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MARCELA FURLAN BAGGIO, OAB-SP nº 367.979, portadora do CPF nº 

409.440.548-89, do RG nº 48.403.068-1 SSP-SP e Título de Eleitor nº 392312240175, 

residente e domiciliada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, à Av. da Saudade, 

nº 246, 1º andar, Jardim Nossa Senhora de Fátima, e-mail 

marcela@stimaconsultoria.com.br, vêm respeitosamente pelo presente expediente 

apresentar 

 

 

 

 

I M P U G N A Ç Ã O  

 

 

 

 

em face dos termos e condições do Edital do Pregão Eletrônico n. 11/2022, pelas 

razões a seguir aduzidas. 

  

  

 

DA LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE 

 

 

 

 A sessão pública do Pregão em tela está marcada para as 13.00 horas do dia 

17 de novembro de 2022.  

 

 A Constituição Federal assegura a qualquer um do povo o direito de petição, 

consoante disposição expressa no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea (a). 
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O insigne jurista Carlos Ari Sundfeld, invocando o artigo 5º, inciso XXXIV, 

alínea (a) da Carta Magna, defende a possibilidade de qualquer pessoa, física ou 

jurídica, impugnar o edital, pois citado dispositivo garante o direito de petição aos 

Poderes Públicos, em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. 

 

 De toda sorte, é poder-dever do Administrador Público conhecer e rever, de 

ofício, aqueles atos administrativos que afrontem a legislação pátria, eis que a 

existência de ilegalidades nestes atos, caso não sejam sanadas em tempo hábil, 

fatalmente ensejarão no fracasso do certame licitatório, por macular todas suas fases 

sucessivas, seja por eivar o próprio contrato dela decorrente de nulidade, causando 

enormes prejuízos à Administração Pública, o que não é admissível. 

 

 Logo, a impugnante não só é parte legítima para o ato, como também o pratica 

tempestivamente. 

 

 

 

DOS FATOS 

 

 

 

O Município de Coqueiral publicou o Edital do Pregão Eletrônico n. 11/2022 

objetivando a “Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 

de Provimento de “Sistema em Nuvem”, com o Fornecimento de Licenças e Locação 

para uso de Softwares Integrados de Gestão Pública (Software)”. 

 

A sessão pública do Pregão em tela está marcada para as 13.00 horas do dia 

17 de novembro de 2022. 

 

No edital em testilha foram inseridas condições que ferem os preceitos legais e 

as jurisprudências predominantes dos Tribunais, impedindo a correta formulação das 

propostas e a competitividade tão almejada nos certames licitatórios, como ficará 

demonstrado a seguir.  

 

 

01. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR MEIO ELETRÔNICO – 

PRÁTICA VEDADA PELA JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE  

 

 

O Edital em seus itens 8.3 e 10.5 determina que as impugnações, assim como 

os recursos, deverão ser protocolados presencialmente na sede da prefeitura, com 

previsão expressa no item 10.6 de que não serão aceitos os recursos protocolados por 

e-mail. 

 

 Assim, qualquer interessado precisaria deslocar-se até Coqueiral, apenas para 

efetuar um protocolo de impugnação. 

 



 

  
 

 
  

Tal exigência, no entanto, é ilegal e deliberadamente criada para evitar o controle da 

legalidade dos atos da administração pública, conforme já reconheceu esse E. Tribunal de 

Contas em inúmeras decisões.  

 

Além disso, empresas de outros estados ou microempresas ficam tolhidas do direito 

de impugnar o certame, dadas as dificuldades e o custo para execução da diligência, muitas 

vezes altíssimo. 

 

 Nesta esteira: 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. RESTRIÇÃO À 

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DE 

MULTA AO RESPONSÁVEL. RECOMENDAÇÕES.1 - QUANDO O 

PREGÃO É REALIZADO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, A 

ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SELECIONAR PRODUTOS A SEREM 

OFERECIDOS DE FORMA PARCELADA, PARA CONTRATAÇÃO 

FUTURA, DE ACORDO COM A SUA NECESSIDADE. ISSO NÃO 

SIGNIFICA, CONTUDO, A AUSÊNCIA DE CRITÉRIO NA 

ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DOS PRODUTOS LICITADOS. 

