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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Processo Administrativo Licitatório nº 120/2022. 

Pregão Eletrônico nº 011/2022. 

Tipo de Julgamento: Menor Preço Global 

 

 

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

PARA 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, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE 

MULTIUSUÁRIO EM PLATAFORMA WEB (INTERNET), COM MÓDULOS INTEGRADOS, 

INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE DE DADOS, 

MIGRAÇÃO, E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS MUNICIPAIS) DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

MUNICIPAL, E INDIRETA ÓRGÃO AUTÁRQUICO (SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO) E O ÓRGÃO LEGISLATIVO (CÂMARA MUNICIPAL), BEM COMO HOSPEDAGEM DE CADA 

SOLUÇÃO EM DATA CENTER, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
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I – DA PRELIMINAR. 

 

 Impugnação interposta INTEMPESTIVAMENTE pela sociedade 

empresária denominada E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 39.781.752/0001-72. 

 

 

Antes da análise quanto aos argumentos e fundamentos que baseiam a 

Impugnação apresentada, é necessário salientar sobre a legitimidade para propositura bem 

como quanto ao prazo para exercício do direito impugnativo manifesto na peça protocolada pela 

referida empresa na data de 11/11/2022 às 14h35min, sendo que o prazo final para protocolo 

seria no dia 10/11/2022 até o fim do expediente administrativo, ou seja, às 16h:00min. 

Considerando o Decreto Municipal nº 2.824/2022 "Ponto Facultativo" no dia 14/11/2022. 

 

A regularidade representativa se verifica que pela documentação 

acostada, que o direito se encontra sendo exercido por intermédio de Representante 

regularmente constituído, agindo em nome da empresa.  

 

No que diz respeito ao prazo, se verifica do Ato Convocatório lançado que 

à sessão pública para recebimento dos envelopes de interessados restou designada para às 

13h00min do dia 17 de novembro de 2022, com envio dos respectivos documentos para o sítio 

eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, conforme definições do item 1.4 do 

instrumento editalício. 

 

Inobstante o artigo 24 do Decreto nº 10.024/2019 (Pregão Eletrônico) 

regrar o prazo de 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão, se observa que o 

item 8.1 do edital estabelece o prazo de 2 dias úteis para exercício do direito impugnativo.  

 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Assim, com base nas respectivas datas de protocolo e data designada 

para abertura do certame, se caracteriza por imtempestiva a impugnação apresentada pela 

sociedade empresária denominada E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, posto que, observadas 

as regras do artigo 41º parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93, c/c art.12 do Decreto nº 3.555/2000, 

esse ora aplicado de forma subsidiária; bem como o próprio regramento do instrumento 

editalício em apreço conforme definições do item 8.1 conforme já destacado.  

 

Além do que, independentemente do prazo, essa administração nunca se 

furta de seu mister em buscar a preservação do interesse público por intermédio de justificativa, 

esclarecimento ou mesmo decisão de sobre seus atos administrativos. 

 

Na sequência passou-se a análise e decisão a respeito dos itens objetos 

da insurgência apresentada, nos seguintes termos e fundamentos:  

 

 

II – DAS RAZÕES DO RECURSO. 

 

 Alega a impugnante que:  

Insurge requerendo a suspensão do processo administrativo licitatório 

em contenda alegando vícios: 

- Das Amostras (demonstração do sistema); 

- Parcelamento do Objeto de Natureza Dívisivel; 

- Dos Atestados; 

- Da Exigência de Comprovação de Envio da Prestação de Contas em Dia; 

- Da Exigência de Apresentação de Instrumentos Administrativos ou 

Privados Contratos com os Atestados de Capacidade Técnica – Desvio de Finalidade; 

- Da Exigência de Alvará de Funcionamento; 

- Da Restrição à Participação de Empresas em Recuperação Judicial; 

- Da Média de Preços Apurada pela Administração e o Julgamento 

Objetivo; 
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- Da Fixação de Multa com Percentual Exorbitante; 

- Dos Princípios Básicos que Regem a Máteria; 

 

 Assim, requer a este agente de licitação, que faça tais alterações no 

instrumento editalício. 

 

III – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. 

 

 Inicialmente, há de se registrar que as condições fixadas no Edital e Termo 

de Referência foram estabelecidas com estrita observância das disposições legais contidas na Lei 

Federal nº 8.666/93.  

Como é cediço, a licitação não se rege apenas pelos princípios 

estabelecidos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 (isonomia, seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo), mas também pelos princípios gerais que 

constituem o Regime Jurídico Administrativo, sobressaindo-se entre todos estes o Princípio da 

Supremacia do Interesse Público, pilar de sustentação do Direito Administrativo Brasileiro. 

Pois bem. 

