
 

AO ILMO. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS 

 

 

 

REF.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 

 

 

 

DUETO TECNOLOGIA LTDA., estabelecida na Av. Pernambuco, 1328, salas 

202 e 206, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 04.311.157/0001-

99, por seu representante legal, vem, mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Exa. e de 

modo tempestivo, interpor a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  nos termos a seguir 

discriminados: 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE 
 

Antes de qualquer argumentação, cumpre ressaltar que a presente 

impugnação é tempestiva, atendendo perfeitamente ao prazo estipulado no artigo 12 do 

Decreto nº 3.555/2000 (que regulamentou a Lei nº 10.520/2002) e, também no item 5.1. do 

edital ora contestado: 

 
“Art. 12 -  ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, QUALQUER PESSOA PODERÁ solicitar 
esclarecimentos, providências ou IMPUGNAR O ATO CONVOCATÓRIO DO 
PREGÃO. ” 
 

“5.1. A impugnação ao edital obedecerá ao disposto no artigo 41 da Lei 
8.666/93, onde qualquer pessoa interessada poderá impugnar os termos 
do Edital de Licitação perante a Prefeitura Municipal, NO PRAZO DE ATÉ 
02 (DOIS) DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA FIXADA PARA RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS, preferencialmente, para o endereço eletrônico 
compras@selbach.rs.gov.br. ” 
 

Sendo assim, levando-se em consideração que a data de abertura da licitação 

será no dia 03/10/2016 (segunda-feira), o segundo dia útil anterior a esta data é o dia 

29/10/2016 (quinta-feira). Conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná1: 

                                                           
1 Marcelo Ribeiro Losso – Tribunal de Contas do Estado do Paraná. ILC nº 17/ 1995 p. 477. 



 

“[...] CONTA-SE RETROATIVAMENTE A PARTIR DA DATA MARCADA PARA 
O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, AO CONTRÁRIO DOS DEMAIS, QUE 
TÊM COMO PONTO INICIAL UMA DETERMINADA DATA.  
 
Para melhor compreensão, tomemos como exemplo uma Tomada de 
Preços, CUJA DATA PREVISTA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 
PROPOSTA SEJA DIA 10.08, uma quinta-feira. 
 
TRATANDO-SE DE IMPUGNAÇÃO LEVADA A EFEITO POR LICITANTE, O 
PRAZO SERÁ 08.08, UTILIZANDO-SE A SISTEMÁTICA JÁ APONTADA. ” 

 

Seguindo expressa determinação legal, o licitante poderá impugnar os termos 

do edital de licitação ATÉ o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, ou seja, 

até 29/10/2016. O primeiro dia útil anterior à abertura das propostas é o dia 30/10/2016 

(sexta-feira) e o segundo dia útil que antecede o recebimento dos envelopes o dia 

29/10/2016 (quinta-feira-feira).  

Com efeito, se é possível impugnar o edital ATÉ o segundo dia útil que 

antecede a abertura do certame, fica evidenciada a tempestividade do presente documento, o 

qual está sendo protocolado, inclusive, antes de tal data fatal. Segundo a doutrina 

especializada2: 

“Tanto na Lei nº 8.666/93, quanto na legislação alusiva ao Pregão, nos 
dispositivos pertinentes à impugnação ao edital constam a expressão 
“ATÉ”, a qual, sem sombra de dúvidas, deve nortear o intérprete na 
análise da tempestividade ou não do pedido de impugnação apresentado 
pelo licitante interessado.  [...] 

A UTILIZAÇÃO DO TERMO “ATÉ” NOS COMANDOS NORMATIVOS EM 
REFERÊNCIA TRAZ, EVIDENTEMENTE, O ENTENDIMENTO DE QUE NO 
SEGUNDO DIA ANTERIOR À ABERTURA DO CERTAME AINDA SE MOSTRA 
POSSÍVEL APRESENTAR O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
EVENTUALMENTE CONTESTADO. 

[...]O Tribunal de Contas da União já acolheu tal entendimento, 
entendendo como tempestiva impugnação apresentada em 22/11/2005 
(terça-feira) em face de um pregão que teria abertura em 24/11/2005 
(quinta-feira) - (processo TC 014.506/2006-2). Do mesmo modo, em 
outra decisão (processo TC 016.538/2002-2) manifestou-se pela 
tempestividade de impugnação apresentada em 27/9/2002 (sexta-feira) 
em face de uma licitação que ocorreria em 1/10/2002 (terça-feira) ”.  

 

                                                                                                                                                                          
 
2 Licitação para todos. Ricardo Silva das Neves. Editora Schoba – São Paulo-SP. 2015 – Páginas 96/97. 

 



 

Desse modo, requer-se, desde já, o conhecimento do presente documento, uma 

vez trazer consigo elementos importantes para o deslinde do presente certame e que devem 

ser analisados, INDEPENDENTEMENTE DE FORMALISMOS, a bem do interesse público e da 

legalidade, até porque o administrador não pode se esquivar da análise de questões que 

tornam o edital em tela ilegal. 

