
AO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG

Referente: edital de pregão presencial nº 013/2023

ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JR., cidadão

brasileiro  no  pleno  gozo  dos  direitos  políticos,

solteiro, advogado regularmente inscrito nos quadros

da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  sob  o  nº

24.757/SC,  portador  do  CPF  nº  004.770.259-19,

título  de  eleitor  nº  0384.7642.0981,  com endereço

profissional  na  Avenida  Lageado  nº  1212  –  10º

andar,  Bairro  Petrópolis  –  Porto  Alegre/RS – CEP

90460-110,  vem  respeitosamente  apresentar  a

presente  IMPUGNAÇÃO  aos  termos  do  edital  de

pregão presencial em epígrafe, o que faz de acordo

com os fatos e fundamentos adiante expostos:



I – DOS PONTOS DE IMPUGNAÇÃO.

a  ) incompletude do termo de referência.      

As pessoas físicas e as empresas privadas, antes de efetuarem uma

compra ou contratarem um serviço, pesquisam o melhor preço, as melhores condições, a

qualidade do produto ou serviço, a garantia, entre outros aspectos. 

Para a Administração Pública essa postura não poderia ser diferente por

gerenciar recursos públicos e ainda possuir o dever de prestar contas perante a sociedade. Se

para as pessoas físicas e empresas privadas tal postura é facultativa, para a Administração

Pública é uma obrigação, considerando que esta possui o dever de observar determinados

Princípios e Leis que regem as condições para realizar compras e contratar serviços, pois é

previsto na legislação a dispensa de licitação, a inexigibilidade e até a mesmo a sua proibição. 

As leis que regem as licitações públicas determinam a maneira pela qual a

Administração deve anunciar o que ela necessita  comprar/contratar,  ou seja,  o  objeto do

processo  licitatório.  Este  deve  ser  elaborado  através  do  projeto  básico  ou  do  termo  de

referência, que constará como anexo ao edital do certame e estará disponível para acesso ao

público com a finalidade de garantir transparência e credibilidade à Administração. 

A  Constituição  Brasileira  de  1988,  em  seu  artigo  22,  inciso  XXVII,

determina a competência privativa à União de legislar sobre normas gerais de licitação e

contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas,

fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, empresas públicas e sociedade

de economia mista.

Em 21 de junho de 1993 foi promulgada a Lei de nº 8666, conhecida

também como a lei das licitações, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos

administrativos. 

Em seu artigo 3º a lei define: 

“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,  igualdade,  da  publicidade,  da

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento

objetivo e dos que lhes são correlatos”.

Pela  licitação,  a  Administração  abre  a  todos  os  interessados  que  se

sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de apresentação de

proposta

No mesmo sentido o processo licitatório é o procedimento administrativo

mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato

de seu interesse. A busca da Administração pela proposta mais vantajosa através do processo

licitatório enseja em uma conduta de competição por parte dos licitantes.

Já o “termo de referência” é o instrumento elaborado pela Administração

Pública para explicitar o conjunto de informações necessárias à aquisição/contratação que

almeja realizar. 

Marcelo  Palavéri  o  conceitua  como  “[...]  o  documento  de  natureza

essencial, o que se pode verificar da sua própria definição,  cabendo enfatizar que deverá

estabelecer os elementos indispensáveis à formulação das propostas pelos interessados

em participar da disputa [...]” (Pregão nas licitações municipais. Belo Horizonte: Del Rey, 2005,

pág. 37).

O termo de referência deve ser elaborado pelo setor requisitante do objeto

da licitação em conjunto com a área de compras do Órgão, contudo, no caso em comento, o

termo de referência encontra-se incompleto.

De  fato,  não  há  no  Edital  a  quantidade  de  dados  que  devem  ser

migrados/convertidos.

Consta  no  Termo  de  Referência  a  obrigação  da  Contratada  pela

Conversão e alguns detalhamentos de prazos, todavia, não há como a licitante mensurar

o  trabalho  pela  inexistência  da  quantidade  de  dados  que  devem  ser  migrados,

impossibilitando a elaboração de proposta efetivamente mais vantajosa à Administração.

A  quantidade,  nestes  casos,  é  mensurada  em  megabytes  ou

gigabytes,  em  regra,  e  permite  a  definição  da  estimativa  do  total  de  horas  a  ser

dispendido no processo.



Quanto  à  necessidade  dessa  informação  para  a  elaboração  da

proposta já decidiu esse digno Tribunal de Contas de São Paulo: 

“Igualmente procedente a crítica à ausência de informações necessárias para a

adequada formulação de propostas, relacionadas à quantidade de usuários a

serem treinados,  número de licenças,  formato  e  volume de dados a serem

migrados, uma vez que referidas informações trazem impacto nos custos dos

serviços  e  são  relevantes  na  formulação  de  propostas,  devendo  tais

informações constar objetivamente no edital, nos termos do artigo 47 da Lei

Federal  nº  8.666/93,  a  exemplo  do  decidido  nos  autos  dos  processos  TC-

000537.989.14-7 e TC-000640.989.14-1.” TC TC015644.989.18-8”

“De  se  destacar  que,  em  reiteradas  oportunidades,  este  Tribunal  já  se

pronunciou  pela  imprescindibilidade  da  divulgação  de  todas  as  informações

relacionadas  ao  sistema  a  ser  implementado,  a  exemplo  das  decisões

proferidas  nos  processos  TC18742.989.16-318,  TC-10697.989.17-619,  TC-

11541.989.17-420, e TC-17458.989.17- 521.”

 Assim,  deve o  ato  convocatório  consignar  todos os  dados pertinentes  aos

atuais  sistemas  em  uso  pela  Administração,  indicando  o  histórico  de

informações existentes em cada um deles, bem assim o número de usuários e

participantes  da  capacitação  por  módulo/subsistema. (EXAME  PRÉVIO  DE

EDITAL,  RELATOR  DE  CONSELHEIRO  SIDNEY  ESTANISLAU  BERALDO

TRIBUNAL  PLENO  TCE-SP  -SESSÃO  DE  29-08-2018,  Processos:

TC015489.989.18-6 TC-015857.989.18-0TC-016026.989.18-6). 

Tal informação é a mais importante do ponto de vista de composição de

custos das propostas, sendo oportuno registrar-se que o edital também não detalha se os

dados  contábeis  serão  convertidos  apenas  em  relação  ao  exercício  2023,  ou  se  serão

convertidos dados contábeis dos últimos dez anos, por exemplo.

Dessa forma, o Edital deve ser retificado a fim de constar a quantidade de

dados que deverão ser migrados/convertidos eis que tal informação influencia na elaboração

da proposta. 

Repita-se: tal circunstância impede a elaboração de proposta adequada,

pois não há parâmetros para mensurarmos o limite das atribuições e responsabilidades afetas



à implantação. 

E isso tudo  é ainda mais agravado pelo fato de que inexiste  projeto

executivo, de modo que não há como definir-se objetivamente valores a serem cotados.

b  ) Da inadequada aglutinação de objetos.      

Consta  do  processo  licitatório  prestação  de  serviços  de  consultoria,

referido em seu objeto.

Também consta do contrato a descrição de serviços de consultoria:

“9 – DA CONSULTORIA E TREINAMENTO 

9.1 – Consultoria e Treinamento são os serviços técnicos de treinamento,

orientação  e  aperfeiçoamento prestados  na  sede  da

CONTRATANTE e da CONTRATADA”. 

O item 19.1 do Termo de Referência reitera a prestação de serviços de

consultoria e informa que o pagamento pela consultoria estará embutido na mensalidade a ser

paga pelo licenciamento dos softwares:

“As  horas  técnicas  de  consultoria  necessárias  para  a  prestação  dos  serviços

contratados estão inclusas no pacote mensal pago pelo contratante”.