Imperioso ressaltar, antes de adentrarmos ao mérito da impugnação, que 

a Lei Federal nº 8.666/93, ao definir a documentação que poderia ser exigida para fins de 

habilitação, estabeleceu um rol exaustivo, mantendo, contudo, a discricionariedade da 

administração em exigir ou não tal comprovação, limitando, porém, a sua exigência ao 

cumprimento dos requisitos nela estabelecidos. 

Ademais a exigência da documentação prescrita no art. 27 s/s do Estatuto 

de licitações prevê o cumprimento de alguns requisitos. 
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Pela simples leitura do caput do dispositivo legal em comento, denota-se 

que a intenção do legislador foi impor um limite ao poder discricionário da Administração em 

estabelecer os parâmetros de exigência dos documentos que compõem o rol do art. 27 e s/s da 

Lei Federal nº 8666/93, não instituindo, assim, obrigatoriedade, mas sim faculdade do Poder 

Público em exigir todos ou nenhum dos documentos ali relacionados. 

O edital faz menção à participação de empresas regulares e que 

disponham de aptidão para execução do objeto, uma vez tratar-se da prestação de serviços de 

provimento de “sistema em nuvem”, com o fornecimento de licenças e locação para uso de 

softwares integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em 

plataforma web (internet), com módulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de 

implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários. E serviços 

técnicos especializados para as unidades administrativas (secretarias municipais) da 

administração direta municipal, e indireta órgão autárquico (Saae – Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto) e o órgão legislativo (Câmara Municipal), bem como hospedagem de cada solução 

em data center, mesmo que sem grande complexidade, com o objetivo averiguar sua 

capacidade, ampliando assim as possibilidades de que a mesma consiga executar o objeto de 

forma eficiente, pois em caso contrário, haveria graves prejuízos para a Administração. 

Desta forma, torna clara e cristalina a intenção do legislador em autorizar 

a faculdade de apenas as exigências previstas na legislação e de interesse da administração 

Objetivando resguardar a Administração Pública em eventuais 

contratações, na medida em que utiliza mecanismos assecuratórios da conclusão a contento do 

instrumento contratual, garantido pela eficiência e capacidade da futura contratada. Sabemos 

que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, entretanto, tal princípio 

não pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e ponderado conjuntamente 

com os demais e importantes princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e 

eficiência nas contratações. 
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Por fim, nota-se fulcro das irresignações, as quais pela fragilidade de seus 

fundamentos, tão somente revelam a vontade subjetiva da impugnante em reformular as 

condições do instrumento editalício, sem, contudo, atentar-se às disposições legais e às regras 

editalícias, razão pela qual deve esse Honrado Município de afastar as pretensões contidas 

parcialmente na representação ora combatida. 

 

IV – DO MÉRITO. 

 

Cumpre-nos registrar que este Município de Coqueiral-MG, quando da 

elaboração de seus processos licitatórios, alinha-se ao cumprimento dos princípios norteadores 

da Administração Pública, elucidados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e art. 3° 

da Lei Federal n° 8.666/93, especialmente, no que se refere à legalidade do referido ato 

administrativo e respeito ao princípio da ampla competitividade e obtenção da proposta mais 

vantajosa à Administração e pleiteia pela garantia da excelência e eficiência da qualidade dos 

serviços a serem executados.  

 

Já ficou demonstrado acima que a Administração Pública precisa da 

prestação de serviços de provimento de “sistema em nuvem”, com o fornecimento de licenças 

e locação para uso de softwares integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente 

multiusuário em plataforma web (internet), com módulos integrados, incluindo a prestação 

dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos 

usuários. E serviços técnicos especializados para as unidades administrativas (secretarias 

municipais) da administração direta municipal, e indireta órgão autárquico (Saae – Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto) e o órgão legislativo (Câmara Municipal), bem como hospedagem 

de cada solução em data center, enfim a isonomia será respeitada para estes pretensos licitantes 

que possuem condições de fornecer o objeto exigido, nestas características como ensina Marçal 

Justen Filho, na obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos", 10º edição, Editora Dialética, 

São Paulo, 2004, pg. 50.  
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(...) “Há equívoco em supor que a isonomia veda a diferenciação entre os 

particulares para contratação com a Administração. A Administração necessita 

contratar com terceiros para realizar seus fins. Logo, deve escolher o 

contratante e a proposta. Isso acarreta inafastável diferenciação entre os 

particulares. Quando a Administração escolhe alguém para contratar, está 

efetivando uma diferenciação entre os interessados. Em termos rigorosos, está 

introduzindo um tratamento diferenciado para os terceiros. A diferenciação e o 

tratamento discriminatório são insuprimíveis, sob esse ângulo. Não se admite, 

porém, a discriminação arbitrária, produto de preferências pessoais e subjetivas 

do ocupante do cargo público. A licitação consiste em um instrumento jurídico 

para afastar a arbitrariedade na seleção do contratante. Portanto, o ato 

convocatório deverá definir, de modo objetivo, as diferenças que são 

reputadas relevantes para a Administração. A isonomia significa o tratamento 

uniforme para situações uniformes, distinguindo-se-as na medida em que 

exista diferença. Essa fórmula acarreta inúmeras consequências.” (grifo 

nosso). 