II – DAS IRREGULARIDADES DO EDITAL 

II.1. PRAZO DE DURAÇÃO CONTRATUAL – BURLA AO DISPOSTO EM LEI 
 

Da análise do edital, depreende-se que o objeto da licitação em epígrafe versa 

sobre um Registro de Preços.  

 
No entanto, percebe-se claramente um equívoco na interpretação dos prazos 

contratuais acerca de tal sistema, especialmente em função das disposições inerentes ao 

Decreto n º 7.892/2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços. 

 
Primeiramente, constata-se que o item 10.5. do edital. possibilita uma 

prorrogação de prazo contratual VEDADA POR LEI, já que a Ata de registro de preços não 

pode ser objeto de prorrogação: 

 
“10.5. Os contratos terão vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da 
ORDEM DE SERVIÇOS emitida pelo MUNICÍPIO CONTRANTE que utilizar-se do 
presente REGISTRO DE PREÇOS, podendo ser prorrogado pelas partes por 
iguais e sucessivos períodos, até o prazo máximo de vigência de 48 
(quarenta e oito) meses, nos termos do inciso IV do art. 57 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações e atualizações posteriores.”  
 
No entanto, como já dito, tais disposições conflitam e muito com o disposto 

em lei. A ata de registro de preços tem sua duração limitada a apenas 12 (doze) meses, sem 

possibilidade de prorrogação. Isso é o que dispõe o art.12 do aqui citado Decreto nº 

7.892/2013: 

 
“Art. 12.  O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÃO 
SERÁ SUPERIOR A DOZE MESES, INCLUÍDAS EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, 
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.” 

 
 

Ao contrário do que afirma o edital, a norma legal não prevê em momento 

algum a possibilidade de prorrogação da ata de registro de preços por prazo acima a 

12 (doze) meses. Muito pelo contrário, já que a referida legislação determina expressamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii


 

prazo máximo de duração da ARP o limite de 12 meses, incluindo neste prazo, inclusive, as 

prorrogações.  

 
Não existe qualquer lógica em se prorrogar prazo de um contrato decorrente 

de uma ata de registro de preços vencida que não produz mais efeitos legais. 

 
Neste mesmo sentido, o Acórdão TCU n° 991/2009 - Plenário e a Orientação 

Normativa AGU nº 19, de 01 de abril de 2009 dispõem que o prazo de vigência da ata de 

registro de preços não poderá ser superior a um ano, admitindo-se prorrogações, desde que 

ocorram dentro desse mesmo prazo de 12 meses. 

 
Ainda de acordo com o TCU em outro v. Acórdão tratando de caso similar ao 

ora comentado: 

 
“A INSERÇÃO DE CLÁUSULA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREVENDO 
A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA SUA VIGÊNCIA POR PRAZO 
TOTAL SUPERIOR A DOZE MESES, TAL COMO CONSTA NA CLÁUSULA 
SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO 
ELETRÔNICO 005/2012, É ILEGAL, por contrariar o disposto no art. 15, § 
3º, inciso III, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência desta Corte (e.g. dos 
Acórdãos 3.028/2010 e 2.140/2010 – TCU - 2ª Câmara, e 991/2009 e 
3.269/2012 - TCU - Plenário). (Acórdão 408/2013 - Plenário | Relator:  
Raimundo Carreiro) 

. 

 
Portanto, é manifesta a ilegalidade de tal previsão editalícia quanto à 

possibilidade de prorrogação do contrato dela decorrente, a qual deve ser revisada, sob 

pena de questionamento na via judicial e perante os órgãos de controle.  

 

E nem se alegue que em função do art. 12 do Decreto 7.892/2013 restaria 

admitida a prorrogação dos contratos decorrentes de atas de registro de preços. Tal posição 

não é mais acatada, visto que se configura em burla ao instituto e à intenção da criação do 

sistema de registro de preços. 

 
Evoluindo na apreciação de contratos de fornecimento originados de ata de 

registro de preços (ARP), o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  passou a considerar 

irregular a alteração porventura havida nos prazos dos contratos provenientes do SRP, 

fazendo constar em sua jurisprudência que: 

 

 “HÁ DE PREVALECER O ENTENDIMENTO DE QUE, FORMADO O REGISTRO 
E SUBSCRITA A ATA CORRESPONDENTE, QUALQUER FORNECIMENTO 



 

DELA DECORRENTE SOMENTE PODE OCORRER NOS EXATOS LIMITES 
TEMPORAIS DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS, NÃO CABENDO, 
COM ISSO, ADMITIR-SE QUALQUER HIPÓTESE DE REVISÃO DE 
PREÇOS OU PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, TANTO DA ATA, COMO 
DOS CONTRATOS DELA DECORRENTES.  
 