Ou seja, serviços de consultoria para aperfeiçoamento da gestão estão

embutidos e aglutinados com o licenciamento mensal de softwares.

Ora,  não é necessário que a mesma empresa que forneça o software

outorgue consultorias de caráter contínuo. Essa seria uma consultoria extremamente ampla,

de cunho jurídico, contábil, administrativo, e não de informática.

O edital foi claro: a consultoria visará o  aperfeiçoamento da gestão,

continuamente, mês a mês.

Daí  que,  aglutinar  consultorias  juntamente  com  o  licenciamento  de

software é conduta que restringe a competitividade, pois a empresa contratada atuará como



escritório jurídico da entidade, elaborando documentos para termo de ajuste de conduta.

Abstratamente falando, tal circunstância não é ilegal em absoluto, pois a

aferição  da  legalidade  da  aglutinação  de  objetos  deriva  de  uma  análise  concreta  das

exigências técnicas do edital.

Contudo, no caso em comento, entende-se que a aglutinação de todos

os módulos em lote único não possui nenhuma sustentação técnica plausível.

Ademais, a administração pública não cumpriu com a exigência do artigo

3º, I, da da Lei Federal 10.520/2002, deixando de justificar a necessidade de aglutinação do

objeto.

Assim, após minuciosa análise do edital, entendemos que não há nele

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”.

A  Administração  Pública  precisa  ser  coerente,  não  podendo  criar

exigências injustificáveis, tornando-se imperioso, assim, que se promova o fracionamento do

objeto licitado em diversos lotes, em consonância com o que dispõe o artigo 23, § 1o, da Lei

8666/93, in verbis: 

"As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em

tantas  parcelas  quantas  se  comprovarem  técnica  e  economicamente  viáveis,

procedendo-se  à  licitação  com vistas  ao  melhor  aproveitamento  dos  recursos

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia

de escala".

O TCU, na Decisão 393/94 do Plenário, assim se posicionou:



"Em decorrência do disposto no art. 3º, §1º, inciso I; art. 8º, § 1º e artigo 15, inciso

IV, todos da Lei nº 8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas licitações para a

contratação de obras, serviços e compras, e para alienações, onde o objeto for de

natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, da adjudicação por itens

e não pelo preço global, com vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes

que,  embora  não  dispondo  de  capacidade  para  a  execução,  fornecimento  ou

aquisição da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com referência a itens

ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequarem-se a

essa divisibilidade".

Ora, o objetivo da Lei com o fracionamento dos objetos que possa mser

licitados em separado é o de "Ampliar a competitividade no âmbito do mesmo procedimento

licitatório, destinado à compra da integralidade do objeto. A ampliação adviria da possibilidade

de cada licitante apresentar-se ao certame para cotar quantidades parciais do objeto, na

expectativa de que tal participação formasse mosaico mais variado de cotações de preço,

barateando a compra, de um lado, e proporcionando maior acesso ao certame a empresas de

menor  porte,  de  outro"  (Jessé  Torres  Pereira  Jr.,  Comentários  à  Lei  das  Licitações  e

Contratações da Administração Pública, 6ª e.d, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pág. 256).

Com efeito, existindo a possibilidade de parcelamento do objeto, esse é

dever da Administração, sob pena de descumprir princípios específicos da licitação, tal como o

da competitividade.

Perfilhando  o  mesmo  entendimento,  Justen  Filho  ensina  que  "O

fracionamento conduz à licitação e contratação de objetos de menor dimensão quantitativa,

qualitativa e econômica. Isso aumenta o número de pessoas em condições de disputar a

contratação, inclusive pela redução dos requisitos de habilitação (que serão proporcionados à

dimensão dos lotes). Trata-se não apenas de realizar o princípio da isonomia, mas da própria

eficiência" (in, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativo, 11ª ed., São Paulo:

Dialética, 2005, pág. 207).

Portanto, os serviços de consultoria devem ser excluídos do termo de

referência.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

“CONSULTORIAS CONTÁBEIS E JURÍDICAS: POSSÍVEIS PARA QUESTÕES



QUE EXIJAM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, EM QUE RESTE  DEMONSTRADA

A SINGULARIDADE DO OBJETO OU AINDA,  QUE SE TRATE DE DEMANDA DE

ALTA COMPLEXIDADE, CASOS EM QUE PODERÁ HAVER CONTRATAÇÃO

DIRETA, MEDIANTE UM PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO E DESDE QUE SEJA

PARA  OBJETO  ESPECÍFICO  E  QUE  TENHA  PRAZO   DETERMINADO

COMPATÍVEL COM O OBJETO,  NÃO PODENDO SER ACEITAS PARA

AS FINALIDADES DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO  ”   (TCE/PR –

Prejulgado nº 06 : Protocolo nº465117/06, Relator : Conselheiro Fernando Augusto

Mello Guimarães Decisão: Acórdão nº 1111/08 - Tribunal Pleno).

Portanto, ilegal o edital nesse aspecto.

c  ) da ausência do Regime de Execução do Contrato.      

Contrariando o artigo 40, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993, o edital

não trouxe a indicação do Regime de Execução indicado no artigo 6º, VIII da mesma lei,

incidindo em grave ilegalidade. 

Aliás, o edital confunde tipo de licitação e critério de julgamento com o

regime de execução. Isto é ainda mais agravado pela já denunciada incompletude do projeto

básico, que não detalha a forma de execução dos serviços de implantação.

Ou seja, como o edital não detalha nem um vírgula sobre a forma de

execução dos muitíssimo complexos serviços de implantação,  e  como não detalha se a

execução será direta ou indireta, acaba-se gerando uma grave problema para a elaboração

das propostas de preço.

Assim, por prejudicar a composição das propostas e colocar dúvidas

sobre a metodologia de execução dos serviços, o edital  precisa ser ajustado, bem como

reaberto o prazo para apresentação de propostas.

d  ) Ausência do número de servidores a serem treinados.      

Embora o edital refira a necessidade de realização de treinamentos, não



regulamenta  a  quantidade  de  servidores  a  serem  capacitados,  tornando  impossível  a

formatação de uma proposta de preços que refira os reais custos dos serviços a serem

executados.

Ora, como uma empresa apresentaria preço para elaborar serviços de

treinamento  cujo  quantitativo  de  servidores  a  ser  capacitado  será  apresentado  somente

posteriormente? 

Quantas turmas serão capacitadas no uso do aplicativo de contabilidade

pública? Uma, duas, três? Quantas horas de treinamento serão consumidas?

O  treinamento  dos  servidores  do  legislativo  ocorrerá  junto  aos  do

executivo? Serão turmas separadas, dias separados?

Infelizmente tal informação não consta dos autos, e impede a precisa

conclusão da proposta de preços. 

Repita-se: afora a ausência do número de usuários, o edital também não

fixa o número de horas de capacitação a ser outorgada no total, pois ainda que cada turma

tenha  um treinamento de seis horas, não há como saber o total de turmas por aplicativo,

sendo  notório  e  público  que  um  treinamento  pode  ser  ligeiramente  superficial,  ou

completamente aprofundado, pode ser dado em nível de uso, ou em nível de gerenciamento, e

assim por diante!

Portanto, a qualquer proponente interessada restariam duas alternativas:

superestimar o número de servidores a serem capacitados, observada a divisão modular de no

máximo vinte  participantes  de  cada  treinamento,  e  praticar  preço  superestimado,  ou,  do

contrário, subestimar o número de usuários a ser capacitado, e absorver qualquer prejuízo que

daí advenha.

Desta  forma,  a  ausência  da  informação  impede  a  formatação  das

propostas de preços de modo que favoreça a obtenção da melhor proposta possível ao erário,

devendo ocorrer a complementação dos dados do Anexo I e a reabertura do prazo para

apresentação das propostas. 