 

Neste mesmo sentido, ao definir Licitação, coaduna Helly Lopes Meirelles 

em Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2007., p. 27): 

 

 “O procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa a 

propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder Público, 

dentro dos padrões previamente estabelecidos pela Administração, e atua 

como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos”. (grifo 

nosso). 

 

Não bastando o entendimento dos doutrinadores também á pacificado 

em sumula pela nossa Superior Corte de Contas no Acórdão 1631/20017 Plenário que:  

 

O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, 

representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista 
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em caráter de generalidade, a admitir, por óbvio, excepcionalidades que sejam 

conduzidas por circunstâncias ensejadoras de determinada feição fora do 

comum. Não se admite a discriminação arbitrária na seleção do contratante, 

sendo insuprimível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo em 

vista que, nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993, a licitação destina-

se a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, e também a observância do princípio constitucional da 

isonomia. (grifo nosso). 

 

Como se vislumbra na lição dos doutrinadores e da Suprema Corte de 

Contas, não é o fornecedor que vai dizer o que necessita a administração pública e sim o 

contrário, afinal é o servidor público que conhece as peculiaridades e dificuldade dos seus 

serviços e de seu município. O princípio da Isonomia é aplicado aos licitantes e não ao objeto 

pleiteado pela Administração. 

 

 Onde com base na proposta mais vantajosa, não busca apenas o melhor 

preço e sim o melhor custo benefício alinhado com a sua necessidade e ao Princípio de 

Eficiência.  

 

A administração não pode procurar apenas o menor preço e se eximir de 

busca a eficiência do serviço público que cairá no jargão popular onde “o barato que sai caro”. 

Assim nos ensina Bandeira de Mello em Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2011. P. 884: 

 

“O princípio da eficiência consubstancia a exigência de que os gestores da 

coisa pública não economizem esforços no desempenho dos seus encargos, de 

modo a otimizar o emprego dos recursos que a sociedade destina para a 

satisfação das suas múltiplas necessidades; numa palavra, que pratiquem a 

“boa administração”, de que falam os publicitas italianos”. 
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Bem como Maria Sylvia Zanella Di Pietro em Direito Administrativo. 14. 

ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 83 define o princípio da eficiência como: 

 

“O que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 

função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas 

com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 

membros”. (grifo nosso). 

 

No entanto, o que deve ter em mente no caso em tela é que acatar a 

exigência da empresa é afrontar o direito de escolha da administração, onde deve existir 

conveniência e oportunidade.  

 

A luz do nosso entendimento jurídico, o interesse público sempre deve 

sobressair ao interesse privado, a administração não pode curvar a uma exigência de terceiro 

que lhe acarreta algo desproporcional ao desejado, como averiguado no processo de licitação 

em andamento a administração precisa da prestação de serviços de provimento de “sistema em 

nuvem”, com o fornecimento de licenças e locação para uso de softwares integrados de gestão 

pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma web (internet), com módulos 

integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, 

migração, e treinamento dos usuários. E serviços técnicos especializados para as unidades 

administrativas (secretarias municipais) da administração direta municipal, e indireta órgão 

autárquico (Saae – Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e o órgão legislativo (Câmara 

Municipal), bem como hospedagem de cada solução em data center que seja compatível com 

suas necessidades. 

 

Em atenção à solicitação, vale de pronto lembrar algumas das disposições 

do art. 3º da Lei de Licitações e Contratos, in verbis:  
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"Art. 3º 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.  

§ 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;” 

 

Verifica-se, à luz do dispositivo supra, que o procedimento licitatório é 

regido por princípios específicos nominalmente elencados, dentre o quais destacamos o princípio 

da igualdade entre os licitantes ou da isonomia. Verifica-se, ainda, que toda restrição 

impertinente ou irrelevante ao objeto do certame vicia irremediavelmente o procedimento. 

 

1) Das insurgências quanto às definições da Prova de Conceito  

Itens 2.0 / 2.1 / 2.2 da Impugnação – Item 7.7 do Instrumento Editalício 

 

Se verifica que a r. impugnante apresenta contrariedades quanto as 

definições dos requisitos mínimos de 90% das funcionalidades específicas a serem demonstrados 

por intermédio da Prova de Conceito para atendimento do objeto, conforme as definições dos 

itens - 7.7.6 - Avaliação de Requisitos Específicos por Módulo (Área) de Programas e 7.7.6.2 - A 

proponente deverá atender no mínimo 90% (noventa por cento) dos requisitos por módulo 

enumerado.... 

