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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2022 -
SEAPE/DF

Prezados, boa tarde!

A empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A vem, respeitosamente, apresentar Impugnação ao Edital
de Pregão Eletrônico Nº23/2022 - Processo SEI-GDF nº 04026-00009617/2022-59. 

Para tanto, segue anexo arquivo digital, bem como os documentos comprobatórios relativos ao signatário do
mesmo.

Agradecemos desde já a atenção dispensada.

Favor acusar o recebimento deste.

Atenciosamente, 

         
   Confiabilidade e Segurança

ANNE PINHEIRO 
Analista de Licitações 
+55 (41) 3270-6000
Spacecomm Monitoramento S/A

O teor sigiloso deste documento é protegido e controlado pela Lei nº 12.527, de 18.11.2011, que restringe o acesso, a divulgação
e o tratamento deste documento a pessoas devidamente credenciadas que tenham necessidade de conhecê-lo, e pela Lei nº
13.709, de 14.08.2018, que protege os direitos fundamentais de Liberdade e Privacidade de Dados Pessoais. A divulgação, a
revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada das informações e conhecimentos utilizados, contidos ou
veiculados por meio desse documento, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acesso
indevidos, caracterizam os crimes de violação de sigilo funcional, de divulgação de segredo tipificados no Código Penal, bem como
configuram condutas de improbidade administrativa, e vazamento de Dados Pessoais.

Anne Pinheiro <anne@spacecom.com.br>
sex 27-01-2023 16:07

Para:Comissão de Licitação <licitacao@seape.df.gov.br>;

Cc:Relacionamento Institucional/Comercial <ric@spacecom.com.br>; Jurídico Spacecom <juridico@spacecom.com.br>;

 2 anexos (13 MB)

DF_Carta_SPACECOMM_nº2023_01_27_IMPUGNAÇÃO_EDITAL_PE_23_2022_SEAPE.pdf; Documentos Comprobatórios - Alfeu.zip;

http://www.spacecom.com.br/
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
DISTRITO FEDERAL

 

Diretoria de Planejamento de Contratações e Licitações

 

Relatório SEI-GDF n.º 7/2023 - SEAPE/SUAG/COAD/DILIC Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023

RELATÓRIO AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

 

Assunto: Resposta ao pedidos de Impugnação apresentados ao Pregão Eletrônico nº 23/2022 SEAPE-DF.

Interessado: SPACECOMM MONITORAMENTO S/A

 

1. DOS FATOS

A empresa SPACECOMM MONITORAMENTO S/A, inscrita sob CPNJ 09.070.101/0001-03,
apresentou TEMPESTIVAMENTE  impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 23/2022,  SEAPE-
DF, segue a manifestação embasada nos dados prestados pelas áreas técnicas do órgão.

 

2. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

A empresa impugnante encaminhou sua peça em tempo hábil, a qual merece ter o seu
mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos na legislação vigente e no instrumento
convocatório.

Passados os esclarecimentos, a referida impugnação foi encaminhada para a Equipe de
Planejamento da Contratação, a qual ao analisar as informações da empresa, verificou os seguintes
pontos:

Ques�onamento 01: Da necessidade de es�pulação de prazo para aprovação
das medições de serviços.
Resposta: A SEAPE-DF é um órgão da administração pública direta que atua na
Segurança Pública e gere o Sistema Penitenciário. Neste contexto, como pode
se observar, há uma grande possibilidade de imprevistos, crises, intervenções
de órgãos externos, stakeholders e atores que influenciam e decidem a atuação
deste órgão. Assim, resguardando-se nos princípios da autotutela e da
discricionariedade administra�va que o caso em concreto pede, esta Secretaria
de Estado não fixará prazo no item levantado pela impugnante e con�nuará a
critério da Administração.

 
Ques�onamento 02: Do período mínimo para validação do pagamento.
Resposta: Apesar do contrato mencionar valores mensais, a SEAPE pagará
apenas diárias de equipamentos efe�vamente usados. Não há como fracionar o
dia em horas. Como já esclarecido na impugnação anterior, o CIME
compreende todos os apontamentos feitos quanto às dificuldades de captação
ou envio de dados à Central de Monitoração. Apesar de haver, por mo�vos
diversos, interrupção temporária na monitoração, o equipamento permanece
a�vo. Ou seja, desde que vinculado e mesmo que a captação ou envio de dados
se dê em momento posterior, consideraremos que este disposi�vo está em
pleno funcionamento. Mesmo havendo dificuldades na captação de
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coordenadas GPS ou deficiência na cobertura das operadoras de celulares,
ainda assim estarão vinculados aos monitorados a�vos, sendo efe�vamente
usados e, consequentemente, farão jus ao pagamento de diárias. Da mesma
forma, no caso de desa�vação de equipamentos, independente do horário em
que ocorram, a diária daquele dia será paga integralmente, ou seja, não haverá
fracionamento em horas.
 

