
 

        
 

 

GABINETE DA PREFEITA 
 
Pregão Eletrônico nº 126/2.022 
Processo SA/DL nº 179/2.022 
Objeto: serviço de rastreamento de veículos da frota municipal. 
Impugnante: TSM Tecnologia e Sistema de Monitoramento Ltda. 
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital n.º 150/2022, do Pregão 
Eletrônico n.º 126/2022, Processo SA/DL n.º 179/2022, apresentada pela 
empresa TSM Tecnologia e Sistema de Monitoramento Ltda., que deve ser 
conhecida, por ter sido protocolada dentro do prazo estabelecido nos 
parágrafos 1º e 2º, do artigo 41, da Lei federal 8.666/93, com alterações 
posteriores.  

 
Em síntese, insurge o Impugnante contra edital do pregão 

em referência pela ausência da exigência de inscrição da licitante no órgão 
competente, bem como da apresentação de Certificado de Homologação da 
ANATEL. 

 
Alega que o edital é omisso sobre a inscrição da empresa 

no órgão competente, como no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), assim como a certificação da Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL válida. 

 
Requer a procedência da impugnação para o Edital do 

Pregão Eletrônico seja revisto e passe a contemplar as alterações ora 
pleiteadas. 

 
DECISÃO 
 
O edital da licitação foi confeccionado diante da 

discricionariedade conferida ao Gestor Público em poder aplicar as 
exigências habilitatórias, de acordo com as peculiaridades do objeto. 

 



 

        
 

 

Conforme ensina o doutrinador Celso Antônio Bandeira de 
Mello em obra monográfica acerca do tema: 

 
“Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade 

que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes 
de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, 
perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução 
mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez 
das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não 
se possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para a situação 
vertente”. 

 

 
Importante observar que a exigência da capacidade 

técnica descrita no Edital se amolda aos princípios administrativos da 
proporcionalidade e razoabilidade, não havendo a possibilidade de 
exigência do registro da empresa em órgão fiscalizador, por ser inaplicável 
para o objeto da licitação. 

 
Exigir a apresentação de Certificado de Registro emitido 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para o tipo de 
contratação previsto neste certame, se mostra plenamente incompatível 
com os preceitos da Constituição Federal, inseridos no inciso XXI, do art. 
37, que assim dispõe: 

 
. . . 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia e cumprimento das obrigações.  

. . .  

 
Cumpre destacar a importância de os equipamentos a 

serem utilizados possuírem homologação da ANATEL, cujo certificado 
deverá ser exigido pela Administração Municipal, para garantir a necessária 



 

        
 

 

qualidade e segurança dos aparelhos e para atender aspectos de 
acabamento, identificação, estabilidade, resistência e segurança. 

 
Contudo, a referida homologação deverá ser exigida no 

momento da entrega e instalação dos equipamentos, não havendo a 
obrigação de apresenta-lo antecipadamente. 

 
Deste modo, considerando que os processos licitatórios 

têm como finalidade atender às demandas da Administração, com foco no 
interesse público, através da seleção da proposta mais vantajosa, 
possibilitando a ampla participação e competitividade dos licitantes, sempre 
respeitando o princípio da isonomia se conclui que a alegação da 
Impugnante procede somente quanto a exigência de homologação dos 
equipamentos na ANATEL. 

 
Assim sendo, diante de todo o exposto, DAR-SE 

provimento parcial à impugnação apresentada pela empresa TSM 
Tecnologia e Sistema de Monitoramento Ltda., para efeito de alterar o edital 
para a inclusão da exigência da homologação dos equipamentos na 
ANATEL, com a redesignação da data para a realização da sessão pública. 
 
  
Monte Alto, 21 de outubro de 2.021. 

             
  
 
   

 
Maria Helena Aguiar Rettondini 

Prefeita 