 

De forma equivocada e infundada, alega direcionamento inerente a 

solução tecnológica buscada na presente contratação.  
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Do mesmo modo, de forma equivocada indica que o “correto seria 

estabelecer requisitos básicos, especialmente de padrão tecnológico”.  

 

Em que pese o máximo respeito que mereça não só a r. empresa 

impugnante, bem como qualquer outra interessada em participar do certame, insta destacar 

que, a escolha de tecnológica baseada em ambiente integralmente em nuvem não direciona a 

nenhuma empresa específica.  

 

Também não assiste razão à impugnante quando aponta o que seria 

“correto”. Tal afirmação se caracteriza como claro exemplo de desconhecimento da matéria 

tratada no que diz respeito ao exercício do poder discricionário dessa administração, em buscar 

a solução tecnológica que melhor atenda aos seus interesses e por conseguinte, aos interesses 

da coletividade na busca de uma melhor prestação dos serviços.  

 

O desconhecimento da matéria tratada bem como dos objetivos 

buscados com a contratação com base na entrega da solução tecnológica mais evoluída, se torna 

ainda mais evidente quando se verifica nos argumentos impugnativos a sugestão para que, se 

reduzam as exigências para atendimento das funcionalidades específicas, permitindo que a 

vencedora do certame possa customizar parte dos requisitos técnicos (item parág.6). 

 

Ora! De acordo com tal raciocínio, a customização se caracteriza como 

serviços correlatos à contratação, porém, serviços que são pagos além da mensalidade por 

intermédio de horas técnicas. Contrário, portanto, do que sugere a r. impugnante, a exigência 

para entrega de tecnologia mais avançada é justamente para reduzir custos com tais serviços. Ou 

seja, se busca contratar sistemas que já possuam tecnologia/funcionalidades mais avançada que 

não necessitem customizar grande parte de funcionalidades que, certamente serão cobradas por 

tal adequação “customização”.  

 

Portanto, o próprio princípio da economicidade impõe a busca de solução 

tecnológica que necessite de menor customização possível.  
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Contrário do que alega a r. empresa impugnante sob tais aspectos, não 

cabe a administração adequar/ajustar seu ato convocatório para tecnologias mais inferiores e, 

muito menos esperar que todos os possíveis prestadores atinjam patamares de solução 

tecnológica para atendimento do instrumento editalício.  

 

Portanto, a exigência para atendimento de 90% das funcionalidades 

específicas dos módulos/sistemas buscados na contratação, não possuem nenhum caráter 

restritivo, impeditivo ou mesmo direcionado.  Essa administração está buscando apenas 

evolução na contratação de sistema de gestão, a fim de fazer frente as necessidades atuais e 

futuras, tanto dos seus servidores como da sociedade em geral que se utilizam dos serviços 

públicos prestados por essa administração.  

Restando dessa maneira, improcedentes os pleitos dos itens 2.0, 2.1 e 

2.2. da impugnação. 

 

2) DO PLEITO QUANTO AO PARCELAMENTO DO OBJETO  

Item 3.0 da Impugnação – Objeto do Instrumento Editalício 

 

A r. impugnante pugna pela dissociação do objeto baseando suas 

alegações de que os serviços de armazenamento e processamento dos dados por intermédio de 

datacenter apresenta natureza diversa do objeto buscado na presente contratação.  

 

Seguindo na linha do equivoco a r. impugnante tenta caracterizar como 

diverso do que é exigido no ato convocatório para execução/entrega do objeto. No presente item 

a r. impugnante busca confundir essa r. comissão, alegando aglutinação de serviços de licença 

com serviços de data center.  

 

Desse modo, contrário a tais alegações, cumpre essa administração 

esclarecer de que, o ato convocatório não está buscando contratação de serviços de licença de 

software e serviços de processamento e armazenamento dos dados de forma separada. 
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O instrumento editalício é claro ao definir em seu objeto a contratação 

de sistema de gestão, com hospedagem em datacenter já integrado a respectiva prestação de 

serviços e locação da licença, vejamos: 

 

1 – OBJETO - A 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, 

DESENVOLVIDO EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO EM PLATAFORMA 

WEB (INTERNET), COM MÓDULOS INTEGRADOS, INCLUINDO A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DA BASE 

DE DADOS, MIGRAÇÃO, E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. E 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS MUNICIPAIS) DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA MUNICIPAL, E INDIRETA ÓRGÃO AUTÁRQUICO (SAAE – 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO) E O ÓRGÃO LEGISLATIVO 

(CÂMARA MUNICIPAL), BEM COMO HOSPEDAGEM DE CADA 

SOLUÇÃO EM DATA CENTER, CUJAS ESPECIFICAÇÕES 

DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS 

 

Assim, necessário pontuar de que, a futura contratada, deve prestar os 

serviços de licença de sistema de gestão, com a devida assunção da obrigação de processamento, 

armazenamento em alocação dos dados em datacenter com sua vinculação de responsabilidade. 