NO CASO EM TELA, O MAIS ADEQUADO SERIA QUE OS GESTORES 

TIVESSEM INSTITUÍDO O REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS. NÃO 

TENDO FEITO ESSA OPÇÃO, DEVERIA CONSTAR NO EDITAL A 

QUANTIDADE DE PARCELAS PARA MAIOR PRECISÃO GERENCIAL 

E CONTRATUAL, O QUE PODERIA INCLUSIVE REFLETIR NO 

PREÇO DO CONTRATO, RAZÃO PELA RECOMENDA-SE AO GESTOR 

QUE FAÇA CONSTAR A REFERIDA QUANTIDADE NAS PRÓXIMAS 

LICITAÇÕES.2 - RECOMENDADO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

QUE CASO RESOLVA PROIBIR A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS, 

EM LICITAÇÕES FUTURAS, JUSTIFIQUE DEVIDAMENTE A 

REFERIDA VEDAÇÃO. 3 - É NECESSÁRIO QUE O ATO 

CONVOCATÓRIO ADMITA, AINDA QUE EXCEPCIONALMENTE, 

OUTRAS FORMAS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, TAIS COMO, 

PELO CORREIO, POR EMAIL E POR FAX, O QUAL SE AFIGURA 

RAZOÁVEL PARA GARANTIR O EXERCÍCIO DO DIREITO AO 

CONTRADITÓRIO. 4 - É RECOMENDÁVEL QUE A ADMINISTRAÇÃO, 

AO FIXAR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 

29 DA LEI N. 8666/93, REFIRA-SE À ¿REGULARIDADE FISCAL¿ EM 

DETRIMENTO DE ¿CERTIDÃO NEGATIVA¿. [EDITAL DE 

LICITAÇÃO n. 913221. Rel. CONS. CLÁUDIO TERRÃO. Sessão do dia 

01/03/2016. Disponibilizada no DOC do dia 01/07/2016.](grifamos) 

 

Assim, faz-se necessária a correção do texto editalício, para que se permita a oferta 

de impugnações e recursos por meio eletrônico, com reabertura do prazo, sob pena de 

ferimento direto do direito constitucional do peticionamento em defesa de direitos ou em 

combate à ilegalidade. 

 



 

  
 

 
  

02. INDEVIDA AGLUTINAÇÃO DE OBJETOS  

 

 

O objeto licitado consiste n fornecimento de licenças e locação para uso de 

softwares integrados de gestão pública.  

 

No entanto, como pode ser constado no Anexo I, são diversos os módulos 

licitados e não apenas os relacionados à gestão pública por si só e, assim sendo, a 

aglutinação em lotes de julgamento de sistemas de natureza distintas, compromete 

o caráter competitivo da licitação.  

 

É notório que existem sistemas que, para evitar o retrabalho e atender o 

princípio constitucional da eficiência, devem trabalhar interligados, entretanto, não são 

todos os casos que necessitam de interligação para o funcionamento adequado e 

eficiente da máquina pública.  

 

A licitação ora impugnada, no entanto, contempla no lote 2 mais de 28 (vinte e 

oito) softwares específicos e, como se verifica pela simples nomenclatura dos 

softwares ali contidos, a aglutinação de todos os módulos nesse lote único não possui 

nenhuma sustentação técnica plausível. 

 

Isso porque, como é facilmente verificável, são sistemas que não precisam 

funcionar de maneira integrada com os de administração e finanças. 

 

Tem-se, portanto, que a presente licitação busca aglutinar no mesmo lote 

sistemas de áreas completamente distintas, tais como o Inclusão e Controle de 

contratos com Segurança e Saúde do Servidor; ou o Simples Nacional com Gestão 

de Cemitério.  

 

 

Todos esses sistemas mencionados acima exemplificativamente, bem como os 

outros dentre os 28 incluídos no mesmo lote não apresentam nenhuma vinculação necessária 

e nem se encontra justificado o motivo da reunião por parte da Prefeitura. 

 

Isso pois, entendemos que não há nenhuma justificativa técnica que pudesse ser 

reputada válida no sentido de sustentar a determinação restritiva do edital, uma vez que o 

artigo 3º, § 1º, I, da Lei Federal nº 8.666/1993 – Lei de Licitações predispõe: 

 

“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”. 

 



 

  
 

 
  

Repita-se: sabe-se que, em tese, é válida a exigência de softwares em lotes únicos, 

contudo, desde que haja justificativas técnicas para tanto e, no caso em tela, não há.  

 

Além disso, o E. Tribunal de Contas de MG possui entendimento sumulado nesse 

sentido: 

 

“Súmula 114 (Publicada no “MG” de 12/05/10 - pág. 53 - Mantida no D.O.C. de 

07/04/14 – pág. 04) 

 

É obrigatória a realização de licitação por itens ou por lotes, com exigências de 

habilitação proporcionais à dimensão de cada parcela, quando o objeto da 

contratação for divisível e a medida propiciar melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e a ampla participação de licitantes, sem perda da 

economia de escala, adotando-se, em cada certame, a modalidade licitatória 

compatível com o valor global das contratações.” 