Enfim:  ou  superfaturamos  nossa  proposta  para  evitar  surpresas,  e

corremos o  risco de perdermos no preço,  ou  subfaturamos esta,  e  corremos o  risco de

sofremos prejuízo.



Ou seja, torna-se impossível, pelos termos do edital, uma escorreita e

juridicamente adequada formatação da proposta de preços, o que frustrará, objetivamente, o

princípio da obtenção da proposta mais vantajosa.

e  ) Excesso de exigências de qualificação técnica.      

Sabe-se  que  o  rol  do  artigo  27  e  seguintes  da  Lei  de  Licitações  é

terminantemente taxativo ao regulamentar a documentação pertinente à habilitação jurídica e

regularidade fiscal das proponentes interessadas no certame.

“Art. 27.  Para  a  habilitação  nas  licitações  exigir-se-á  dos  interessados,

exclusivamente, documentação relativa a: (...)”

Ou seja, cuida-se de rol taxativo, sedo esse o entendimento de Marçal

Justen Filho:

“O  elenco  dos  arts.  28  a  31  deve  ser  reputado  como máximo e  não  como

mínimo.  Ou  seja,  não  há  imposição  legislativa  a  que  a  Administração,  em

cadalicitação, exija  comprovação  integral  quanto  a  cada  um  dos  itens

contemplados nos referidos dispositivos.  O edital não poderá exigir mais do

que  ali  previsto,  mas  poderá  demandar  menos”  (Comentários  à  Lei  de

Licitações e Contratos Administrativos. 11.ed. São Paulo: Dialética, 2005. pág.

304).

Na mesma diretriz, Toshio Mukai leciona que:

“Os arts. 27 a 31 indicam a documentação a ser, com exclusividade, exigida

para a habilitação.  Essas exigências são taxativamente elencadas pela Lei

n.  8.666/93,  sendo,  portanto,  vedadas  as  exigências  não  constantes

expressamente nesse diploma.  Trata-se de normas gerais  sobre licitações,

pois  as  exigências  dizem  todas  respeito  à  salvaguarda  dos  princípios

da licitação, em especial do da igualdade.” (Licitações e contratos públicos. 7.ed.

São Paulo: Saraiva, 2006. p.84).

No caso em apreço há condição restritiva:

“7.1.1 - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer



respeito  à  cessão  do  direito  de  uso  dos  seguintes  sistemas  informatizados:

Contabilidade  Pública.  Compras  de  Materiais  e  Serviços.  Controle  de  Licitações.

Patrimônio Público. Controle de Frota. Gestão de Saúde Pública. Gestão de Recurso

Humanos. Tributos Municipais”. 

Tal exigência é ilegal, pois se afasta do mandamento constitucional

supremo, cujo teor determina que a lei “somente permitirá as exigências de qualificação

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações” (art. 37,

XXI).   

COM  EFEITO,  OS  MÓDULOS  REFERIDOS  COMPREENDEM

PRATICAMENTE 90% DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Isto é excessivo. 

Com efeito, A lei 8.666/93 em seu artigo 30, II, dispõe que:

 “A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-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”. 

Este  inciso  deve  ser  interpretado  conjuntamente  com  o  §  3°  do

mesmo artigo, a saber: 

“Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e

operacional equivalente ou superior”. 

Assim  sendo,  quando  tratamos  da  capacidade  técnica,  devemos

considerar uma mera similaridade e não uma exatidão de objetos,  pois a contratação

deverá  assegurar  o  maior  número  de  participantes,  em  atendimento  ao  preceito

constitucional da isonomia, a fim de garantir a obtenção da proposta mais vantajosa.



Restringir  o  universo  de  participantes,  através  de  exigência  de

comprovação  de  experiência  anterior  em  condições  idênticas  OU  PRATICAMENTE

IDÊNTICAS ao objeto ou serviço que será contratado, seria excluir àqueles que poderiam

atender  à  necessidade  da  Administração,  prejudicando  assim  a  economicidade  da

contratação e desatendendo também ao previsto no art. 37, XXI da CF:

“Ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços,

compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições

efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  lei, o  qual  somente  permitirá  as

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia

do cumprimento das obrigações”.

Indispensáveis, conforme prevê a Constituição Federal!

Diante destas constatações, podemos afirmar que se torna inviável

exigir do licitante, no tocante à qualificação técnica, atestados de experiência anterior na

realização de serviço de  objeto        idêntico     ao que será contratado  . 

Neste sentido,  se pronunciou o TCE/MG, como podemos extrair da

denúncia de nº 812.442. Vejamos trecho da ementa:

“1. Edital de licitação  não pode conter exigência de qualificação técnica que

não seja indispensável à garantia do cumprimento das obrigações contratuais

e que não esteja prevista em lei. (…) 3. A exigência de experiência anterior n  a  

execução  de  objeto  idêntico  ao  licitado  só  é  possível  se  houver

justificativa razoável e se não ofender o princípio da competitividade  , nem  

prejudicar  a  obtenção da proposta  mais  vantajosa”  (Revista  do  Tribunal  de

Contas do Estado de Minas Gerais,  Belo Horizonte:  Tribunal  de Contas  do

Estado  de  Minas  Gerais,  v.82,  n.  1,  p.  158-165,  jan./fev./mar.  2012,

seção Pareceres e Decisões).

Este é também o entendimento do TRF 4ª Região na AC nº 5019145-

37.2012.404.7000, em resposta a um de seus jurisdicionados:

“Inexistindo  tal  exigência  e,  muito  menos,  a  necessária  correlação  entre  a



habilitação especial e os serviços a serem desempenhados pela vencedora,

não cabe ao intérprete ampliar exigências ao seu talante,  assim como não

cabe aos demais licitantes buscar exigências maiores do que as devidas, até

porque, visando a licitação a maior participação possível em homenagem ao

princípio  da concorrência,  as restrições à participação devem se conter  em

estritos limites”.

É  necessário,  portanto,  que  as  exigências  relativas  à  qualificação

técnica sejam interpretadas em consonância com o disposto no art.  37, XXI da Carta

Magna,  juntamente  aos  demais  dispositivos  infraconstitucionais,  a  fim  de  que  sejam

exigidos somente os requisitos indispensáveis ao cumprimento da obrigação, de modo a

possibilitar  a  ampla  participação  de  competidores  interessados  em  contratar  com  a

Administração,  assegurar  a  economicidade  da  contratação  e  garantir,  sempre  que

possível, o tratamento isonômico.

Assim,  soa  injustificável  que  se  exija  comprovação  de  plena

capacitação em objeto idêntico ao licitado.

Portanto,  afigura-se  restritiva  da  competitividade  a  exigência  de

qualificação técnica do edital, que merece ser revista, sob pena de absoluta restrição da

participação de empresas.

Tal  exigência,  portanto,  é  restritiva,  e  fere,  inclusive,

exemplificativamente, a Súmula 24 do TCE-SP:

“SÚMULA  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  nº  8.666/93,  a  ser  realizada  mediante  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 pretendida,  ou  outro  percentual  que venha devida  e

tecnicamente justificado.”

Em  face  do  exposto,  requer-se  seja  eliminada  a  restrição  de

competitividade indicada, reduzindo-se a exigência de qualificação técnica a um patamar



razoável,  POIS  ATUALMENTE  O  ATESTADO  REPRESENTA  90%  DAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.

f  )  Ilegalidade  na  restrição  de  participação  de  empresas  em  

recuperação judicial.   