Tudo conforme disposições dos itens 4.2 do Edital:  

 

4.2 Todo o sistema de informações e programas devera rodar 

nativamente em ambiente web, e ser mantido em data center de 

responsabilidade da contratada; 

 

As exigências e definições inerentes aos serviços de processamento e 

armazenamento para todas as entidades não se afigura mais do que a busca pela máxima 

transparência nos respectivos serviços de licença a ser contratado. Contrário, portanto, do 
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alegado no sentido de tais serviços que compõe o processamento e armazenamento deveriam 

ser objeto de divisão.  

 

Sob tal aspecto quanto à indivisibilidade dos serviços de processamento 

e armazenamento cumpre ainda salientar que, em observância a própria LGPD quanto as 

obrigações inerentes ao tratamento e responsabilização dos dados, é necessário e importante 

que tais responsabilidades se atenham junto ao mesmo fornecedor da licença. Independente de 

o datacenter ser próprio ou de terceiro (7.2 Termo de Referência), a assunção das obrigações 

quanto ao processamento e armazenamento permanecem com o prestador originário da licença 

do sistema.  

 

Portanto, o parcelamento dos serviços de datacenter implicaria ainda na 

necessidade de gestão de mais um contrato. Ou seja, a administração estaria obrigada a 

dispensar tempo e recursos com mais um prestador. 

 

 Tal divisão pleiteada não se caracteriza como prática, muito menos 

segura quanto à própria gestão e, por conseguinte, segurança dos dados.  

 

Não há dúvidas de que as definições inerentes à obrigatoriedade de 

execução dos serviços de armazenamento e processamento apontam para integração de tais 

serviços juntamente com o fornecimento da licença de uso do software.  

 

Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 3.0. da 

impugnação. 

 

3) DAS ALEGAÇÕES QUANTO A APRESENTAÇAÕ DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

Item 4.0 da Impugnação – Item 7.1.1 e ss do Instrumento Editalício 

 

De modo específico a Impugnante apresenta insurgência quanto às 

definições do item 7.1.1 do Edital e 12.4 do Termo de Referência cujos dispositivos define 
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demonstração prévia mínima de atendimento ao objeto com apresentação de atestado que 

indique que o possível interessado comprove atendimento a áreas comuns da gestão pública.  

 

Com exceção das definições do item 7.1.3 do Edital, cuja abordagem e 

manifestação seguem em item específico, de modo contrário aos argumentos impugnativos 

importa em esclarecer quanto à exigência dessa administração inerente aos demais itens 

exigidos para habilitação da qualificação técnica. Essa administração não está exigindo nada mais 

do que efetiva comprovação de realização de serviços em módulos básicos e estruturantes que 

minimante toda e qualquer administração devam possuir para sua gestão.  

 

Sob tal aspecto necessário esclarecer de que, essa administração não está 

exigindo comprovação de atendimento com apresentação de atestado único que contenha todas 

as áreas/módulos objetos da contratação. 

 

A própria impugnante, assim como qualquer outro interessado pode 

comprovar atendimento das áreas/módulos objetos da contratação apresentando mais de um 

atestado contendo as respectivas áreas/módulos em atestados diferentes. Ou seja, diferente do 

alegado na impugnação, a respectiva exigência quanto à apresentação dos atestados não 

restringe, muito menos direciona.  

 

No que diz respeito ainda quanto às definições inerentes a comprovação 

de atendimento por intermédio da apresentação de atestado, cumpre destacar sobre a aceitação 

baseado na similaridade. Conforme se verifica, nos próprios termos da alínea “a” do próprio item 

12.4.1 do termo de referência, motivo da insurgência manifesta na peça impugnativa. 

 

E, mais, são comprovações de atendimento mínimo que todo e qualquer 

software de gestão deva possuir para fazer frente às necessidades do mercado. O Texto Editalício 

é claro, essa administração busca evolução tecnológica na prestação dos seus serviços de gestão, 

com base na contração de um sistema que apresente condição tecnológica integrada nas áreas 

de sua gestão.  



 

16 
 

 

Conforme já destacado no Intrumento Convocatório lançado, a 

administração pública depende de sistemas informatizados de gestão para automação, melhoria 

de processos, redução de tempo e otimização de recursos materiais e humanos. Definiu-se como 

premissa e estratégia para este projeto a condição de implantação de sistemas de gestão 

modular e integrada em solução tecnológica mais atual no mercado, de acordo com as 

necessidades de cada área de aplicação e que possa ser acessado em dispositivos móveis, como 

tablets, smartphones, notebooks devidamente conectados à Internet (rede, 4G ou Wi-Fi). 