QUALQUER DISPOSIÇÃO DIVERSA IMPLICA NO DESVIRTUAMENTO 
DO INSTITUTO QUE, POR EXCELÊNCIA, SERVE PARA CONFERIR ÀS 
COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ADMINISTRAÇÃO 
DINÂMICA DE FORNECIMENTO PONTUAL CONTRA O RESPECTIVO 
PAGAMENTO”. (TC-009656/026/11; TC-010285/026/11; e TC-010286/026/11 – 
CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA – TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 
13/04/2011. 
 
Com efeito, de forma a evitar a frustração do processo licitatório sob análise e 

adequando-se aos preceitos da Lei de Licitações, deve esse órgão sanar tais impropriedades 

já que sendo uma licitação sob o sistema de REGISTRO DE PREÇOS a ata de registro e, 

consequentemente, os contratos a ela vinculados não poderão ser prorrogados para além dos 

12 (doze) meses, sob pena de nulidade.  

 
II.2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS A UM EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
De acordo com o art. 9º do Decreto nº 7.892/2013, que regula as licitações 

realizadas pelo sistema de registro de preço, que o edital de licitação dessa natureza exige 

minimamente algumas condições obrigatórias: 

 
“Art. 9º  O edital de licitação para registro de preços observará o 
disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, 
NO MÍNIMO: 

[...] 

III - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS POR ÓRGÃOS 
NÃO PARTICIPANTES, observado o disposto no § 4º do art. 22, no caso de 
o órgão gerenciador admitir adesões; ” 

  

Em vista disso, é de se observar que inexiste no edital qualquer quantidade 

estimada a ser adquirida por órgãos não participantes, o que revela a invalidade absoluta do 

item 21.1. do ato convocatório que assim estabelece de forma genérica e inadequada: 

 

“21.1 – PODERÃO UTILIZAR-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, E 
CONTRATAR A PARTIR DA MESMA, TODO E QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO 
MUNICIPAL OU DENTRO DA MESMA EQUIVALÊNCIA – Prefeituras 
Municipais e Consórcios Intermunicipais Públicos - MEDIANTE PRÉVIA 
CONSULTA AO ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm


 

regras estabelecidas na Lei n º 8.666/1993, relativas à utilização do 
Sistema de Registro de Preços. ” 
 

Com efeito, nota-se que o edital se equivoca ao estabelecer uma possibilidade 

de contratação por outras entidades com base na ata de registro de preços mediante simples 

consulta ao órgão gerenciador. Isso porque, de acordo com a norma legal do Registro de 

Preços, transcrita acima, é condição mínima constar no edital a estimativa de quantidades a 

serem adquiridas pelos órgãos não participantes.  

 

Note-se, ainda, que no item 7.4.6.2. consta, também, uma estranha informação 

sobre a forma de composição da proposta de preços, já que se solicita que os lances devem 

ser dados considerando todos os municípios identificados: 

 
“7.4.6.2 – Os lances deverão ser efetuados pelo MENOR PREÇO GLOBAL: 
 
VALOR GLOBAL FINAL PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 
CONTEMPLANDO TODOS OS MUNICÍPIOS ORA IDENTIFICADOS. ” 
 

No entanto, sabe-se que o edital não traz qualquer listagem de municípios, o 

que torna tal cláusula irregular, além de trazer confusão à oferta de lances no presente 

certame licitatório. Tal regra deve ser esclarecida e/ou excluída com urgência. 

 
Também não consta do edital qualquer previsão de estimativa destinada aos 

órgãos não participantes, o que torna ilegal e viciado o presente procedimento licitatório, 

posto que incompatível com as normas do Registro de Preços. 

 
II.3. DISTORÇÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS – OBJETO 
COMPLEXO E ESPECIALIZADO 

 

Considerando o comando contido no art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, que 

relaciona as hipóteses de utilização do Registro de Preços, observa-se que sistema é 

adequado àquelas compras e serviços mais simples e rotineiros, ou seja, que podem ser 

individualizados por meio de descrição simplificada e sucinta, sem complexidades, o que não 

se verifica na contratação dos serviços técnicos especializados que envolvem a 

implementação de softwares descritos em nada menos que 65 (sessenta e cinco) páginas de 

especificações (Anexo I-A). 

 
O próprio edital declara em seu objeto (item 1), bem como no em cláusulas da 

Minuta de Contrato (Anexo VI), dentre outros, que os serviços a serem realizados são 



 

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS e envolvem MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, o que 

é incabível em uma licitação realizada pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS. 