 

Assim, considerando a possibilidade de divisão do objeto, a exigência de que 

todos sejam fornecidos em um lote único se torna ilegal, implicando na perda do 

caráter competitivo do certame. 

 

Portanto, comprovando-se que há requisito técnico restritivo e acima de tudo ilógico 

e injustificável, o edital merece correção, pois este item restringe a competitividade. 

 

03. AUSÊNCIA DE INFORMAÇOES IMPRESCINDÍVEIS REFERENTES 

AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, CONVERSÃO E MIGRAÇÃO 

DA BASE DE DADOS DISPONÍVEIS – FATO IMPEDITIVO DE 

FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 

O instrumento convocatório contempla a obrigatoriedade de conversão e 

migração dados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, no entanto, o Edital não 

contempla qualquer informação sobre o banco de dados a ser migrado e muito 

menos sobre o número de usuários que participarão dos treinamentos.  

 

Sem informações claras e objetivas, expressamente consignadas no edital, 

o princípio da igualdade restará comprometido, podendo haver privilégios ou 

favorecimento para a empresa que atualmente detém o contrato e as informações 

necessárias. Informações essas quanto ao atual sistema em uso pela Administração; 

período de dados que serão convertidos, formato da base e outros elementos técnicos 

são extremamente necessários para a correta elaboração da proposta. 

 

O Termo de Referência, que constitui anexo do Edital, é totalmente omisso 

quanto às informações e dimensionamento dos dados a serem convertidos. 

http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20114-10.pdf
http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Legislacao/legiscont/S%C3%BAmula/S%C3%BAmula%20114-10.pdf


 

  
 

 
  

    

Neste sentido, deve a Administração estabelecer objetivamente todas as 

informações disponíveis acerca dos dados que deverão ser convertidos e/ou 

migrados para o novo sistema antes da formulação da proposta, bem como o número 

de usuários para o treinamento, para que as empresas licitantes possam mensurar 

os custos que envolvem a migração e possam formular corretamente a proposta, 

bem como fornecer o prazo hábil de, no mínimo, 90 (noventa) dias para que essa 

migração ocorra. Sem essa informação e sem um prazo adequado, é impossível a 

determinação dos preços.  

 

04. AUSÊNCIA NO EDITAL E MINUTA DO CONTRATO DOS 

CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR EVENTUAL 

ATRASO DE PAGAMENTO DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

O Edital não estabelece as condições e critérios para compensação financeira 

por eventuais atrasos de pagamentos por culpa da contratante. A cláusula referente ao 

Preço na minuta do Contrato constante dos Anexos do Edital igualmente não menciona 

os critérios que a Lei determina que devem estar explícitos no edital. 

 

Ocorre que tais cláusulas são condições obrigatórias previstas nos artigos 40 e 

55 da Lei Federal nº 8.666/1993:  

 

“Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em 

série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 

modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção 

de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como para início 

da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 

seguinte: 

 

(...) 

 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a 

partir da data final do período de adimplemento de cada 

parcela;                

b) cronograma de desembolso máximo por período, em 

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros; 

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, 

desde a data final do período de adimplemento de cada parcela 

até a data do efetivo pagamento;    

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais 

atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 

e) exigência de seguros, quando for o caso;” 

 

 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

(...) 



 

  
 

 
  

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base 

e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de 

atualização monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento;  

 

Com efeito, a disposição editalícia, ao não obedecer a legislação, fere o 

princípio pátrio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição e no art. 3º da Lei 

Federal nº 8.666/1993, caracterizando ato de improbidade administrativa, conforme 

preceitua o art. 11 da Lei Federal n. 8.429/1992: 

 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 

omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 

legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 

diverso daquele previsto, na regra de competência;” 

  

 Assim, deve o Edital ser corrigido para que se adeque à legislação e inclua as 

previsões necessárias de reajuste que devem constar no edital e no futuro contrato. 

 

 

05. OMISSÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ILEGALIDADE 

 

 

O Edital é totalmente omisso quanto à possibilidade de que empresas em 

recuperação judicial participem do certame.  

 

Tal omissão é contrária ao entendimento adotado pelo TCU:  

 

"Admite-se a participação, em licitações, de empresas em recuperação 

judicial, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial 

competente afirmando que a interessada está apta econômica e 

financeiramente a participar de procedimento licitatório". (TCU, Acórdão 

1201/2020 Plenário, Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo). 