 

 

Embasando a decisão administrativa, o art. 15, I, da Lei Federal nº 

8.666/93 estabelece: “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: I - atender ao princípio 

da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 

observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 

oferecidas;” 

 

Portanto, essa administração não está exigindo mais do que 

comprovação de atendimento mínimo por meio de atestado, cuja condição comprobatória é 

exigida também em vários outros objetos licitados, de áreas integradas que necessariamente 

contemplam toda e qualquer gestão administrativa, devendo, por conseguinte, figurar em todos 

os sistemas/software de gestão que se proponham a figurar no mercado para atendimento das 

administrações.  

 

O porte dessa administração exige que os possíveis interessados 

disponham de condição técnica suficiente para cumprir os requisitos da gestão administrativa. 

Se por ventura, possíveis interessados, não possuem ou já encontrem dificuldades de apresentar 

comprovação de atendimento de atestados prévios mínimos, já é um indício de sua incapacidade 

tecnológica de cumprir integralmente o objeto em todos os seus termos.  
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Desse modo, sobremaneira alguma essa administração pode ficar à 

mercê de possíveis interessados que não disponham nem da comprovação técnica prévia a ser 

formaliza inicialmente pela apresentação de atestados de atendimento de módulos/sistemas 

básicos e comuns a todas as administrações para cumprimento do objeto. Conforme definem os 

próprios itens do edital 7.1.1 e 12.4.1 do Termo Referencial, se trata de comprovação de 

atendimento apenas de áreas de maior relevância. 

 

A exigência de comprovação técnica de modo diferente do constante no 

Instrumento Convocatório lançado com relação à comprovação de atendimento de 

módulos/sistemas comum a todo e qualquer sistema de gestão e que, certamente se 

caracterizaria como um risco para execução e continuidade de todos os serviços que compõem 

a gestão administrativa desse município.  

 

Não é por demais repisar que, ao exigir a apresentação de atestados dos 

módulos/sistemas como comprovação de atendimento nos respectivos módulos, essa 

administração não busca nada de excessivo nem de ilegal. Está apenas, buscando minimamente 

comprovação de atendimento do que ela já dispõe e de outros para melhor execução das suas 

atividades. 

 

Portanto, com exceção das definições do item 7.1.3, cuja abordagem e 

manifestação seguem em item específico, nenhuma restrição ou mesmo impedimento baseado 

nas exigências quanto à apresentação de atestado inerente a qualificação técnica para 

cumprimento do objeto.  

 

Não há o que se acolher na insurgência manifesta, posto não haver nada 

além do previsto quanto aos documentos relativos à Qualificação Técnica, exigidos no Art. 30 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 4.0. da 

impugnação. 

https://www.licitacoespublicas.blog.br/qualificacao-tecnica-comentarios-art-30-lei-8666-93/
https://www.licitacoespublicas.blog.br/qualificacao-tecnica-comentarios-art-30-lei-8666-93/
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4) DA INSURGÊNCIA QUANTO AS EXIGÊNCIAS 

Item 5.0 da Impugnação – Item 7.1.3. Instrumento Editalício 

 

De modo objetivo se reconhece a insurgência materializada no pleito do 

presente item. Inobstante serem obrigações que todo e qualquer jamais pode ser furtar a 

cumprir e dispor, há que se reconhecer a exigência inerente a comprovação de regularidade 

quanto a remessa de Prestação de Contas perante qualquer Órgão fiscalizatório, seja referente 

as normas para cumprimento específico junto ao SICOM/TJMG ou qualquer outro, acaba por se 

caracterizar restritiva.  

 

Desse modo é reconhecido o pleito do presente item, com a consequente 

retirada da exigência prevista no item 7.1.3 do Instrumento Editalício referente à Qualificação 

Técnica.  

 

Exclua-se, o respectivo item, promovendo-se a retificação do 

instrumento convocatório por intermédio de ERRATA. Não havendo, portanto, a necessidade de 

designação de nova data, haja vista nenhuma alteração substancial para apresentação da 

proposta de preços.  

 

Restando dessa maneira, procedente o pleito do item 5.0. da 

impugnação.  

 

5) DA INSURGÊNCIA QUANTO AS EXIGÊNCIAS  

   Item 4.0 da Impugnação - 7.1.2 Instrumento Editalício 

 

Ademais a exigência da documentação prescrita no art. 30, caput, do 

Estatuto de licitações prevê o cumprimento de alguns requisitos, senão vejamos, vejamos: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a: 
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(...) 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; (...) 