 
Vejam-se os trechos do edital em questão: 

 
“1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO MEDIANTE 
REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENCIAMENTO DO USO DE SISTEMAS DE 
GESTÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO ATENDER AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, RS. ” 

 
“CLÁUSULA 2ª – MINUTA DE CONTRATO 
 
2.2. No preço acima estabelecido estão computadas todas as despesas diretas 
e indiretas relacionadas à execução dos serviços, tais como: fornecimento de 
todos os componentes necessários para utilização do Sistema, mão de obra 
especializada, utilizados na execução dos serviços, inclusive pelos 
materiais complementares, treinamento, bem como, as despesas necessárias 
para atender a manutenção preventiva e corretiva necessária com o suporte 
do sistema, assim como as despesas relativas com as atualizações de versões 
do referido sistema, atendimentos presenciais, e outros não especificados, mas 
relacionados com a execução dos serviços, não cabendo, pois qualquer 
reivindicação da contratada a título de reembolso.” 
 
“CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1 - Constitui direito da CONTRATADA receber o valor ajustado, na forma e 
prazo convencionados. 
10.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
[...] 
VI. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços prestados, 
devendo garantir a qualidade dos serviços prestados e FORNECER A MÃO DE 
OBRA ESPECIALIZADA NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS MESMOS; ” 
 
 
Apesar de constar uma justificativa no Anexo I que tenta demonstrar que o 

objeto licitado seria comum “uma vez que nada mais são que softwares produzidos por 

prestadores de serviços, e verificou-se que as especificações eram usuais nesse 

Mercado”, é de se observar que o objeto licitado não se resume apenas a uma mera locação 

de softwares. Isso porque, como visto, exige, além da instalação, mão-de-obra especializada, 

presença de profissional no local sem limites de horas técnicas, suporte, manutenção e 

ASSESSORIA permanente. 

 
Ora, a utilização do Sistema de Registro de Preços – SRP para contratação de 

serviços técnicos especializados não encontra amparo na legislação vigente, até porque a 

licitação preordenada a registro de preços deve balizar-se pelo regramento contido no art. 15, 



 

inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013, no âmbito da Administração 

Pública Federal.  

 
Considerando o comando contido no art. 3º do citado Decreto, que relaciona 

as hipóteses de utilização desse sistema, chega-se à conclusão que o SRP é adequado àquelas 

compras e serviços mais simples e rotineiros, ou seja, que podem ser individualizados por 

meio de descrição simplificada e sucinta, sem complexidades, o que não se verifica na 

contratação dos serviços técnicos especializados.  

 
A jurisprudência do Tribunal de Contas da União também aponta no sentido 

da impossibilidade de utilização do registro de preços para serviços técnico especializados: 

 
“O SRP É ADEQUADO ÀQUELAS COMPRAS E SERVIÇOS MAIS SIMPLES 
E ROTINEIROS, OU SEJA, QUE PODEM SER INDIVIDUALIZADOS POR MEIO 
DE DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA E SUCINTA, SEM COMPLEXIDADES, O 
QUE NÃO SE VERIFICA NA PRETENSA CONTRATAÇÃO, CUJO ESCOPO 
TRATAVA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS”. [...]  
 
“OS SERVIÇOS INTELECTUAIS NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMUNS, 
MUITO MENOS REPETITIVOS, A EXEMPLO DOS ACÓRDÃOS Nº 1.615/2008-
PLENÁRIO, Nº 2545/2008-PLENÁRIO E Nº 1815/2010-PLENÁRIO”. 
PRECEDENTES MENCIONADOS: ACÓRDÃO Nº. 296/2007-2ª CÂMARA, 
ACÓRDÃOS Nº 1.615/2008, Nº 2.545/2008 E Nº 1815/2010, ESSES 
ÚLTIMOS DO PLENÁRIO. ACÓRDÃO N. º 2006/2012-PLENÁRIO, TC-
012.153/2012-5, REL. MIN. WEDER DE OLIVEIRA, 01/08/2012. 

 
Com efeito, de forma a evitar a frustração do processo licitatório sob análise e 

adequando-se aos preceitos da Lei de Licitações, deve esse órgão sanar tais impropriedades 

uma vez que objeto que envolve serviços técnicos especializados não pode ser licitado 

por meio de registro de preços. 

 

II.4. – ACRÉSCIMO DE 25% A UM REGISTRO DE PREÇO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL 
 

Considerando o comando contido no §1º do art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, 

observa-se ser inviável o acréscimo de 25% aos quantitativos do objeto contratado:  

 
“§1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993.” 

 

 
Diante disso, mostra-se completamente equivocado o disposto no item 25.13. 

do edital, o qual determina que “a contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de 

até 25% (vinte e cinco inteiros por cento) do valor inicial Contratado”. 