O edital cita como requisito de qualificação econômico-financeira:

“7.4 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo

Tribunal de Justiça do Estado ou Cartório / Secretaria do distribuidor da sede

da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 90

(noventa) dias a data da apresentação das propostas;” 

Ao vedar a participação de empresas em concordata, o edital veda a

participação de empresas em recuperação judicial, pois concordata é sinônimo jurídico atual de

recuperação judicial.

Ocorre, porém, que empresas em recuperação judicial podem participar

de licitações. Assim decidiu, por unanimidade, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

recentemente.

Os ministros entenderam que a empresa recuperada pode participar do

certame, afastando a obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de recuperação

judicial como condição para a sua habilitação.

Na decisão, o Relator, ministro Gurgel de Faria, afirmou que “a exigência

de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de

possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na

fase de habilitação, a sua viabilidade econômica”.

O ministro apontou ser necessário que se adotem providências para

avaliar se a empresa, caso seja vencedora, tem condições de suportar os custos da execução

do contrato, ou seja, se possui aptidão econômica e financeira:

“Daí se infere que a dispensa de apresentação de certidão negativa não exime a

empresa em recuperação judicial de comprovar a sua viabilidade econômica para

poder participar da licitação” (AREsp 309.867, de 26.06.2018).



“Entendo, portanto, incabível a automática inabilitação de empresas em

recuperação judicial unicamente pela não apresentação de certidão negativa, principalmente

considerando que a Lei nº 11.101, de 09/02/2005, em seu art. 52, I, prevê a possibilidade de

contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em

licitação”, concluiu.

Tal  entendimento  aliás,  vem ganhando  corpo  no  STJ< do  que  são

exemplos os acórdãos da MC nº 23.499 e do REsp 1187404, por exemplo.

Isto porque os princípios das Leis 8.666/1993 e 11.101/2005 – antiga e

atual leis de Recuperação Judicial -, devem ser interpretados de forma equilibrada,  “pois a

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica atendem

também ao interesse da coletividade, na medida em que se busca a manutenção da fonte

produtora, dos postos de trabalho e empregos e dos interesses dos credores”.

Diante disso, negar à pessoa jurídica em crise econômico-financeira o

direito de participar de licitações públicas, única e exclusivamente pela ausência de entrega da

certidão negativa de recuperação judicial, vai de encontro ao sentido atribuído pelo legislador

ao instituto recuperacional.

E repita-se: apesar de a Lei 11.101/2005 ter substituído a “concordata”

pelos  institutos  da  recuperação  judicial  e  extrajudicial,  o  edital  em comento  ainda  refere

“concordata” pra referir a novel recuperação judicial. 

Eis, exemplificadamente, a Súmula nº 50 do TCE-SP:

“Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de

empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a

apresentação,  durante  a  fase  de  habilitação,  do  Plano  de  Recuperação  já

homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento

a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.”

Assim, o edital encontra-se restritivo, e de nossa parte, não desejamos

participar de certame com cláusulas restritivas que podem vir a ser objeto de denúncia durante

a execução contratual.

Temos o direito público e subjetivo de participar de certame pautado pela

estrita legalidade, e acaso não haja correção dessa circunstância, correremos vários riscos,



inclusive de termos um contrato glosado pela corte de contas estadual.

Deve-se,  portanto,  suspender  o  certame  e  corrigir-se  o  texto  do

instrumento respectivo.

g) Dotações inexistentes e ferimento da LRF.  

O valor orçado da licitação praticamente duplica a despesa pública com

softwares, o que exigia, por si só, o cumprimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar

Federal nº 101/2001 - LRF.

Referidos estudos são prévios à licitação, e constituem condição prévia

para empenho e licitação de serviços, nos termos do artigo 16, § 4º, I, da LRF. 

É que no caso em apreço, estamos tratando de despesas correntes,

e nessa toada, o Conselho Federal de Contabilidade define que “Os softwares devem ser

tratados  como  ativos  imobilizados  ou  intangíveis”  (Resolução  CFC  N  1.139/08

Pronunciamento Técnico CPC-04).

No mesmo sentido o Manual SIAFI Macrofunção 021130 estabelece

que  “Quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser

tratado como ativo intangível”. 

Para  arrematar,  a  mensagem  SIAFI  nº  2010/0994603  diferencia

gastos  correntes  e  de  capital  com desenvolvimento  de  software:  quando  não  houver

acréscimo de funções e alteração significativa de valor, utiliza-se a conta 33390.

No caso do edital em apreço, os créditos destacados para execução

do  contrato  estão  todos  escriturados  na  conta  33390,  de  modo  que  a  administração

pública está classificando o dispêndio público como gasto corrente.

Isso nos gerou dúvidas.

Se  de  fato  estivermos  diante  de  uma  despesa  corrente,  e

considerando  o  volume  de  softwares  incrementados,  teremos  um  aumento  de

despesa pública. 

Atualmente, a despesa pública com softwares, somado o executivo e



o legislativo, não ultrapassa nem um terço do valor estimado.

Se for este o caso, a LRF define obrigações.

“Art.  16. A criação,  expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental

que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I  -  estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva

entrar em vigor e nos dois subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com

o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias”.

Como se trata de despesa de caráter  contínuo,  e o edital  prevê a

prorrogação do contrato até o limite de quarenta e oito meses, então fica evidente que,

nessa hipótese, se trataria de despesa de natureza contínua, com impacto nos exercícios

seguintes.

Porém,  a  administração  pública  não  cumpriu  com  nenhuma  das

obrigações acima, salvo melhor juízo.

Não se realizou estimativa de impacto nos anos seguintes.

Não há declaração do ordenador de despesas, atestando adequação

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano

plurianual.

Portanto,  nesse  sentido,  o  edital  precisaria  ser  anulado,  diante  da

irregularidade da despesa, pois a expansão das despesas com software foi realizada em

desacordo com a legislação.

Desta  forma,  inexistentes  estudos  no  bojo  do  processo  licitatório,  a

licitação é ilegal, do ponto de vista da execução orçamentária, o que pode acarretar graves

responsabilidades se não houver correção.

h  )    da ilegalidade na assinatura do pregão por parte da senhora  



pregoeira municipal  .  

É ilícita a subscrição do pregão pela Senhora Pregoeira Municipal.

Esse é o mais recente entendimento do Tribunal de Contas da União,

externado no Acórdão 2099/2022:

“A atribuição, ao pregoeiro,  da responsabilidade pela elaboração do edital

cumulativamente às tarefas de sua estrita competência afronta o princípio da

segregação de funções e não encontra respaldo no art. 3º, inciso IV, da Lei

10.520/2002 nem no art. 17 do Decreto 10.024/2019”.

Isso porque, segundo o Ministro Benjamin Zymler, “a elaboração do edital

pelo pregoeiro aumenta os riscos oriundos da atribuição de atividades sensíveis à mesma

pessoa, que, no caso em análise, seria a de propor as regras da licitação e posteriormente

julgar o certame segundo essas regras por ela mesma elaboradas”.

Com efeito, de acordo com o acórdão “há também um risco, pela ausência

de segregação de funções entre o gestor da licitação (responsável pela condução do certame)

e o autor das regras que balizarão o procedimento competitivo”. 

Inclusive,  a  unidade  técnica  do  TCU  trouxe  mais  um  argumento

doutrinário, segundo o qual “não se encontra entre as atribuições exclusivas do pregoeiro a

responsabilidade  pela  confecção  e  assinatura  do  Edital  de  Licitação,  então,  não  é  sua

competência fazer, muito menos assinar”, e, caso ele venha a confeccionar o edital, “assumirá

a responsabilidade por uma atribuição que não é sua e nem conferida legalmente”. 

Logo, ilegal o presente edital.

Deve ser anulado. 

Se a senhora pregoeira insistir  no edital,  o fará ciente da ilegalidade.