 

E, no mesmo sentido, também é contrária ao entendimento deste E. Tribunal: 

 

DENÚNCIA. PREGÃO PRESENCIAL. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 

INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APONTADAS. ARQUIVAMENTO.1. Empresas em 

recuperação judicial não podem ser impedidas de participar do procedimento 

licitatório, sob pena de impor restrição ao caráter de competitividade do 

certame, além de contrariar os ditames da Lei n. 11.101/05 e decisão do 

Supremo Tribunal Federal.2. Este Tribunal tem o entendimento de que a 

sanção referente a suspensão do direito de licitar se estende a todos os entes e 

órgãos da Administração Pública.3. A Lei de Licitações permite a 

apresentação do Certificado de Registro Cadastral ¿ CRC em substituição aos 

documentos exigidos para fins de habilitação.4. A avaliação da amostra 



 

  
 

 
  

vincula os produtos oferecidos pelo licitante, de modo que sua 

desconformidade em relação aos critérios estabelecidos no edital configura 

inexecução contratual.5. A jurisprudência deste Tribunal indica que, na 

licitação na modalidade pregão, não há vedação para que os editais sejam 

assinados pelo pregoeiro. [DENÚNCIA n. 980481. Rel. CONS. DURVAL 

ANGELO. Sessão do dia 17/12/2019. Disponibilizada no DOC do dia 

14/02/2020, grifo nosso]. 

 

DENÚNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE. 

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES JÁ 

DESENVOLVIDOS. SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUANTO AOS APONTAMENTOS DE 

IRREGULARIDADE INICIALMENTE INDICADOS. EXIGÊNCIA DE 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DA 

POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA DE 

DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA. FALTA DE CLAREZA E 

PRECISÃO DO EDITAL ACERCA DA SITUAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

DO ENTE LICITANTE. INCLUSÃO NO EDITAL DE VISITA TÉCNICA. 

SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA 

VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME DE EMPRESAS REUNIDAS 

EM CONSÓRCIO. VULTO, DIMENSÃO E COMPLEXIDADE. SERVIÇO 

COMUM. REGULARIDADE. VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. CASO 

CONCRETO. REGULARIDADE. RECOMENDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE 

AMPLA IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL. NÃO HÁ ÓBICE À 

COEXISTÊNCIA DAS DIVERSAS FORMAS DE IMPUGNAÇÃO. 

REGULARIDADE. RECOMENDAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS 

APONTAMENTOS. ARQUIVAMENTO.1. Restam sanadas parte das 

irregularidades presentes no instrumento convocatório apontadas 

inicialmente pela denunciante, diante da retificação do instrumento 

convocatório pela Administração Municipal, com a alteração das exigências 

apontadas como irregulares pela denunciante, atreladas à exigência de 

Certidão Negativa de Débito, sem indicação expressa da possibilidade de 

apresentação da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa, e à falta 

de clareza e precisão do edital acerca da situação do banco de dados do ente 

licitante.2. A participação de empresas em consórcio não pode ser entendida 

como regra, de forma que a vedação ou permissão de participação de 

empresas reunidas na licitação deve ter como parâmetro a conjugação de 

elementos como vulto, dimensão e complexidade, considerando o objeto 

licitado e os potenciais interessados.3. Segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça ¿ STJ, a Lei n. 8.666/1993 não prevê a necessidade da 

apresentação de certidão negativa para casos de recuperação judicial e, nos 

termos dos arts. 47 e 52, II, ambos da Lei de Falências, a sociedade 

empresária em recuperação judicial poderá comprovar sua aptidão 

econômico-financeira de outras formas, independentemente da respectiva 

certidão.4. A exigência de apresentação de certidão negativa de falência e 

recuperação judicial, que, com o advento da Lei 11.101/2005, substituiu a 

certidão de falência e concordata, não implica a imediata inabilitação do 



 

  
 

 
  

licitante, cabendo ao pregoeiro ou à comissão de licitação realizar diligências 

para avaliar a real situação de capacidade econômico-financeira da licitante 

e que, nos termos da jurisprudência desta Corte, deve estar atrelada à 

apresentação de comprovação de que o plano de recuperação foi acolhido na 

esfera judicial, na forma do art. 58 da Lei n. 11.101/2005, bem como dos 

demais requisitos exigidos no edital. 5. A exigência de que as impugnações do 

edital devem ser protocolizadas na sede do órgão licitante não beneficia, 

necessariamente, as empresas locais em detrimento dos participantes de 

outros municípios e estados, uma vez que a entrega de qualquer documento na 

sede da Prefeitura não exigiria a presença de funcionário da empresa licitante 

no local, já que poderia ser efetuada por procurador constituído ou qualquer 

pessoa designada para tal incumbência. O art. 41, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, 

no entanto, não impõe óbice à coexistência das diversas formas de 

impugnação, especialmente pela via eletrônica. [DENÚNCIA n. 1072438. 