 
Sendo assim, o instrumento convocatório ora impugnado merece ser reparado 

também quanto a este item, visto que há claro conflito com a legislação nacional vigente, 

dispensando-se maiores comentários. 

 

II.5. – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE JULGAMENTO – ANÁLISE DOS 

SOFTWARES LICITADOS 

 

O edital em tela não prevê em momento algum os critérios acerca da análise e 

demonstração pelo licitante detentor da menor oferta quanto ao cumprimento das 65 

(sessenta e cinco) páginas de funcionalidades técnicas consideradas como obrigatórias para 

execução do objeto licitado (Anexo I - Termo de Referência).  

 
Note-se que tais descrições técnicas ocupam a maior parte do edital e 

possuem complexidade considerável, revelando-se inviável a um leigo emitir qualquer 

parecer acerca do cumprimento delas por parte dos concorrentes. Basta iniciar a leitura do 

citado anexo para se perceber a complexidade das funcionalidades e a impossibilidade de não 

se realizar a verificação de atendimento antes de se declarar a empresa como vencedora da 

disputa. 

 
Cite-se um exemplo, extraído do Anexo I como exigência obrigatória: 

 

“Permitir que sejam lançados os débitos não pagos para o módulo de 
dívida ativa de forma geral ou individual; 
- Possibilitar efetuar as baixas dos débitos automaticamente, através dos 
movimentos de arrecadação fornecidos pelos bancos; 
- Conter recursos para processamento da baixa dos pagamentos, emissão 
de guias, emissão de cobranças, inclusive de créditos constituídos em 
rotina de fiscalização fazendária, para todos os tributos, dívida ativa e 
contribuições de competência do Município; 
- Possibilitar o cálculo de juros, multas e correção, baseados em 
fórmulas, conforme definido na legislação em vigor; 
- Possuir ferramenta para que a Prefeitura possa configurar o seu 
próprio modelo emissão de carnês; 
- Possibilitar a emissão dos carnês com opção para código de barras, 
segunda via de carnês, imprimindo opcionalmente algumas parcelas; 
- Permitir que sejam gerados arquivos para a impressão dos carnês para 
terceiros; 
- Possibilitar cadastrar várias moedas no sistema, tendo a facilidade de 
geração e valores de indexadores para intervalos de datas; 



 

- Possibilitar o cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de 
juro/multa; 
- Permitir emitir certidão positiva ou negativa automaticamente para 
imóveis, econômicos ou contribuintes, verificando todos os módulos; 
- Permitir a emissão de extrato de débitos; 
- Permitir gerar gráficos para análise da arrecadação com resumos; ” 

 
Ora, até um leigo percebe ser impossível a aferição de tais itens com base 

apenas em uma declaração do licitante afirmando que atende ao disposto acima. Inadmissível 

uma entidade pública declarar uma empresa vencedora de licitação onde os requisitos 

técnicos não foram devidamente comprovados. Muitos alegam que, neste caso, a empresa em 

questão poderá ser punida caso se descubra posteriormente alguma impropriedade técnica. 

Contudo, esquecem que tal descumprimento levará as entidades beneficiadas a ficarem sem 

sistemas, enfrentando o caos em suas gestões. 

 
Ao mesmo tempo, consta no ato convocatório impugnado que o critério de 

julgamento se dará pelo menor preço, sem existir qualquer previsão sobre os critérios de 

verificação do atendimento do licitante das funcionalidades descritas no edital. Enfim, uma 

série de equívocos com tal procedimento: 

 
i) a entidade licitante contratará empresa sem avaliar se a mesma atende de 

fato ao que o edital exige (centenas de exigências técnicas complexas e obrigatórias, que 

precisam ser demonstradas antes de se declarar um vencedor); 

 
ii) apenas quando da implantação dos sistemas é que será possível saber do 

atendimento aos quesitos impostos pelo edital, o que se traduz em alto risco à Administração 

na medida em que, quando detectada inobservância aos termos propostos não terá mais 

como retornar à licitação finalizada e ficará por algum tempo sem atendimento até promover 

nova contratação; 

 
 iii) uma análise classificatória do objeto proposto teria que se dar de forma 

pública e obrigatoriamente antes da abertura da fase recursal, pois do contrário, os demais 

licitantes não terão como arguir impropriedades da solução ofertada pelo concorrente 

(cerceamento à ampla defesa e ao contraditório); 

 
iv) o edital é omisso quanto aos critérios de avaliação do objeto ofertado e à 

equipe responsável pela análise, a qual deveria ser previamente nomeada via portaria. 

 



 

Diante disso, percebe-se com clareza a existência de erros gravíssimos no item 

impugnado. A ausência dos critérios de julgamento objetivos sobre o procedimento que 

regerá a análise de atendimento a dezenas de quesitos técnicos dispostos no Termo de 

Referência impõe o fracasso ao presente certame.  