Responderá, portanto, com dolo específico de ferir a orientação, e usurpar responsabilidades

que não lhe pertencem.

i) Da inadequada aglutinação de objetos – módulos sem integração.  

A licitação ora impugnada contempla diversos softwares em lote único, e a



preço único e não individualizado.

Abstratamente falando, tal  circunstância não é ilegal  de per si,  pois a

aferição  da  legalidade  da  aglutinação  de  objetos  deriva  de  uma  análise  concreta  das

exigências técnicas do edital.

Contudo, no caso em comento, entende-se que a aglutinação de todos os

módulos em lote único não possui nenhuma sustentação técnica plausível, nem tampouco

justificativa objetiva no edital.  

De fato, a administração pública não cumpriu com a exigência do artigo 3º,

I,  da da Lei Federal 10.520/2002, deixando de justificar a necessidade de aglutinação do

objeto, e embora o item 1.1 do Instrumento Convocatório refira a Súmula 247 do TCU, a atitude

da administração contradiz o argumento!

No caso em comento, exigiu-se um sistema de gestão de cemitérios que

representa ilha de processamento, e para cujo uso não há dependência nenhuma dos módulos

de gestão. 

Isso serve exclusivamente para direcionar o certame.

Além  disso,  não  se  exigiu  praticamente  nenhuma  padronização  em

relação  aos  softwares,  muito  pelo  contrário:  os  variados  grupos  de  softwares  tem

especificações distintas entre si. Uns devem estar desenvolvidos em ambiente web, outros em

arquitetura cliente x servidor, o que impede padronização absoluta.

Aliás,  o edital  sequer refere a necessidade de reais integrações entre

todos os módulos e o legislativo objetivamente!  

Com efeito, Ora, a descrição do dito módulo no termo de referência não

indica qualquer integração com os demais sistemas, e se houve sua inclusão em um restritivo

lote único, a administração deve sim corrigir o termo de referência para o fim de indicar qual

seria  a  integração  que  indicou  o  uso  de  lote  único,  sob  pena  de  indevida  restrição  da

competitividade do certame!  

Assim sendo, após minuciosa análise do edital, entendemos que não há

nele 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.

Sem tais justificativas, ou caso tais justificativas reflitam mera falácia

tendente a ocultar fins proibidos em lei ou regulamento, as exigências se tornam ilegais, e

implicam em perda do caráter competitivo do certame.

E,  como  dito,  chamou-nos  a  atenção  o  fato  de  que,  dentre  os

sistemas de gestão requisitados, constavam os módulos de cemitério sem integrações

referidas, o módulo de ouvidoria sem integrações referidas, o módulo de engenharia sem

integrações referidas e o módulo de controle interno, também sem integrações referidas.

Porém, como dito,  as alegadas integrações que justificariam o lote

único  não  existem,  pois  o  edital  não  refere  qualquer  necessidade  de  troca  de

informações entre o módulo legislativo e os demais.

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

de tudo  ilógico e injustificável,  o edital  merece correção, pois  este item específico

restringe a competitividade.

Ademais,  objetivamente  falando,  tem-se  que  não  haveria  óbice  à

realização de fracionamento do objeto licitado, pois conforme dito o referido módulo de

gestão de cemitérios não terá nenhuma troca de informações ou cadastros com o restante

do conjunto, pois nenhuma das funções dos demais aplicativos prevê a busca automática

de dados gerados por este aplicativo, ou vice versa.



E  ainda  que  se  alegue  padronização,  esta  pode  muito  bem  ser

conseguida com o desmembramento do objeto em lotes, pois bastaria a exigência das

mesmas características de base para todos os lotes, simples assim!

Portanto,  o  módulo  deve  ser  excluído  do  lote  único,  a  bem  da

competitividade.

j) Critério ilegal de cotação de preços de suporte.

Os serviços de suporte estão cotados de modo errôneo. 

Com efeito, o edital trata estes serviços como uma unidade mensal

fixa, e isto é ilegal, pois as customizações são eventuais, variáveis de um módulo para

outro, e dependem de circunstâncias imprevisíveis ou sazonais).

Ora serão vários os módulos a receberem suporte, correto?

Que tipo  de  mecanismo de  recebimento  provisório  e  definitivo  de

serviços o edital estabeleceu para controlar os serviços  efetivamente entregues, e que

justificaria um incremento no valor mensal da prestação de serviços?

Que tipo de controle de liquidação de serviços o edital estabeleceu,

para comprovar  que o item fixo é financeiramente equilibrado, quando cotejada com os

serviços recebidos, os quais como dito, são incomensuráveis ab initio, posto dependerem

de fatos supervenientes?

Obviamente, o edital não se preocupa com essa aferição, criando um

cenário  que,  longe  de  assegurar  o  interesse  público,  torna  até  mesmo  impossível  o

controle e a fiscalização da relação custo x benefício do gasto público.

O fato é que todo edital deve possuir seus quantitativos estimados. 

O artigo 7º,  §  4º  da Lei  Federal  nº  8.666/1993 estabelece que “é

vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços

sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões

reais do projeto básico ou executivo.”



Em  nosso  entendimento,  pagar  valor  fixo  por  serviços  de

customização  é,  basicamente,  licitar  serviços  cujo  quantitativo  não  corresponde  à

previsão real!

No link https://veja.abril.com.br/brasil/rj-beltrame-e-reu-em-escandalo-

de-viaturas-superfaturadas/ consta  notícia  de  ilegalidade  semelhante:  O  Governo  do

Estado  do  Rio  de  Janeiro  pagou  por  manutenções  fixas,  dissociadas  e

independentemente  de  qualquer  serviço  efetivamente  prestado,  e  agora  milhões  e

milhões de reais deverão ser devolvidos ao erário.

Cópia  integral  da  referida  ação  civil  pública  consta  do  link

http://www.blogdogarotinho.com.br/download/ACPBeltrame.htm.

E nisso não há qualquer discricionariedade, não há exceção.

Os quantitativos devem ser determinados!

Licitar serviços sem estimativa, e optar-se pelo pagamento de valor

fixo que será devidas mesmo que nenhum – ou quase nenhum - serviço seja prestado é

algo absolutamente teratológico.

Bem por isso que o § 6º do artigo 7º da Lei de Licitações estabelece

com uma incisividade ímpar que “a infringência do disposto neste artigo implica a nulidade

dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa”.

E também sob o ponto de vista do direito financeiro, o edital é nulo.

Isto  porque  esta  despesa  de  manutenções  técnicas  precisa  ser

empenhada, correto?

Pois bem! 

A  realização  das  despesas  públicas  compreende  três  etapas:  o

empenho, que cria para o Estado a obrigação de pagar determinado valor; a liquidação,

fase em que se comprova que o credor cumpriu as suas obrigações; e o pagamento,

quando o Estado emite a ordem bancária em favor do credor.

http://www.blogdogarotinho.com.br/download/ACPBeltrame.htm


Conforme o art. 58 da Lei n. 4.320/64, empenho “é o ato emanado de

autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não

de implemento de condição”.

Algumas das finalidades do empenho são: firmar um compromisso;

garantir  que os recursos utilizados serão aqueles apropriados à despesa,  conforme a

classificação orçamentária;  e assegurar  que o crédito  seja suficiente  para a despesa,

bloqueando do orçamento o valor necessário.

A doutrina especifica três tipos de empenho, a partir da leitura do art.

60  da  Lei  n.  4.320/64:  o  ordinário,  direcionado  a  despesas  de  valor  determinado  e

pagamento único; o global, próprio para despesas a serem parcelas ao longo do tempo; e

o  estimativo,  adequada  para  despesas  cujo  montante  não  se  possa  determinar

antecipadamente.