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características 4 semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos. (g.n) 

Pela simples leitura do caput do dispositivo legal em comento, denota-se 

que a intenção do legislador foi impor um limite ao poder discricionário da Administração em 

estabelecer os parâmetros de exigência dos documentos que compõem o rol do art. 30 da Lei 

8666/93, não instituindo, assim, obrigatoriedade, mas sim faculdade do Poder Público em exigir 

todos ou nenhum dos documentos ali relacionados. 

O  faz menção à participação de empresas regulares e que disponham de 

instrumento editalício aptidão e comprovação da execução através de apresentação de 

instrumento contratual para a prestação de serviços o fornecimento licença de sistema integrado 
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em nuvem, uma vez tratar-se de objeto específico, mesmo que sem grande complexidade, com 

o objetivo de averiguar sua capacidade técnica, ampliando assim as possibilidades de que a 

mesma consiga executar o objeto de forma eficiente, pois em caso contrário, haveria graves 

prejuízos para a Administração. 

Desta forma, torna clara e cristalina a intenção do legislador em autorizar 

apenas a exigência de experiência, ou seja, através de atestado a comprovação de aptidão para 

objeto. 

Ressalto ainda algumas súmulas e jurisprudências sobre o assunto: 

"SÚMULA TCU Nº 263/2011 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto a ser contratado, 

é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos 

mínimos em obras ou serviços 

com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 

proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado.” 

"SÚMULA TCE/SP Nº 24 

Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação 

da qualificação 

operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal n 

8.666/93, a ser realizada 

medicante apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, admitindo-se a 

imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de 

serviços similares, desde que em 

quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução 
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pretendida, ou outro 

percentual que venha devida e tecnicamente justificado. " 

 

Veja que tais itens tem a mera função de comprovar a boa e regular 

atuação da empresa, objetivando resguardar a Administração Pública em eventuais 

contratações, na medida em que utiliza mecanismos assecuratórios da conclusão a contento do 

contrato, garantido pela eficiência e capacidade da futura contratada. Sabemos que um dos 

princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, entretanto, tal princípio não pode ser 

tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e ponderado conjuntamente com os demais 

e importantes princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas 

contratações, vantajosidade e economicidade. 

Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 4.0. da 

impugnação. 

 

6) DA INSURGÊNCIA QUANTO AO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

   Item 7.0 da Impugnação – Item 7.3.3 – Instrumento Editalício 

 

No presente item, não há que se reconhecer como dispensável a 

exigência para apresentação do Alvará de Localização e Funcionamento de forma conjunta com 

documento referente à Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal.  

 

O instrumento editalício exige a apresentação específica do respectivo 

alvará e cadastro de contribuintes municipal, para além dos documentos dispostos nos artigos 

da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Ademais a exigência da documentação prescrita no art. 30, caput, do 

Estatuto de licitações prevê o cumprimento de alguns requisitos, senão vejamos, vejamos: 
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Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a: 

(...) 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; (...) 

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características 4 semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos. (g.n) 

Pela simples leitura do caput do dispositivo legal em comento, denota-se 

que a intenção do legislador foi impor um limite ao poder discricionário da Administração em 

estabelecer os parâmetros de exigência dos documentos que compõem o rol do art. 30 da Lei 

8666/93, não instituindo, assim, obrigatoriedade, mas sim faculdade do Poder Público em exigir 

todos ou nenhum dos documentos ali relacionados. 

Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 7.0. da 

impugnação. 
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7) DA INSURGÊNCIA À IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL  

Item 8.0 da Impugnação – Item 7.4 do Instrumento Editalício 

 

No intuito de se promover a amplitude na participação e acompanhando 

orientação jurisprudencial da 1ª turma do STJ (Min. Gurgel de Faria, relator) (STJ-Processo: AREsp 

309.867) se reconhece a possibilidade de participação de empresas que se encontram na condição 

de Recuperação Judicial.  

 

"A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis 8.666/93 e 

11.101/05 leva à conclusão de que é possível uma ponderação 

equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da 

empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica 

atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma 

vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de 

trabalho e dos interesses dos credores." (STJ-Processo: AREsp 309.867). 

 

Devendo dessa maneira, ocorrer à retificação do item 7.4 do instrumento 

convocatório por intermédio de ERRATA. Não havendo, portanto, a necessidade de designação 

de nova data, haja vista nenhuma alteração substancial para apresentação da proposta de 

preços.  

 

Restando dessa maneira, procedente o pleito do item 8.0. da 

impugnação.  

 

8) DA INSURGÊNCIA QUANTO AO PREÇO MÉDIO PARA CONTRATAÇÃO  

Item 9.0 da Impugnação 

 

Contrário do que pontua a r. empresa impugnante o levantamento dos valores 

para aferimento do preço máximo de contratação para o presente certame, seguiu com base em 
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parâmetros de preços praticados e buscados no mercado, conforme aponta o item 15.1.1 do Termo 

de Referência, efetivamente realizado com 03 (três) empresas conforme objeto. 