 

Registre-se que, contraditoriamente, o edital prevê a possibilidade de 

desclassificação de licitante por não atendimento a requisito técnico obrigatório, sem 

disciplinar quem fará tal análise, quando e de que forma, configurando claramente critério 

subjetivo e irregular: 

 
“1.A. REQUISITOS GERAIS DOS SISTEMAS 
 
DESCLASSIFICAÇÃO ou RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
O NÃO ATENDIMENTO DOS ITENS OBRIGATÓRIOS, POR PARTE DAS 
LICITANTES ENSEJARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA (caso 
verificada durante a sessão de julgamento da licitação), ou 
alternativamente, ensejará na rescisão de contrato. ” 

 
Dessa forma, deve-se, a bem da legalidade e da transparência: i) divulgar 

previamente no edital a comissão técnica, nomeada por meio de publicação na imprensa 

oficial, que irá atuar no certame licitatório em tal análise; ii) o tempo que o licitante terá para 

demonstrar o objeto, já que existe uma previsão de desclassificação por não atendimento a 

item obrigatório; iii) a ordem de avaliação dos quesitos técnicos obrigatórios e como será 

feita sua análise; iv) os equipamentos a serem utilizados em tal procedimento; e v) o prazo 

máximo para que o licitante classificado em primeiro lugar realize a apresentação de sua 

amostra dos requisitos obrigatórios em sessão pública e antes do início da fase recursal. 

Enfim, tais critérios de julgamento não podem ser escolhidos subjetivamente pelo município 

apenas após a abertura do certame. 

 
Acerca desta matéria, inicialmente, cabe destacar o voto do Conselheiro 

Relator do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Robson Marinho, que aborda o aspecto 

mais amplo do estabelecimento de critérios de julgamento das propostas: 

 

"(...) OUTRO FATOR QUE TAMBÉM SE MOSTRA CONTROVERTIDO 

ENVOLVENDO SOBREDITOS EXAMES E, PORTANTO, MERECEDOR DE 

REVISÃO RELACIONA-SE AOS CRITÉRIOS QUE CONDUZIRÃO AOS 

RESULTADOS, E NÃO ESTÃO EXPRESSAMENTE DEFINIDOS NO 

EDITAL (SUBITEM 5.4.2). OBVIAMENTE QUE ESTA ANÁLISE, CUJOS 

PARÂMETROS TÉCNICOS QUE A NORTEARÃO SÃO DESCONHECIDOS DOS 



 

INTERESSADOS, LEVA INEVITAVELMENTE A UM JULGAMENTO 

SUBJETIVO, FERINDO O QUE PRECONIZA O ARTIGO 3º, CAPUT, DA LEI N. 

8.666/93, SOBRETUDO PORQUE PODERÁ ENSEJAR A REPROVAÇÃO DO 

PRODUTO E CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE. (TC-

020002/026/2009, TC-020011/026/2009 e TC-020012/026/2009 – 

Exame prévio de edital – http://www.tce.sp.gov.br/) 

Seguindo a jurisprudência do TCE-SP, veja-se também o já transcrito voto do 

Conselheiro Relator Eduardo Bittencourt Carvalho, acolhido por unanimidade conforme 

acórdão correspondente, na Representação contra Edital de Pregão Presencial (exame prévio 

de edital), em nota deste parecer, em resumo, nos seguintes termos: 

"(...) DE OUTRA PARTE, TAMBÉM SE MOSTRA PROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES E 

PARÂMETROS OBJETIVOS PARA A AFERIÇÃO DA ACEITABILIDADE DAS 

AMOSTRAS, À VISTA DA COMPLETA OMISSÃO A RESPEITO NAS CLÁUSULAS 

DO ITEM "08", DO ANEXO I, O QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O 

PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO, CONSAGRADO NA LEI GERAL 

DAS LICITAÇÕES." (GRIFAMOS). (TC 022245/026/10 e TC 000656/008/10, 

de 28 de julho de 2010). 

 

Vale observar que o item 7.9. do ato convocatório prevê que, após a fase de 

lances e constatado o atendimento dos requisitos de habilitação, a licitante será declarada 

vencedora do certame, abrindo-se o prazo recursal. Enfim, inexiste no procedimento 

explicitado pelo próprio edital o momento de realização de uma demonstração dos requisitos 

discriminados em 65 páginas.  

 
Diante disso, devem tais critérios de julgamento e escolha dos requisitos 

técnicos avaliados serem definidos no edital, de modo igualitário e transparente a todos os 

licitantes, sob pena do estabelecimento de critério sigiloso, sem falar no risco da 

Administração adquirir a licença de sistemas de informática que não atendem ao disposto 

como mínimo pelo ato convocatório. 

