. 7o (...) 

§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e 
serviços sem similaridade ou de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 

justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços 

for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 

discriminado no ato convocatório. Mais adiante e ainda na Lei Nacional 

de Licitações o artigo 15, § 7º , inciso I prescreve que: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
[...] § 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de 
marca. 

 

É necessário que, além da marca indicada no instrumento convocatório, este também preveja a 

aceitação de objetos de outras marcas, desde que estes outros objetos tenham qualidade igual 

ou superior ao da marca indicada. Cita-se, em exemplo, os seguintes acórdãos do TCU: 

  
                                      REPRESENTAÇÃO.                                                 

 SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DE PREGÃO 
ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÃO DE MARCA. 
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA 
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À ANULAÇÃO DO CERTAME. 
DETERMINAÇÕES. 

 
1. É ilegal a indicação de marcas, nos termos do § 7º do art. 15 da Lei 

8.666/93, salvo quando devidamente justificada por critérios técnicos ou 

expressamente indicativa da qualidade do material a ser adquirido. 

 

2. Quando necessária a indicação de marca como referência de 

qualidade ou facilitação da descrição do objeto, deve esta ser seguida das 

expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, 

devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela 

Administração. 

 

3. Pode, ainda, a administração inserir em seus editais cláusula 
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prevendo a necessidade de a empresa participante do certame 

demonstrar, por meio de laudo expedido por laboratório ou instituto 

idôneo, o desempenho, qualidade e produtividade compatível com o 

produto similar ou equivalente à marca referência mencionada no edital. 

(TCU, Acórdão 2.300/2007, Plenário, Rel. Min. Aroldo Cedraz, DOU 

05/11/2007). 

 

O estabelecimento de especificações técnicas idênticas às ofertadas por determinado fabricante, 

da que resultou a exclusão de todas as outras marcas do bem pretendido, sem justificativa 

consistente, configura afronta ao disposto no art. 15: 

§ 7°, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 
Representação acusou possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 

28/2009, realizado pela Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS, que teve por 

objeto a aquisição de uma patrulha mecanizada com recursos 

provenientes de contrato de repasse firmado com a Caixa Econômica 

Federal - CEF. Apontou-se, em especial, restrição ao caráter competitivo 

do certame, com violação ao art. 7º, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, visto que 

as características e especificações do citado objeto impuseram a 

aquisição de trator da marca Valtra. Foram ouvidos em audiência o 

Prefeito e a pregoeira do certame. O auditor, ao examinar as razões de 

justificativas dos responsáveis, sugeriu fossem elas acatadas, em 

especial por terem as especificações do objeto sido endossadas pela 

CEF. O Diretor, com a anuência do titular da unidade técnica, porém, ao 

divergir desse entendimento, ressaltou que “as quinze especificações 

técnicas exigidas para o bem objeto do certame eram idênticas àquelas 

do bem ofertado pela empresa vencedora ...”. Tal detalhamento, sem 

justificativas técnicas para a exclusão de tratores de outros fabricantes, 

equivaleu, em concreto, à indicação de marca, o que afrontou o disposto 

no art. 15, § 7°, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. O relator também entendeu 

que “a especificação do produto equivaleu à indicação de marca e não 

utilizou os termos referidos na jurisprudência do Tribunal (“ou similar”, “ou 

equivalente”, “ou de melhor qualidade”), de maneira a propiciar a 

participação de outras empresas na licitação”. Observou, também, que o 

plano de trabalho aprovado pela CEF fora “preenchido e assinado pelo 

próprio prefeito”. Em face desses elementos de convicção, o Tribunal, ao 



33 

 

 
 

SHN – SETOR HOTELEIRO NORTE | QUADRA 02 | BLOCO F | EDF. EXECUTIVE OFFICE TOWER | SALAS 1018/1019 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL | CEP 70.702-906 | TEL: +55 (61) 3797-4739 / 3797-4781  

