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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 Sra. MARCELA 

FURLAN BAGGIO, pessoa física, inscrita no CPF nº 409.440.548-89. 

 

 

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 14/11/2022 às 11h12min, 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.  

 

Assim, com base nas respectivas datas de protocolo e data designada 

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

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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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: 

 

- Impossibilidade de impugnação do Edital e Interposição de Recursos por 

Meio Eletrônico – Pratica Vedada pela Jurisprudência prevalente; 

- Indevida Aglutinação de Objetos; 

- Ausencia no Edital e Minuta do Contrato dos Critérios de Compensação 

Financeira por Eventual atraso de Pagamento pela Administração; 

- Especificações Execessivas – Desarrazoadas – Restrição da 

Competividade; 

 

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

instrumento editalício. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

(...) “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 
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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 

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). 
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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”. 

 

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). 
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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:  

 

"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 
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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 PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS NA 

FORMA PRESENCIAL  

Item 01 da Impugnação 

 

Se verifica que a r. Impugnante apresenta contrariedades quanto as 

definições do item 8.3 e 10.5 do instrumento editalício quanto ao recebimento de impugnações 

e recursos na forma presencial, alegando dificuldades para exercício do direito impugnativo e/ou 

recursal.  

 

Contrário aos seus próprios argumentos, se verifica que tal condição não 

restringe muito menos impede o alegado exercício impugnativo e recursal. A presente peça ora 

em análise é exemplo claro de que não há impedimento para tal exercício de direito.  

 

Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 1.0 da 

impugnação. 

 

2) DAS CONTRARIEDADES BASEADAS NA AGLUTINAÇAO DE OBJETO 

Item 2 da impugnação 

Em apertada síntese a r. impugnante apresenta insurgências alegando 

aglutinação indevida do objeto posto o mesmo contemplar a contratação de várias áreas da 

gestão administrativa.  
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Sob tal aspecto cumpre salientar e repisar os próprios termos do 

instrumento convocatório no sentido de que a integração e o compartilhamento de informações 

em tempo real, que serão realizados pela integração dos programas, irão proporcionar além de 

melhorias na produtividade dos servidores/empregados no atendimento e acompanhamento 

dos serviços disponibilizados, mais economia de recursos, facilidade para a tomada de decisões 

acertadas, e informações gerenciais que apoiarão o cumprimento das metas e obrigações legais.  

 

Do mesmo modo não se afigura demasiado reafirmar de que se definiu 

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

modular e integrada, em ambiente WEB, solução está tecnologicamente 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, 3G ou Wi-Fi). 

 

Além disso, as integrações evitam desconformidades e erros sistemáticos 

e dificuldade da gestão, pois a partir do momento que empresas potencialmente concorrentes 

alimentam e retroalimentam seus bancos a partir de banco de dados distintos, haveria 

exponencial aumento do risco de problemas, com incansáveis trocas de acusações técnicas. 

Obviamente, a integração de ferramentas baseadas em tecnologias e plataformas distintas 

sempre causam perda de confiabilidade e integridade dos dados, implicando em grave retrocesso 

da infraestrutura de tecnologia, já que atualmente há no mercado um sem-número de GRP’s e 

ERP’s.  

 

Portanto, sendo praticamente impossível e tecnicamente dificílimo 

garantir-se a integridade referencial de dados que constantemente são alterados por 

ferramentas de desenvolvedores com diferentes visões de tecnologias e rotinas de segurança, o 

que redundaria que, ao final, ninguém se declararia culpado por eventual perda de dados ou de 

segurança, não há razoabilidade no fracionamento exacerbado do objeto.  
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E além da já referida economia de escala obtida com a contratação de 

uma única empresa para todos os “Lotes”, já que, por exemplo, haveria apenas um gerenciador 

de banco de dados a ser assimilado e gerido, e todas as ferramentas seriam rodadas a partir de 

plataforma única, o que evitaria manutenções em diversas plataformas, temos ainda que a 

contratação de sistemas integrados evita a necessidade de dupla ou tripla capacitação da equipe 

de T.I. do município em diversas tecnologias de concepção distintas. 

 

Além disso, se justifica a contratação no formato como se encontra 

lançado o Ato Convocatório, para o necessário cumprimento e adequação às normas referente 

ao Decreto nº 10.540/2020, às disposições do art. 48, §6º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com 

observância as Nota Técnica CNM nº 19/2021, buscando-se no futuro fornecedor a ser 

contratado o fornecimento unificado dos módulos estruturantes objeto do presente 

instrumento.  

 

A contratação de sistema unificado se faz vantajoso também no sentido 

de abreviar as integrações que afetam a qualidade na prestação dos serviços, e resultam em reais 

prejuízos à administração e ao interesse público, com a perda ou duplicação de dados, retrabalho 

para alimentação manual de informações no sistema, interferência, além de gastos excessivos e 

desnecessários no intuito de cultivar tecnologias distintas que não foram desenvolvidas para 

coexistir de forma integrada. 

 

Embasando a decisão administrativa, o art. 15, I, da Lei 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;” 

 

Assim de forma contrária ao alegado pela r. impugnante a contratação de 

sistemas unificado se faz necessário e vantajoso por diversas razões tecnológicas, econômicas, 

além da melhor gestão contratual.  
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Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 2.0 da 

impugnação. 

