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DECISÃO IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 009/2019 – Processo Administrativo 068/2019 
 
Vieram os autos em epígrafe conclusos a esta comissão, para análise e decisão 

em face da impugnação apresentada pela empresa VISION NET LTDA-EPP. 

 

Questiona-se, sob o argumento de incongruências no edital, quais sejam: 

 

1. A exigências veiculadas pelo Termo de Referência são complexas, e que 

o edital posterga o exame de adequação do equipamento em relação às 

especificações contidas no instrumento convocatório para a fase de 

execução contratual, o que vulnera o princípio da eficiência e pode 

acarretar prejuízos para a Administração Pública.  

2.  O Edital prevê a indicação de marca, contudo não prevê o modelo do 

equipamento a ser contratado, mas não prevê a o modelo do equipamento 

a ser adquirido.  

3. Por fim, requer a retificação do edital para que o exame de adequação do 

equipamento em relação as especificações contidas no Termo de 

Referência sejam exigidas na fase do procedimento licitatório e não 

contratual, bem como sejam retificado o edital, para indicar além da marca, 

também o modelo do objeto a ser contratado.  

 

Apresentada a impugnação, foi requerido Parecer da Assessoria Jurídica da 

TransCon, que opinou pela improcedência das alegações, nos seguintes termos:  

 

II.2 - Quanto a necessidade do exame de adequação do equipa-

mento em relação às especificações contidas no Edital passe a ser 

exigido durante o próprio procedimento licitatório. 

 
Quanto a alegação da impugnante que a adequação do equipamento 

em relação às especificações contidas no Termo de Referência deve ser 
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exigido na fase licitatória e não na fase contratual, por se tratar de espe-

cificações técnicas que extrapolam o âmbito jurídico de competência e 

apreciação do presente parecer, solicitamos que o setor responsável 

pela elaboração do Termo de Referência prestassem os devidos escla-

recimentos.  

Sendo assim, o Chefe de Divisão de Fiscalização de Transportes, Sr. 

Hugo Brandão Carvalho, apresentou o seguinte esclarecimento:  

 

“A Transcon elabora todos os editais de licitações com respaldo 
jurídico, legal e técnico levando sempre em consideração o inte-
resse público. Portanto, todo objeto de licitação passa por análi-
ses legais, jurídicas e técnicas, a fim de evitar ônus a administra-
ção pública preservando o interesse público, especialmente à Au-
tarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem. 
 
Desde 2011 houve a realização de sessões de avaliações técni-
cas no monitoramento do transporte público de Contagem, pelo 
corpo técnico capacitado da Transcon. Dessa forma, todo edital 
passa por conferência e aprovação pela assessoria jurídica, ge-
rência de licitações e pelo suporte técnico de operações, levando 
em consideração os aspectos legais e técnicos com o objetivo de 
protegerem o interesse público sem gerar ônus à administração 
pública.” 
 
 

Desta forma, verifica-se que, o próprio setor responsável pela elabora-

ção do Termo de Referência - assim como detém de profissionais capa-

citados para a conferência do equipamento com as adequações do Edi-

tal -, aduz que a conferência do equipamento na fase contratual não ge-

rará prejuízos para a Administração Pública, tendo em vista que o equi-

pamento a ser contratado deverá apresentar as especificações técnicas 

exigidas no Edital.  

Assim, a submissão do objeto à uma conferência pela TransCon antes 

de serem instalados nos veículos conforme determina o item 3.1 do 

termo de referência, é para identificar se o equipamento é realmente 

novo e o modelo a ser instalado corresponde ao apresentado na pro-

posta vencedora.  

 

II.3 – Da necessidade de constar além da marca, o modelo do equi-

pamento  

 A empresa Vision Net Ltda-EPP alegou que no instrumento edita-

lício prevê a marca do equipamento, sem constar o modelo do mesmo, 

aduzindo que a Súmula 270 do TCU, dispõe sobre a possibilidade de 

constar em licitações de compras, inclusive de softwares, a indicação de 

marca, desde que haja prévia justificação. 

 Inicialmente, importante ressaltar que o instrumento convocatório 

para o pregão presencial nº 009/2019, não faz menção ou indica marca 
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ou modelo do objeto a ser apresentado. Consta no edital, apenas as 

especificações técnicas do objeto a ser licitado. 

 Contudo, far-se-á necessário transcrever a súmula nº 270 do Tri-

bunal de Contas da União:  

 

Súmula nº 270 do Tribunal de Contas da União 

Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é 
possível a indicação de marca, desde que seja estritamente ne-
cessária para atender exigências de padronização e que haja pré-
via justificação.  

 
Ora, vejamos que a própria súmula dispõe que a indicação da marca em 

licitações tem que ser estritamente necessária para a aquisição do ob-

jeto, devendo, ainda, ser previamente justificado a necessidade de in-

clusão da marca do objeto no instrumento convocatório.  

E no presente caso, não há necessidade de indicação de marca ou mo-

delo do objeto, uma vez que com as especificações técnica do objeto é 

possível que todas as empresas que queiram participar do presenta cer-

tame cheguem em uma proposta semelhante.  

 

Além do mais, diferentemente do alegado pela ora impugnante, no pre-

sente caso, a indicação de marca e modelo do objeto restringirá a parti-

cipação das empresas no certame licitatório, eis que pode haver diver-

sas marcas e modelos do objeto a ser contratado no mercado.  

Sendo assim, não há de se falar em retificação do instrumento convoca-

tório, e tampouco que a ausência de indicação do modelo do objeto a 

ser contratado restringiria a participação das empresas no certame lici-

tatório.  

 

III – CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, opina-se pelo conhecimento da impugnação 

apresentada em face do Edital de Licitação 009/2019, em virtude da re-

gular representatividade e tempestividade.  

No mérito, opina-se pelo não acolhimento dos pedidos de retificação do 

instrumento convocatório, para: 

a) realizar o exame da adequação do equipamento em relação as 

especificações do Termo de Referência, na fase licitatória e não após a 

contratação da empresa; 

b) indicar além da marca, o modelo do objeto a ser contratado.  
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É o parecer.    

  

Em síntese é o relatório.  

 

DECIDO: 

 

Isto posto, acolhemos integralmente as razões apresentadas pela Assessoria 

Jurídica no Parecer nº 0125/2019, negando provimento à impugnação da 

empresa VISION NET LTDA-EPP.  

 

Assim, determina-se que seja dado prosseguimento no procedimento licitatório. 

 

Registre-se, publique-se e intime-se. 

 
Contagem, 19 de setembro de 2019. 

 
 
 

Kênia Janaína de Sousa Madureira Silveira  
 

Pregoeira 

 
 

 

 

 
 