CNPJ: 25.300.251/0001-12 | WWW.SEMEX.MX  

acolher proposta do relator, decidiu: a) aplicar a cada um dos citados 

responsáveis multa do art. 58, inciso II da Lei nº 8.443/1992; b) instar a 

Prefeitura daquele município a, em futuras licitações para aquisições de 

bens, abster-se de formular especificações “que demonstrem preferência 

por marca, a não ser quando devidamente justificado por critérios 

técnicos ou expressamente indicativa da qualidade do material a ser 

adquirido, hipótese em que a descrição do item deverá ser acrescida de 

expressões como ‘ou similar’, ‘ou equivalente’, ‘ou de melhor qualidade’, 

devendo, nesse caso, o produto ser aceito de fato e sem restrições pela 

Administração, de modo a se coadunar com o disposto nos arts. 3°, § 1°, 

inciso I, e 15, 

§ 7°, inciso I, da Lei nº 8.666/1993”. Acórdão n.º 1.861/2012- Primeira 
Câmara, TC 029.022/2009-0, rel. Min. José Múcio Monteiro, 10.4.2012. 

 

A Constituição Brasileira consagrou alguns princípios norteadores da administração pública 

quando, em seu art. 37, caput, assim dispõe: 

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:"(grifo nosso) 

 

O princípio da legalidade representa uma garantia para os administrados, pois, qualquer ato da 

Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla. 

Representa um limite para a atuação do Estado, visando à proteção do administrado em relação 

ao abuso de poder. 

 

No direito público, princípio da legalidade está disposto no caput do artigo 37 da Carta Magna. 

Ao contrário dos particulares, que agem por vontade própria, à Administração Pública somente 

é facultada agir por imposição ou autorização legal. Ou seja, inexistindo lei, não haverá atuação 

administrativa legítima. 

 

Citando as sábias palavras de Hely Lopes Meirelles: 

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), 

significa que o administrador público está, em toda a sua atividade 

funcional, sujeitos aos mandamentos da lei e às exigências do bem 



34 

 

 
 

SHN – SETOR HOTELEIRO NORTE | QUADRA 02 | BLOCO F | EDF. EXECUTIVE OFFICE TOWER | SALAS 1018/1019 
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL | CEP 70.702-906 | TEL: +55 (61) 3797-4739 / 3797-4781  

CNPJ: 25.300.251/0001-12 | WWW.SEMEX.MX  

comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 

inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 

conforme o caso”. 

 

No princípio da legalidade a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina, trata-

se de uma relação de subordinação para com a lei. Pois se assim não o fosse, poderiam as 

autoridades administrativas impor obrigações e proibições aos administrados, independente de 

lei. Daí decorre que nessa relação só pode fazer aquilo que está expresso na lei. 

 

Analisando o princípio da legalidade na seara do Direito Administrativo, se conclui que toda a 

ação do Estado, em todos os níveis de atuação, que implique na obrigação de alguém fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa, deve necessariamente ser precedido de uma lei que delineie os 

poderes-deveres do Estado, bem como os deveres relativos a um fazer ou a uma abstenção a 

que cada indivíduo está sujeito. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que: 

“A Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a 

terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que 

lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe 

é possível expedir um regulamento, instrução, resolução, portaria ou seja 

lá que ato for para coartar a liberdade dos administrados, salvo se em lei 

já existir delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo 

venha a minudenciar”. 

 

Complementando o raciocínio, o doutrinador Roque Antonio Carrazza afirma que: 

“A aplicação do princípio da legalidade conduz a uma situação de 

segurança jurídica, em virtude da aplicação precisa e exata das leis 

preestabelecidas”. 

 
Mesmo que o edital não mencione diretamente a marca DATAPRON, o seu 
direcionamento está evidente. 
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PEDIDO 
 

Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios,  requer 

que V. Sª julgue motivadamente a presente Impugnação, no prazo de 24 horas, acolhendo-a 

e promovendo as alterações necessárias nos termos do Edital e seus anexos, sua 

consequente republicação e suspensão da data de realização do certame. 

 

27 de julho de 2020. 

SEMEX S.A 
DE 
C.V:253002
51000112

Assinado de 
forma digital por 
SEMEX S.A DE 
C.V:25300251000
112 
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