 
II.6. – DO ENCERRAMENTO DA FASE RECURSAL ANTES DA DEMONSTRAÇÃO DO OBJETO 
– CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA 

 
Assim dispõem o item XI do edital ora impugnado: 

 
“7.10. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a 
licitante classificada e habilitada, será declarada vencedora do certame, 
abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da 
intenção de interpor recurso às licitantes, nos termos da cláusula 8 (DA 
FASE RECURSAL) deste instrumento. ” 



 

 
Com efeito, de acordo com o ato convocatório, o licitante precisará manifestar 

sua intenção recursal imediatamente após seu concorrente ser declarado vencedor da 

disputa, sob pena de decadência do direito de recurso. No entanto, não haverá, como já dito, a 

mínima demonstração dos softwares ofertados e respectiva comprovação das extensas 

exigências do Anexo I, o que significa dizer que a manifestação da intenção recursal precisará 

ser realizada sem que uma análise da amostra tenha sido devidamente feita, configurando-se 

assim grave cerceamento à ampla defesa e ao contraditório. 

 
Para se iniciar a fase recursal no âmbito do Pregão seria preciso que a análise 

do produto fosse previamente realizada e finalizada. Caso contrário, como poderão os demais 

licitantes recorrer contra falhas observadas nos sistemas de sua concorrente?  

 
Diante disso, questiona-se a viabilidade de tal fase recursal, ou seja, como o 

licitante poderá manifestar sua intenção recursal E MOTIVÁ-LA IMEDIATAMENTE quando 

declarada uma empresa vencedora se a análise dos sistemas (objeto licitado) de tal empresa 

sequer será realizada ou se realizada será feita apenas após o encerramento do certame?  

 
Realizar essa demonstração, após o encerramento da fase recursal, se trata de 

cerceamento de defesa, em manifesta afronta aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório, ambos preconizados pela Constituição da República. A avaliação dos sistemas 

ofertados não pode ser sigilosa ou realizada sem procedimento público e aberto aos 

interessados. Há total interesse dos demais concorrentes em acompanhar tal sessão de 

demonstração até mesmo para apontar eventuais equívocos e apresentar recursos. 

 
De acordo com Súmula do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: 

“SÚMULA Nº 19 - EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS DEVE COINCIDIR COM A DATA DA 
ENTREGA DAS PROPOSTAS. ” 
 
 
Não há como declarar licitante vencedor (classificado e habilitado) e abrir 

prazo recursal sem a prévia análise dos softwares do licitante vencedor. Ora, se há 

julgamento pendente para admissão do licitante como vencedor ele não se pode dar após a 

fase de lances e encerramento do direito recursal, sob pena de cerceamento à ampla defesa e 

ao contraditório.  

 



 

E note-se que, de acordo com o Anexo I-A edital, há previsão de uma pretensa 

análise de itens obrigatórios que ensejará inclusive a desclassificação do licitante, no entanto, 

sem se especificar como a mesma se dará, ratificando a ilegalidade ora exposta: 

 

“1.A. REQUISITOS GERAIS DOS SISTEMAS 
 
DESCLASSIFICAÇÃO ou RESCISÃO CONTRATUAL: 
O NÃO ATENDIMENTO DOS ITENS OBRIGATÓRIOS, POR PARTE DAS 
LICITANTES ENSEJARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA (caso 
verificada durante a sessão de julgamento da licitação), ou 
alternativamente, ensejará na rescisão de contrato. ” 

 
Por isso, de acordo com o edital, a fase recursal será meramente decorativa, já 

que, sabendo-se que o objeto ofertado pela vencedora não será julgado, não haverá como 

fazer a intenção recursal imediata, em clara inviabilização ao direito recursal. 

 
Por óbvio que, antes da abertura do prazo para manifestação da intenção de 

recorrer, esse órgão licitante deve realizar a análise dos sistemas do licitante vencedor, com a 

participação aberta a todos os licitantes, oportunidade em que eventual participante 

inconformado poderá assim fundamentar ou não sua vontade recursal.  

 
Como demandar do licitante inconformado o registro imediato da sua 

intenção recursal já contendo os motivos que ensejam a inabilitação e/ou desclassificação de 

concorrentes, se inexiste qualquer possibilidade do mesmo ter acesso à demonstração que 

sequer será realizada?  

A fase recursal não pode ser tratada como um pseudodireito nos Pregões e, 

muito menos, como um empecilho à celeridade do procedimento. Inadmissível inviabilizar o 

exercício do direito recursal para se economizar tempo ao procedimento licitatório. A busca 

da celeridade não pode transpor aos limites da legalidade e, muito menos, sufocar o direito 

recursal a ponto de tornar seu exercício algo impossível. Trata-se de um direito assegurado 

aos licitantes e que deve ser respeitado, até porque em muitos casos os erros e falhas são 

identificados e apontados pelos demais participantes, auxiliando os trabalhos do Pregoeiro e 

de sua equipe de apoio, bem como conferindo ao julgamento do certame um conteúdo 

imparcial e discricionário. 