Valdecir Pascoal elucida cada um dos tipos de empenho:

“TIPOS DE EMPENHO: ordinário, estimativa e global.

a)  Ordinário  –  o  empenho  ordinário  é  aquele  utilizado  para  despesas

normais que não apresentem nenhuma característica especial. A quase-

totalidade dos gastos é processada através desse tipo de empenho. São

despesas  de  valores  definidos,  que  devem  ser  pagos  numa  única

prestação.

b) Estimativa – é utilizado quando não se pode determinar com exatidão o

montante da despesa, como, por exemplo, conta de água, de luz e de

telefone, alguns adiantamentos a servidores etc. Assim, devemos fazer

uma estimativa de quanto será gasto ao longo do exercício financeiro.

Nesse  tipo  de  empenho,  utiliza-se  um  documento  chamado  nota  de

subempenho,  que  é  o  registro  do  valor  efetivo  a  ser  deduzido  da

importância total  empenhada por estimativa. Se a estimativa for menor

que o valor exato, faz-se o empenho complementar da diferença; se for

maior,  anula-se a parte  referente à diferença,  revertendo-se o saldo à

dotação originária.” (Direito Financeiro e Controle Externo. 7ª Ed. Rio de

Janeiro: Elsevier, 2009, pág. 72).



Os  serviços  técnicos  realmente  são  uma  despesa  que  pode  ser

estimada. A customização pode ser estimada  em horas, mas jamais como como tarefa

mensal estanque.

Nenhum  administrador  público  pode  aceitar  aumentar  a  despesa

pública mensal sob a alegação - não demonstrada por estudo financeiro constante do

processo licitatório  -  de  que pagar  mensalidade fixa  vale  a pena,  ainda que nenhum

serviço venha a ser prestado!

Logo, os quantitativos devem ser determinados em horas, e não em

uma parcela fixa!

 Realizar um empenho global anual, com base em parcela fixa para

serviços  tipicamente  variáveis,  como  a  customização  ao  longo  de  48  meses  é

extraordinariamente teratológico, pois implica na criação de ônus ao erário sem nenhuma

garantia de que a contrapartida será sequer entregue!

Portanto, ainda que qualquer proponente venha a vencer o certame,

assinará contrato nulo,  nos termos do artigo 7º,  § 6º  da Lei  de Licitações,  pois se a

prefeitura deseja contratar serviços de customização, deve estimá-los em horas.

Nenhuma entidade pública pode priorizar  o conforto do empresário ao

firmar um contrato, e nenhuma entidade pública deve pagar por serviços sem nenhuma

garantia de que receberá contraprestação compatível com seu dispêndio.

Portanto, ao não estimar os serviços, e a realizar empenhos globais

que serão liquidados e pagos sem qualquer comprovação de prestação de serviços, a

administração causa a nulidade absoluta do certame, sendo direito público subjetivo de

qualquer proponente exigir que editais de licitação não contenham cláusulas e condições

que o nulifiquem e coloquem eventual contrato futuro sob investigações de improbidade

administrativa.

Repita-se:  ao  não  fixa  o  pagamento  de  manutenção  por  horas

técnicas,  a  municipalidade,  basicamente,  receberá  uma  nota  fiscal  mensal  que  será

empenhada e liquidada sem que haja a necessidade de comprovação de qualquer serviço

real, pois o item é fixo e dissociado de qualquer execução “real” de serviços.



Claro que há a possibilidade de se argumentar que “se os sistemas

estão operacionais”, então a customização está satisfatória, porém o que este escudo de

ilegalidade não soluciona é o fato de que, a exemplo de um carro ou equipamento, os

sistemas podem continuar  operacionais  sem qualquer  customização  real  durante  um,

dois, até três ou mesmo doze meses!

Um  sistema  de  frotas,  por  exemplo,  dificilmente  demandará

customizações, e ainda que a demande, este somente deve ser paga de acordo com os

serviços efetivamente prestados, não como “valor fixo único” antecipável.

Portanto, por contrariar claramente o interesse público e estar eivado

de  nulidade  absoluta  derivada  da  inobservância  da  própria  Lei  de  Regência,  o  edital

merece retificação para que os serviços de suporte sejam cotados à parte da mensalidade

fixada para o item único do edital.

k)  restrição  de  competitividade  e  direcionamento  da  licitação  –

exigência esdrúxula de marcas.  

A licitação, como se sabe, é um procedimento administrativo em que

diversos  atos  são  praticados  com  o  escopo  final  de  selecionar  uma  proposta  que,

conforme critérios objetivos previamente definidos no instrumento convocatório, possibilite

a posterior celebração de um contrato com o proponente melhor situado no julgamento

final  em decorrência  de  haver  ofertado as  melhores  e  mais  vantajosas condições de

contratação.

E,  dada  a  presunção  de  legalidade  que  a  circunda,  torna-se  uma

tarefa  ingrata  questioná-la,  notadamente  quando  o  ato  que  se  reputa  eivado  de

incorreições tem em seu favor o respaldo da notória probidade e respeitabilidade dessa

Administração.  

Não raro, porém, a complexidade e prolixidade do edital fazem com

que a administração pública, involuntariamente, peque em seu mister constitucional de

garantir a contratação mais vantajosa possível. 

E  isto  é  ainda  mais  compreensível  em  editais  que  envolvam

considerações técnicas cuja exata apreensão certamente se encontra em um patamar de



excelência técnica que nenhum servidor do departamento de compras e licitações pode

ordinariamente alcançar.

E, com todo o respeito que a ocasião comporta, entendemos que esta

é justamente a hipótese em apreço!

De acordo com o instrumento convocatório, exige-se que os softwares a

serem licitados possuam base de dados a ser administrada por sistema gerenciador de banco

de dados – SGBD da marca Postgre.SQL, de modo que o desatendimento da exigência

implicaria na desclassificação sumária de qualquer proponente.

Contudo,  não  há  qualquer  justificativa  juridicamente  válida para  a

exigência.

Ora, porque se exigiu banco de dados da marca Postgre.SQL?

Por quê?

O módulo de saúde pública o exigiu:

“604. Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGDB) Oracle 11g

ou superior, ou Postgresql, como repositório de dados”. 

Salvo melhor juízo, não há justificativa que, da ótica do interesse público,

justifique tamanha restrição do caráter competitivo do certame.

Com efeito, haveria alguma vantagem do ponto de vista técnico? 

Entende-se que não.

Existem  no  mercado  vários  gerenciadores  de  bancos  de  dados  que

proporcionam  altíssima  confiabilidade  e  executam  todas  as  tarefas  executadas  pelo

Postgre.SQL,  sendo plenamente  aptos  a  suportar  sem problemas as exigências técnicas

formuladas no edital,  sendo oportuno frisarmos que não há no edital  qualquer  exigência

diretamente relacionada ao código-fonte do banco.

Aliás, há um grande risco técnico em vincular-se a prestação de serviços a

bancos de dados de domínio público sem garantia de continuidade no mercado e sem garantia

de assistência técnica no país, não se podendo sequer  responsabilizar a empresa que o



fornecesse em caso de danos ao erário, pois obviamente o município não poderia penalizar

nenhuma proponente por cumprir exigência editalícia.

E nem se diga que a exigência terá o condão de proporcionar  mais

transparência e segurança em relação aos dados nele armazenados, porque se esta for a

justificativa, todos os softwares de gestão pública exigidos no edital também deveriam ser de

domínio público, sob pena de cair por terra a pseudo-justificativa elencada!

Em outras palavras, pode-se afirmar que:

A) Um sistema gerenciador de banco de dados pode ser comparado a um

depósito.  Enquanto  o  banco  de  dados  armazena  informações  em linguagem digital,  um

depósito armazena mercadorias e bens.