Ques�onamento 03: Da possibilidade de mudança do local da prestação de
serviços
Resposta: A SEAPE não possui prédio próprio para instalação do CIME, portanto
sua localização �sica pode-se alterar durante a vigência do contrato. Assim, a
Administração Pública deve se resguardar quanto a futuras necessidades de
instalação de novos postos de atendimento. Como a SEAPE não tem sede
própria, poderá mudar de local. Porém, foi previsto somente uma única
mudança de estrutura �sica durante a vigência do contrato, ou seja, é
totalmente possível calcular estes possíveis custos e incluí-los no valor total do
serviço.
 

Ques�onamento 04: Do mecanismo de a�vação da tornozeleira.
Resposta: O tópico: “deve ser automá�co, não devendo possuir nenhum �po
de mecanismo de a�vação que permita ao monitorado intervir no
funcionamento;” diz respeito à operação/funcionamento do equipamento, de
modo que não seja necessário o acionamento de botões ou u�lização
de chaves para que entre em operação, ou seja, que não possa ser
ligado/desligado pelo próprio usuário. O item não versa sobre pré-a�vação de
disposi�vos, como mencionado pela impugnante, de modo que deve ser
man�do. A razão primordial para manutenção da exigência é que o tornozelado
não possua o controle por qualquer meio de desligar o disposi�vo de
rastreamento, haja vista que o público que u�liza o equipamento, pode tentar
evitar o funcionamento a fim de ludibriar a fiscalização do cumprimento de
medida judicial. 
 

Ques�onamento 05: Dos locais de instalação do datacenter.
Resposta: A medida é necessária para a execução do objeto licitado, já que
a redundância do Data center é de fundamental importância, pois os dados que
são gerados no monitoramento não podem ficar a mercê de fenômenos da
natureza, casos fortuitos, força maior, ataques externos, entre outros. Não há
necessidade de instalação de escritório na cidade, mas de redundância dos
dados do monitoramento como podemos observar abaixo nos itens do TR, no
qual o data center local será no próprio CIME e sua redundância em território
nacional. A escolha do data center principal ser localizado na própria central de
monitoramento é para facilitar a operação da futura CONTRATADA e diminuir
seus custos (energia, aluguel de local, etc), além de trazer mais segurança para
a Administração. Já o outro ponto poderá ser na nuvem, como apresentado no
item 20.9.1 do Termo de Referência.
 

Ques�onamento 06: Da garan�a contratual.
Resposta: A garan�a contratual que será aplicada na contratação em pauta é a
mencionada no Termo de Referência no item 41.1.: "Por se tratar de serviço
con�nuado e levando ainda em consideração os diversos riscos e imprevistos
que podem ocorrer durante a vigência do contrato, a SEAPE solicitará garan�a
contratual de 2% (dois por cento) do valor total da contratação."
A previsão do item 17.8 faz referência a disposi�vo legal que informa o
quan�ta�vo máximo possível no que tange a garan�a contratual, todavia, para
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o caso em tela aplicar-se-á o quan�ta�vo já mencionado, não havendo
qualquer divergência entre os textos.
 

Ainda, acerca das informações trazidas no primeiro parágrafo da página 19 da peça
impugnatória, explicitamos que a contratação realizada pela SEAPE/DF em nada poderá colaborar para o
sucesso de uma licitação do Estado do Pernambuco, haja vista tratarem-se de unidades diversas da
Federação e com órgãos dis�ntos, razão pela qual não adentrará no mérito das informações
apresentadas.

Este é o entendimento.

 

3. DA DECISÃO

Diante do exposto, entendo que os argumentos da empresa SPACECOMM
MONITORAMENTO S/A, inscrita sob CPNJ 09.070.101/0001-03 não merecem prosperar. Isto posto,
RESOLVO:

1) RECEBER e CONHECER o Pedido de Impugnação da empresa SPACECOMM
MONITORAMENTO S/A, inscrita sob CPNJ 09.070.101/0001-03, visto sua tempes�vidade;

2) NEGAR PROVIMENTO ao pedido.

 

 

ANA CAROLLINA COSTA PEREIRA RODRIGUES
Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLLINA COSTA PEREIRA RODRIGUES -
Matr.0195108-4, Diretor(a) de Planejamento de Contratações e Licitações, em 31/01/2023, às
17:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 104959712 código CRC= EEA227D4.
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