 
II.7- OUTRAS IRREGULARIDADES 

 
De acordo com o item 2.4.1. do ato convocatório ora impugnado  

 



 

“2.4.1. Deverá ser reservado às Microempresas (ME´s) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP´s) cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
referido objeto, em certames para aquisição de bens de natureza 
divisível, conforme determina a legislação vigente. ” 
 
No entanto, tal cláusula contradiz a justificativa dada para a escolha do critério 

de menor preço global, uma vez que essa administração municipal claramente aduz que:  

 
“A licitação para contratação deste objeto em único ITEM se justifica pela 
necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que A 
EVENTUAL OPÇÃO POR VÁRIOS FORNECEDORES IMPLICARIA EM 
INCOMPATIBILIDADE TECNOLÓGICA OU DESCONTINUIDADE DA 
PADRONIZAÇÃO, BEM ASSIM EM DIFICULDADES GERENCIAIS E, ATÉ 
MESMO, AUMENTAR OS CUSTOS; temos a finalidade de formar um todo 
unitário, sobretudo porque: a) A implantação, não tem como ficar 
dissociada da b) Cessão mensal de licença pelo uso do sistema, e vice-
versa. O PARCELAMENTO DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 23, §1º, DA 
LEI Nº 8.666/1993, NESTE CASO, NÃO SE DEMONSTRA TÉCNICA E 
ECONOMICAMENTE VIÁVEL. ” 
 

Dessa forma, deve tal item 2.4.1. ser excluído do edital, uma vez que 

contraditório ao critério de julgamento escolhido por essa municipalidade. 

 

Como se não bastasse, os itens 7.15. e 7.16. tratam de envio de documentos de 

habilitação após a abertura das propostas, quando a licitação em tela será na modalidade 

Pregão Presencial onde o envelope de habilitação é entregue previamente à sessão de 

abertura e juntamente com o envelope de proposta comercial: 

 
“7.15 – A proposta final ajustada ao último valor ofertado do licitante 
vencedor E OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA AS FASES DE ACEITAÇÃO E 
DE HABILITAÇÃO, deverão ser remetidos via fac-símile para o número 
(54) 3387 1144 ou 3387 1106, ou para o endereço eletrônico 
compras@selbach.rs.gov.br e gabinete@selbach.rs.gov.br (assinada e 
escaneada) em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da 
solicitação do Pregoeiro. 
[...] 
7.16 – A proposta e os documentos remetidos via fac-símile ou por meio 
eletrônico deverão ser apresentados em original ou por cópia 
autenticada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
solicitação do Pregoeiro, para o SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH (RS), situada no Largo Adolfo 
Albino 
Werlang, 14, Centro, Selbach, RS, CEP 99.450-000.” 

 



 

Inexiste envio via fax de documentos de habilitação em pregão presencial. Ora, 

tais documentos são entregues antes da abertura do certame. Aliás, o próprio edital 

impugnado assim registra: 

 
“A sessão pública do PREGÃO será realizada na Sala de Reuniões da Comissão 
Permanente de Licitação, situada no Largo Adolfo Albino Werlang, nº 14, 
bairro centro, na cidade de Selbach, estado do Rio Grande do Sul, CEP 99.450-
000, no dia 03 de outubro de 2016, às 13:45 horas quando deverão ser 
entregues, diretamente ao Pregoeiro, os documentos referentes ao 
Credenciamento, a Declaração Prévia de Habilitação, Declaração de 
enquadramento da empresa como ME ou EPP (se for o caso), Declaração de 
enquadramento no limite de receita referido no item 6.1.7 deste edital, no caso 
de cooperativas, OS ENVELOPES “A” - PROPOSTA DE PREÇOS E “B” - 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELAS EMPRESAS INTERESSADAS.” 

 

Com razão, tudo leva a crer que houve uma confusão na formalização do edital 

em tela com as regras do Pregão Eletrônico, o que deve ser urgentemente sanado, a fim de se 

evitar a contrariedade ao procedimento legal estabelecido, bem como impedir desgastes e 

polêmicas desnecessárias no curso do certame.  

 
III- DO PEDIDO 

 
Pelo exposto, espera a IMPUGNANTE o acolhimento e provimento da 

presente impugnação, a fim de que se corrijam os vícios detectados no Edital, fazendo-se 

valer então os princípios acima expostos e, na forma da lei.  

 
Nestes Termos, 
Requer Deferimento. 
 
Porto Alegre, 29 de setembro de 2016. 
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