 

Sob tal aspecto ainda cumpre salientar de que, os valores de referência se tratam 

de valores dispendidos para pagamento dos respectivos serviços nos quais se encontram os valores 

a todos os serviços, inclusive de backup e da entrega do banco de dados com fim do contrato. 

 

Ademais, a r. impugnante lança argumentos sem sequer apresentar parâmetros 

de preços específicos que julga como corretos ou ideais para sustentar seus argumentos de que o 

preço de contratação estaria abaixo do preço médio de mercado. Apenas lança dúvidas quanto à 

precificação de serviços como de backup por exemplo. 

 

Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 9.0. da 

impugnação. 

 

9) DA INSURGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL DA MULTA ADMINISTRATIVA  

Item 10 da Impugnação. 

 

A r. empresa impugnante apresenta contrariedade quanto a definição do 

item 18, inciso II, alíena “c” no que diz respeito à fixação do percentual de 20% como penalidade.  

 

Contrário aos argumentos da impugnante, se verifica que o instrumento 

convocatório estipula os percentuais para aferimento de penalidades de forma escalonada, 

conforme indica as alíneas “a” e “b” do mesmo item 18.  

 

Além do que, há reconhecimento do TCU, por intermédio do Acórdão 

715/2021-Plenário, proferido dia 31/03/2021, 20% como sendo o limite máximo da multa em 

razão da inadimplência contratual. 
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Se observa ainda na alínea “c” de que, a possibilidade de aplicação do 

respectivo percentual se atém apenas ao fornecimento da parte do contrato não fornecido. Não 

sobre a totalidade contratual o que é vedado.  

 

A titulo de esclarecimento sob tal aspecto, o percentual previsto na nova 

Lei de Licitação e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2201) é de 30%, conforme as disposições do 

artigo 156 §3º da respectiva Lei. 

 

Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 10.0. da 

impugnação. 

 

10) DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM MATÉRIA 

 

Contrário do alegado pela r. empresa impugnante não há nenhum 

ferimento aos princípios do direito administrativo no que diz respeito às contratações públicas 

que justifique a suspensão e por conseguinte revogação do certame em apreço.  

 

Portanto a Administração tendo discricionariedade para a contratação do 

objeto e conhece a oportunidade e a conveniência para pretensa contratação para alcançar seus 

objetivos, que é a efetividade do serviço público e do interesse coletivo, não há em que se dizer 

que ouve direcionamento, restrição a participação ou a falta de exigência de documentos 

habilitatórios, mesmo porque teve três orçamentos e verificação de três prestadores de serviços 

que atendem estas características ao objeto deste processo licitatório. Mas entemos a 

necessidade de alteração de alguns pontos do instrumento editalício como alguns erros materiais 

de digitação. 
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V – DA DECISÃO. 

 

Diante do exposto, deponho conhecimento da impugnação apresentada 

pela empresa: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº 39.781.752/0001-72, inscrita no CNPJ nº 30.314.561/0001-26; e à luz dos princípios 

basilares da licitação pública, em atendimento as normas estipuladas pela Lei Federal nº 

8.666/93; Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Municipal nº 2.747/22, alterações 

posteriores, demais legislação complementar vigente e pertinente à matéria, para, no mérito, 

decidir acerca do seu provimento, nos termos da legislação pertinente e com vistas ao Princípio 

da Autotutela Administrativa.  

 

Diante das considerações exaradas, este Pregoeiro Municipal, utilizando-se de 

suas atribuições legais, decide por CONHECER PARCIALMENTE pela PROCEDÊNCIA do Item 5.0 

da Impugnação – Item 7.1.3. Instrumento Editalício e Item 8.0 da Impugnação – Item 7.4 do 

Instrumento Editalício e pela IMPROCEDÊNCIA dos Itens 2.0, 2.1 e 2.2 da Impugnação – Item 

7.7 do Instrumento Editalício; Item 3.0 da Impugnação – Objeto do Instrumento Editalício; Item 

4.0 da Impugnação – Item 7.1.1 e ss do Instrumento Editalício; Item 5.0 da Impugnação – Item 

7.1.3. Instrumento Editalício; Item 7.0 da Impugnação – Item 7.3.3 – Instrumento Editalício; 

Item 9.0 da Impugnação; Item 10 da Impugnação; do presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO / 

IMPUGNAÇÃO, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIALMENTE, e remete o processo ao 

responsável para sua retificação “expedição de errata” e posterior publicação, de forma que se 

mantem os termos do edital e prazos nele estabelecidos, opina pela mantença da sessão para 

17/11/2022, às 13h:00min e posterior publicação. 

  

Coqueiral, 16 de novembro de 2022. 

 

_____________________________ 

Glauciano Siqueira de Araújo 

Pregoeiro Municipal 
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