Rel. CONS. SUBST. ADONIAS MONTEIRO. Sessão do dia 12/03/2020. 

Disponibilizada no DOC do dia 28/04/2020, grifo nosso.] 

 

Dessa forma, de forma a garantir a competitividade necessária ao certame, deve 

ser corrigido o Edital.  

 

06. ESPECIFICAÇÕES EXCESSIVAS – DESARRAZOADAS – 

RESTRIÇÃO DA COMPETIVIDADE 

 

 

A modalidade de licitação denominada pregão deve ser utilizada para aquisição 

de bens e contratações de serviços considerados comuns. O parágrafo único do art. 1º 

da Lei Federal n. 10.520/2002 preconiza que “consideram-se bens e serviços comuns, 

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de 

mercado” 

 

O inc. II do art. 3º da Lei n. 10.520/2002 é cristalino ao estabelecer que “a 

definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 

por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição”. 

 

No entanto, o Edital exige que as licitantes apresentem 100% (cem por cento) 

dos requisitos/funcionalidades dos sistemas constantes dos lotes 2, 3 e 4 e 90% 

(noventa por cento) dos requisitos/funcionalidades dos sistemas dos demais lotes.  

Os Lotes 2, 3 e 4, que devem ser atendidos em sua integralidade, possuem 

mais de 150 (cento e cinquenta) páginas com especificações minuciosas das 

funcionalidades. E, os demais lotes, que devem atender 90% (noventa por cento) 

das exigências – de forma tão restritiva quanto a exigência de 100% (cem por 

cento) – mais de 200 (duzentas) páginas de especificações.   

 

Tal determinação compromete os princípios da igualdade, da competitividade, 

da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, pois, certamente, nenhum licitante 



 

  
 

 
  

conseguirá atender plenamente todos esses requisitos, exceção feita ao licitante 

detentor do descritivo ora combatido. 

 

Sistemas que funcionam em outros municípios de forma regular e satisfatória 

para a gestão da rede municipal de saúde, embora não contenha alguns caprichos e 

características irrelevantes desenhadas no edital em análise, estarão excluídos do 

certame. 

 

O edital deve estabelecer, conforme preconiza o inc. II do art. 3º da Lei n. 

10.520/2002, a descrição das especificidades de forma suscinta e clara, demonstrando 

sua relevância e necessidade.  

 

Desta forma, as especificações devem ser revisadas e o edital suspenso, a bem 

do interesse público. 

 

 

 

DIREITO 

 

 

  

A Constituição Federal estabelece em seu art. 37 que “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...”. 

 

A Lei Federal nº. 8.666/1993, atendendo a carta magna, em seu art. 3º, define 

que “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

 

Observa-se, claramente, que tanto a carta magna como o estatuto federal 

licitatório impõem à Administração Pública a obrigação de observar e cumprir os 

princípios constitucionais e básicos ali sacramentados, podendo configurar, em caso 

de não cumprimento, atos de improbidade administrativa, cujas sanções estão previstas 

em lei específica. 

 

 Neste diapasão, estabelece o § 1º do art. 3º que 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. 3o da Lei no 8.248, 

de 23 de outubro de 1991;                   (Redação dada pela Lei 

nº 12.349, de 2010)”. 

 

 

 Desta forma, consoante amplamente noticiado nos tópicos acima aduzidos, a 

licitação deve ser suspensa para que o edital possa ser corrigido e atender as normas 

legais vigentes. 

  

 

 

PEDIDO 

 

 

 

Ante o exposto, em face dos apontamentos acima, solicitamos que o 

processamento da licitação em tela seja suspenso, para que a Administração possa 

realizar as correções necessárias e imprescindíveis no Edital, objetivando respeitar os 

princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da 

transparência e tudo mais que for correlato, principalmente, a seleção mais vantajosa 

para o Poder Público, republicando nos exatos termos da Lei. 

 

 

Araras/SP, 14 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Marcela Furlan Baggio 

OAB/SP nº 367.979 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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