 

3) INSURGÊNCIA QUANTO A INFORMAÇOES INERENTES AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO 

E SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DOS DADOS 

Item 3 da impugnação 

 

Basicamente alega a r. impugnante não haver no ato convocatório 

definições inerentes aos serviços de treinamento e maiores informações referentes aos dados a 

serem migrados.  

 

Contrário ao alegado pela r. impugnante, se esclarece que, quanto aos 

serviços de treinamento há clara definição no ato convocatório no sentido de que os mesmos 

integram uma das fases do período previsto à implantação do sistema, cujo prazo é de 180 dias 

conforme disposições do item 3.1.16 do Termo de Referência.  

 

Do mesmo modo, contrário aos argumentos da impugnação o item 3.2 

intitulado como Capacitação dos Usuários e os itens 3.2.1 e seguintes do Edital, dispõe 

claramente de que o treinamento será realizado durante o período de implantação 

compreendendo os servidores, demais usuários com abrangência dos níveis funcional e 

gerencial.  

 

No que diz respeito as informações sobre o banco de dados, contrário do 

que pleiteia a impugnante, essa administração se encontra sob à égide do sigilo previsto na LGPD. 

Todavia, o edital lançado é claro o bastante ao indicar todos os parâmetros de contratação, com 

indicação de todas entidades e serviços que fazem parte do presente objeto.  

 

Ademais, a publicação seguiu os prazos regulamentares inerente a 

publicidade do presente Ato Convocatório, cujo período essa administração se encontra 
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disponível para quaisquer esclarecimentos. Principalmente para assinatura da Declaração 

habilitatória prevista no Anexo II. 

 

Portanto, contrário ao alegado pela impugnante o Termo de Referencia 

indica todos os parâmetros para a respectiva contratação com indicação de todos os 

módulos/sistemas a serem contratados, bem como horas para treinamento, com valores 

máximos para mensalidades e para as horas de treinamento previstos no período de implantação 

e de forma individualizada para cada entidade a ser contratada.  

 

Não havendo, portanto, nenhum impedimento para formulação de 

propostas. Pelo que resta impugnado pleito do presente item.  

 

Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 3.0 da 

impugnação. 

 

4) DAS ALEGAÇÕES QUANTO A FALTA DE CRITÉRIOS NO EDITAL E INSTRUMENTO 

CONTRATUAL  

Item 04 da Impugnação 

 

A Impugnante alega falta de previsão para compensação financeira no 

caso de haver descumprimento por parte dessa administração.  

 

Contrário aos argumentos em tal sentido se verifica as disposições do 

item 22.1.17 integrante contrato administrativo a ser formalizado, disposto como Anexo VII. No 

mesmo paço a respectiva minuta contratual contém a previsão dos itens 8.6.1 e 8.8 ensejando a 

rescisão não causada pela futura contratada.  

 

Contrariando ainda o que alega a impugnante não há nenhum 

impedimento para que, caso ocorra algum inadimplemento por parte da administração, possa o 
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fornecedor amparar-se nas regras da Lei 8.666/93, inclusive com a possibilidade de rescisão 

baseada no respectivo inadimplemento.  

 

Restando dessa maneira, improcedente o pleito do item 4.0 da 

impugnação. 

 

5) INSURGÊNCIA INERENTE A OMISSÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  

Item 05 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 5.0. da 

impugnação.  
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6) DAS ALEGAÇÕES PONTUADAS COMO EXCESSIVAS  

Item 06. da Impugnação 

 

A r. impugnante apresenta contrariedades quanto a exigência de 

atendimento dos percentuais de 100% para os lotes 2,3 e 4 e 90% para os demais. 

 

Contrário do alegado pela impugnante, cumpre esclarecer de modo 

objeto sob tal aspecto, de que 100% de refere a funcionalidades inerentes ao padrão tecnológico 

e com a própria segurança do sistema, cujas, condições essa administração, não abre mão 

sobremaneira alguma, posto os objetivos quanto a evolução tecnológica buscados na presente 

contratação.  

 

As demais funcionalidades se restringem a um percentual que todo e 

qualquer sistema que se dispõe a participar em certames lançados com tal tecnologia deva 

possuir.  

 

Portanto, contrário do que alega a impugnante, nada de excessivo ou 

restritivo a participação de interessados.  

 

Um exemplo mínimo de que, essa administração não está exigindo 

comprovação de atendimento além do que já existe ofertado no mercado é a clara realidade de 

que, os servidores e demais usuários do sistema, dispõe em seus bolsos smartphones com seus 

de dados baseados em nuvem e ainda com capacidade de processamento e armazenamento 

muitas vezes maiores que os equipamentos e sistema atualmente utilizado por essa 

administração. 

 

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

de sua gestão.  

 

Conforme já destacado no Ato 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). 

Contrário do alegado pela r. 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. 

 

 

V – DA DECISÃO. 

 

Diante do exposto, deponho conhecimento da impugnação apresentada 

pela Sra. MARCELA FURLAN BAGGIO, pessoa física, inscrita no CPF nº 409.440.548-89, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 39.781.752/0001-72, inscrita no CNPJ nº 
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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 7.4 do Instrumento Editalício e pela IMPROCEDÊNCIA do  Item 01 da 

Impugnação; Item 2 da impugnação; Item 3 da impugnação; Item 04 da Impugnação; Item 06. 

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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