B) Um banco de dados de domínio público confiável corresponderia a um

depósito que possua todas as portas conhecidas e vigiadas, e cuja disposição de mercadorias

em seu interior seja conhecida.

C) A única diferença deste para um banco de dados de base proprietária é

a de que neste o conhecimento da disposição dos dados dentro dele é mais restrita. 

Essa seria a única diferença técnica apta a justificar a exigência.

Contudo, no caso em comento, tal justificativa não se sustenta. 

Isto  porque, ainda  de  acordo  com base  na  analogia  acima  descrita,

podemos afirmar que os softwares de gestão pública licitados correspondem aos funcionários

deste depósito, pois são eles quem organizam as informações dentro do banco de dados.

Analogicamente falando, são eles que colocam e retiram mercadorias

(dados), e mudam sua localização dentro do depósito (banco de dados). 

Em verdade, transformando-se a linguagem técnica, podemos dizer que o

depósito  (banco  de  dados)  é  totalmente  formatado  e  controlado  pelas  ações  de  seus

funcionários.

Desta forma, de nada adiantaria ao Poder Público possuir um banco de

dados de domínio público se não se terá qualquer controle a respeito do modo pelo qual o

software ERP fará o gerenciamento das informações nele constantes!



Ou seja,  se  os  softwares  de  gestão  também não  forem de  domínio

público, não se terá qualquer controle acerca dos modos pelos quais ele pode armazenar

dados, apagá-los, modificá-los e alterar sua localização!

Assim,  por  que  se  exigir  banco  de  dados  de  domínio  público  ao

argumento de buscar-se maior controle da informação, e ao mesmo tempo obstar essa maior

transparência, admitindo-se softwares de base proprietária, cujos mecanismos de execução e

processamento de dados pertençam exclusivamente ao detentor de seus direitos autorais?

Não há justificativa juridicamente sustentável para a exigência!

Simplesmente não há!

Se houvesse, o Município certamente a teria declinado quando ofertou

sua resposta à impugnação ofertada por essa empresa.

Convenhamos:  se  a  pretensão  da  administração  é  conhecer  os

mecanismos de processamento e armazenamento de dados, tarefa esta que na verdade não

poderia  ser  realizada  senão  por  técnico  amplamente  conhecedor  das  linguagens  de

programação envolvidas, e ainda assim somente após meses e meses de análises que seriam

fulminadas  a  cada  nova  atualização  do  software  disponibilizado  pela  proponente,  deve,

obrigatoriamente, exigir todos os softwares em domínio público, e não somente o SGBD!

Se não o fizer, a exigência editalícia, acaso mantida conforme disposta,

somente restringirá a participação de empresas no certame, e ferirá o princípio da ampla

concorrência, tornando nula qualquer contratação dele derivada.

A Autora, por exemplo, possui seus softwares programados apenas para

funcionar em sincronia com sistemas gerenciadores de banco de dados de base proprietária,

não podendo ser penalizada por deixar de desenvolver seus softwares com compatibilidade

para funcionar com bancos  de dados de domínio público, já que ninguém é obrigado a fazer

ou deixar de fazer senão em virtude de lei.

E, por outro lado, nem se diga que a administração promoverá upgrades

no SGBD, pois tal tarefa, por sua absoluta complexidade, certamente não se coaduna com

qualquer  interesse  público  legítimo,  pois  se  a  prefeitura  detivesse  tais  conhecimentos,

certamente que poderia desenvolver seus próprios softwares sem precisar contratar empresas

para tanto.



Conclui-se, portanto, que inexiste justificativa técnica para a exigência.

De outra banda, porém, indaga-se: haveria alguma vantagem financeira

objetivamente decorrente da exigência? Também não haveria, s.m.j. 

O município  já possui  licenças de banco de dados adquiridas, e que

vinham sendo utilizadas até o mês de fevereiro deste ano, o que dispensaria novo investimento

financeiro.

Então, como inexistem justificativas técnicas, jurídicas ou financeiras para

a exigência, nos questionamentos se o fundamento da exigência seria filosófico, principiológico

ou idealista?

 Se o  for,  então o argumento  é  subjetivo,  e  inaceitável  em sede de

licitação.

Ora, se a Administração estivesse realmente interessada no idealismo que

perpassa o software livre, e se efetivamente pudesse obrigar empresas a reescrever seus

softwares de maneira a compatibilizá-los com sistemas gerenciadores de bancos de dados de

domínio público, obrigação esta imprevista em lei e, portanto, inoponível (art. 5º, II, Constituição

Federal),  por que não exigir todos os softwares do objeto contratual em código aberto, em

domínio público?

Por  que  exigiu  somente  o  banco  de dados  como sendo  de  domínio

público?

Certamente  porque  pretendia  excluir  do  certame  empresas  que,  de

maneira absolutamente legal, desenvolveram seus softwares para atuar em conjunto com

bancos de dados de base proprietária.

Justificar-se-á que o idealismo vale para o banco de dados, mas não vale

para o software?

Não há como se justificar o injustificável...

Vê-se, portanto, inequívoco ferimento ao princípio da ampla concorrência,

notadamente porque as empresas de software em atuação no mercado nacional, respaldadas

pelo  artigo  5º,  inciso  II,  da  Constituição  Federal,  não  podem  ser  discriminadas  por

conveniências injustificáveis ou por oportuno idealismo, notadamente quando tais idealismos



ferem garantias constitucionais.

A licitação visa, dentre outros objetivos, assegurar a livre concorrência.

Logo, deve propiciar ampla participação dos interessados. E como se afirmar invulnerável a

livre concorrência quando há exigência restritiva impedindo um sem-número de empresas de

participarem do certame?

E que fique bem claro: a justificativa absolutamente “subjetiva”, “filosófica”

e  “principiológica”  que  leva  alguns  municípios  a  conceder  pontuação  para  softwares

“opensource” ou “freeware” não pode ensejar que empresas que possuam bancos de dados

de base proprietária sejam alijadas do processo!

Assim, a redação deve ser alterada.

l) erro grotesco que demonstra alienação técnica do subscritor do

edital e a falta de responsabilidade da administração pública com a competição:  

Existe alguma empresa que será favorecida no certame?

Certamente existe, pois nenhuma empresa pode ofertar proposta válida

no certame.

Com efeito, previu o edital, em um dado momento, como requisito técnico

de TODA A SOLUÇÃO:

“1. Quanto ao gerenciador de banco de dados - SGBD’s, os sistemas deverão

usar banco de dados freeware, opensource e multiplataforma, a

fim de garantir portabilidade e independência de suporte, eliminando

o  vínculo  obrigatório  a  um único  fornecedor,  além de  eliminar  o  TCO  (Total

CostofOwnership - Custo Total de Propriedade).” 

Porém, para a folha de pagamento solicitou-se:

“1. Banco de Dados: Compatível com Oracle 11G ou superior ou ainda MS-SQL

Server 2012 ou superior;” 

NA saúde pública, solicitou-se: 



“604 Utilizar sistema gerenciador de banco de dados relacional (SGDB) Oracle 11g

ou superior, ou Postgresql, como repositório de dados”. 

O Oracle não é freeware nem opensource.

O MS-SQL Server não é freeware nem opensource.

Portanto,  qualquer  empresa que participe da licitação terá beneplácito

criminoso para descumprir o edital, já que, se oferecer freeware, não pode ofertar Oracle, e se

Ofertar Oracle, não poderá oferecer um freeware.

Este tipo de exigência pode demonstrar que há direcionamento editalício,

pois marcas são solicitadas a esmo, num exercício de retardo mental objetivo, que impede

que seja conferida validade à restrição, proibida expressamente pela Lei de Licitações sem

enormes e relevantes justificativas.

Então, repetimos: ou algum retardado escreveu o termo de referência, ou

alguém MONTOU  o  termo  de  referência  tal  qual  um frankstein  tecnológico  restritivo  de

propósito, para restringir-se a competitividade sem justificativas.

m) Quebra de isonomia.  

Ao elaborar o termo de referência, a senhora pregoeira sentou-se nos

porões da improbidade e criminosamente descreveu os sistemas da atual empresa contratada

no edital?

Não?

Será mesmo que não?

Ao  assinar  o  termo  de  referência,  a  senhora  pregoeira  recebeu

informações da atual empresa contratada, às escondidas, e descreveu as funcionalidades,

módulos e rotinas da atual empresa contratada?

Também não?

Algum membro da equipe de administração quis licitar solução idêntica

àquelas que já são disponibilizadas pela atual empresa contratada, para que pudesse assim ter



custos  menores  em  sua  proposta,  e  não  precisasse  fazer  nenhum  tipo  de  ajuste  ou

parametrização?

Ninguém quis agir desta forma?

ENTÃO  POR  QUAL  ABSURDO  MOTIVO  a  atual  fornecedora  de

softwares não pode cobrar por serviços de implantação, customização, treinamentos etc?

Responda-se!

Essa pergunta tem que ser respondida, pois se a administração pública

não quis favorecer a atual fornecedora, então quis PREJUDICÁ-LA na competição, pois não

poderá cobrar.

A cláusula é esdruxula. Veja-se o que foi escrito no edital:

“Caso a empresa vencedora do certame já  prestar  o  serviço do objeto desta

licitação para algum dos Órgãos (PREFEITURA, CÂMARA E SAAE), o órgão será

isento  de  pagamento  à  contratada,  dos  itens  de  MIGRAÇÃO  DE  DADOS,

IMPLANTAÇÃO  E  TREINAMENTO,  salvo  sistemas  não  existentes  hoje  em

operação nos órgãos.”

Deve ser excluída.

Se for  mantida,  será  fácil  provar-se  que  a  administração DESEJAVA

FERVOROSAMENTE  prejudicar a atual fornecedora.

Com efeito, se a atual fornecedora for reprovada em prova de conceito,

isso significará que não há sequer aderência de 90% entre suas soluções e o edital. 

Ou  seja,  foi  deliberadamente  prejudicada,  por  ser  proibida  de  cobrar

serviços de customização e parametrização, e desenvolvimento de novas funcionalidades,

dentro do limite de 10% admitido pelo edital.

n) Caráter restritivo de cláusula contratual.  

Previu-se na minuta contratual:



“8.9 – Com o término ou com a rescisão do contrato de LOCAÇÃO MENSAL,

teremos que:

8.9.1 – a versão executável de cada sistema será MANTIDA nos computadores e

de  qualquer  um  dos  meios  de  backup  (cópias  de  segurança)  em  poder  da

CONTRATANTE.

8.9.2 – os DADOS de cada sistema,  são da CONTRATANTE e poderão ser

importados conforme condições existentes e vigentes nos contratos e aditivos”.

Ora, basicamente, de modo perpétuo, a administração pública exige que

INDEFINIDAMENTE  OS  SISTEMAS  CONTINUEM  SENDO  LICENCIADOS  PARA  USO

IRRESTRITO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.

REPITA-SE: USO IRRESTRITO.

USO IRRESTRITO APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO!

Que empresa, em sã consciência, anuiria a uma condição dessas?

Durante doze meses a empresa receberá pelo licenciamento. Depois

disso, os sistemas devem permanecer “mantida nos computadores e de qualquer um dos

meios de backup em poder da CONTRATANTE”.

Ou seja, o contrato prevê que haverá licenciamento de uso gratuito e

perpétuo de todos os sistemas, após o encerramento da vigência contratual.

Isso é absurdo.

O poder judiciário nacional já barrou estultices semelhantes outrora:

“II - FUNDAMENTAÇÃO (...) Aduziu, ainda, que o acesso ao banco de dados, foi

bloqueado, IMPEDINDO A CONSULTA E EMISSÃO DE RELATÓRIOS para fins

de atendimento ao Ministério Público Estadual e Federal, Tribunal de Contas do

Estado do Paraná, bem como demais órgãos fiscalizadores, OU CONSULTAS DE

CONSISTÊNCIA DE DADOS E INFORMAÇÕES REGISTRADAS ATÉ A DATA

DE  30/08/2019.  (...)  Pois  bem.  De  proêmio  anoto  que,  NÃO  HAVENDO

CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENTE ENTRE AS PARTES, O ACESSO AO

BANCO DE DADOS, QUE PERTENCE AO PRÓPRIO MUNICÍPIO, DEVE SER



FRANQUEADO  POR  QUEM,  ATUALMENTE,  POSSUI  CONTRATO

ADMINISTRATIVO  VIGENTE.  [...]  Ou  seja,  conclui-se,  assim,  QUE  A

TRANSFERÊNCIA DA BASE DE DADOS NÃO SE SUJEITA AOS SISTEMAS

INFORMATIZADOS DA RÉ, MAS, SIM, DE AÇÕES ENTRE A PREFEITURA E O

NOVO  FORNECEDOR.  LOGO,  SE  O  CONTRATO  JÁ  SE  EXAURIU  PELO

TRANSCURSO DO TEMPO, EM REGRA, NÃO HÁ MAIS O QUE SE EXIGIR DA

RÉ, mormente porque já subsiste a contratação de outra empresa responsável pela

continuidade no gerenciamento das informações/dados relativos ao Município, não

subsistindo razões para que a ré mantenha seus sistemas em operação, sem

qualquer contraprestação para tanto. Nesse contexto, certo está que o autor

optou por esta forma de armazenamento de dados, devendo, por conseguinte,

estruturarse para, sempre que houver necessidade, ter acesso irrestrito e imediato

as informações de seu interesse. […] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE

a  presente  ação  proposta  pelo  MUNICÍPIO  DE  ICARAÍMA  em  face  (....),

extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC”

(TJPR – Justiça de Primeiro Autos nº. 0001620-83.2019.8.16.0091 0- Comarca de

Icaraíma/PR).

Ou seja, escreveremos o óbvio: é restritiva condição de licenciamento de

softwares em caráter perpétuo e gratuito a partir do momento em que a administração pública

optar por não mais renovar contratos.

A cláusula deve ser excluída.

o) Erros no formulário de proposta de preços.  

O formulário de proposta de preços é falho, praticamente inexistente.

Não há como segui-lo. 

Veja-se:



Com efeito, esta é a única descrição do edital sobre o formulário de

preços, e a partir deste arremedo de tabela, é impossível que todas as empresas apresentem

propostas de preços coerentes e idênticas entre si. 

É necessário que o modelo seja apresentado corretamente, sob pena de

cada empresa ofertar proposta como melhor lhe aprouver e isso impedir o julgamento objetivo

da melhor proposta.

II – DOS PEDIDOS.

A presente  Impugnação  aponta  uma série  de  peculiaridades  que

impõem a imediata  suspensão e retificação do certame,  com a efetiva  e substancial

correção do texto e regras editalícias atacadas.

E é isto  que sinceramente esperamos:  que essa municipalidade

promova o controle da legalidade do ato ora atacado, e evite contratações nulas em

face do disposto no art. 2º, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘e’ da Lei Federal nº 4.717/1965, e que



certamente dariam ensejo à aplicação das penalidades elencadas nos artigos 10, VIII

e  12,  II,  da  Lei  Federal  nº  8.429/1992,  pelo  quê  se  requer  o  recebimento  e

conhecimento da presente impugnação, para que uma vez cotejados os argumentos

expostos, determine-se a anulação do processo licitatório.

Eis os precisos termos em que pede deferimento!

Porto Alegre/RS, em 21 de março de 2023.

ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JR.

OAB/SC 24.757
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