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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) RESPONSÁVEL PELO 

PREGÃO PRESENCIAL 063/2022, PROMOVIDO PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP   

 

 

 

 

 

 

URGENTE – PEDIDO LIMINAR! 

DATA DE ABERTURA DO CERTAME 

28 DE SETEMBRO DE 2022, ÀS 9H 

 

 

 

GIESPP – GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

PÚBLICA E PRIVADA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.042.997/0001-69, estabelecida na Rua Bom 

Pastor, nº 2732, Sala 33, Torre Norte, Ipiranga, São Paulo, SP, CEP: 04203-003, 

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por seus advogados que 

ao final subscrevem, apresentar a presente 

 

IMPUGNAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO 

 

ao EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022, promovido pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - SP, pelos motivos fáticos, 

jurídicos e técnicos a seguir articulados. 

 

I – DA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA PELO EXECUTIVO DE ARAÇATUBA-SP 
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A Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP, com a finalidade de 

efetivar a “CONTRATAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO QUE DEVERÁ 

FUNCIONAR MEDIANTE A INTERLIGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

REGISTRADAS NO SISTEMA CONVERGINDO PARA UMA ÚNICA SOLUÇÃO 

E TORNANDO O GERENCIAMENTO ÚNICO E EFICIENTE. O SISTEMA 

DEVERÁ ATENDER AS NORMAS, REGULAMENTOS, LEGISLAÇÕES 

VIGENTES E AS QUE VENHAM A SER CRIADAS APLICÁVEIS A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUAS ALTERAÇÕES, E POSSIBILITAR A 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA PLANEJAR, GERIR 

CONTABILIZAR E GARANTIR A TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

RELACIONADAS À ARRECADAÇÃO, À DESPESA E AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO.” lançou o Pregão Presencial nº 063/2022, instruído pelo processo nº 

1.916/2022 com data de abertura agendada para o dia 28 de setembro de 2022, 

às 9h.  

 

Ocorre que após detalhada análise aos termos editalícios, foi 

possível observar que o respectivo instrumento convocatório se revela 

totalmente contaminado de ilegalidades e irregularidades, possuindo tais 

disposições incongruências com os ditames legais impostos pela Lei Federal nº 

8.666/93, Lei Federal nº 10.520/05 e pela jurisprudência do E. Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, que regem as licitações e os contratos administrativos. 

 

Nessa toada, apresentamos, a seguir, os erros formais e os 

vícios editalícios que evidenciam a necessidade de Impugnação do 

presente Edital, pugnando, ao final, pela suspensão imediata do certame e 

posterior retificação do instrumento convocatório por atentar contra os princípios 

administrativos insculpidos na Constituição Federal e na Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 

 

II – DOS TERMOS DO EDITAL COMBATIDO E DO DIREITO 
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Ao se tratar de licitações e contratos administrativos, o 

ordenamento jurídico pátrio estabelece diversos preceitos que devem ser 

observados pela Administração Pública no âmbito de suas atribuições, não se 

podendo deixar de recorrer aos ditames impostos pelo artigo 37, inciso XXI, da 

Carta Magna.1 

 

Por sua vez, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em 

seu artigo 3°, dispõe que: 

 

“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

§1º - É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato.”  

 

Ademais, a legalidade, princípio que orienta todo o ordenamento 

jurídico pátrio, deve acompanhar todos os atos que emanam da Administração 

                                                             
1 [CF/88] - Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
(...) XXI - 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. 
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Pública, o que significa dizer que o Executivo Municipal de Araçatuba deve agir 

nos mais estritos ditames legais. 

 

Sobre a legalidade dentro do Direito Administrativo Brasileiro, o 

saudoso Doutor Hely Lopes Meirelles2 ensinou: 

 

“A legalidade, como princípio da Administração (CF, art. 37, 

“caput”), significa que o administrador público está, em 

toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e 

deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 

disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. (g.n) 

 

Dentro do contexto ora esposado, é essencial o processo 

licitatório tomar como base a aplicação de todos os Princípios Constitucionais e 

Administrativos, preservando, ademais, a eleição dos contratantes de qualquer 

influência parcial dos agentes administrativos ou de qualquer condição subjetiva 

que possa direcionar o julgamento do certame.  

 

Pois bem, em que pese a relevância do objeto pretendido pela 

Municipalidade através do certame ora impugnado, o Edital em questão 

contempla diversas irregularidades sob os aspectos jurídicos e técnicos da 

contratação, restringindo, assim, a participação de potenciais interessados 

na disputa e impedindo a formulação de propostas comerciais pelas licitantes, 

quais sejam: 

 

A – DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REGIME DE 

EXECUÇÃO NO PREÂMBULO CONTRARIANDO À  LEI 

Nº 8.666/93 E À JURISPRUDÊNCIA DO TCE/SP; 

                                                             
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33ª ed. 2007. Malheiros – São Paulo, 

p. 87. 
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B - DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO A 

EXCLUSÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM 

CONSÓRCIO DA PRESENTE LICITAÇÃO – ITEM 2.2.5; 

C – DA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

JUNTO AO CREDENCIAMENTO – VIOLAÇÃO 

EXPRESSA EM LEI; 

D – SUBJETIVIDADE DOS ATESTADOS TÉCNICOS – 

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS – 

ITEM – 6.4 DO EDITAL; 

E – AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO – 

SUBJETIVADADE – PAGAMENTO DE LICENÇA DE 

USO CONCOMITANTE COM A IMPLANTAÇÃO DO 

SISTEMA; 

F – DO EXCESSO E SUBJETIVIDADE DA PROVA DE 

CONCEITO – AUSÊNCIA DE ROTEIRO COM OS 

REQUISITOS MINIMOS E INDISPENSÁVEIS; 

G – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO PRÉVIA DA 

COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL; 

H - DA AGLUTINAÇÃO DO OBJETO: REUNIÃO DE 

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E 

INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER; 

I – INDICIOS DE DIRECIONAMENTO DO CERTAME – 

DIVERSOS SISTEMAS EM UM ÚNICO LOTE – 

RESTRIÇÃO A COMPETITIVIDADE. 
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Oportuno, ainda, registrar que a Administração Pública de 

Araçatuba-SP, ao prosseguir com o certame da forma como se encontra, não 

estará observando a tríplice finalidade do procedimento licitatório, quais sejam 

(i) selecionar a proposta mais vantajosa para Administração; (ii) conferir 

isonomia aos participantes (iii) promover o desenvolvimento nacional, sem 

perder de vista o cumprimento princípio da vinculação ao edital, no âmbito do 

Pregão Presencial nº 063/2022. 

 

Desta forma, vem a Impugnante, tempestivamente, através 

deste arrazoado, demonstrar, relatar e apontar à Vossa Senhoria, de forma 

pormenorizada, todos os itens acima elencados que contaminam o Edital em 

comento, retirando sua desejada e necessária legalidade. 

 

II.A – DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO NO 

PREÂMBULO CONTRARIANDO À  LEI Nº 8.666/93 E À JURISPRUDÊNCIA 

DO TCE/SP 

 

Em que pese o artigo 40 da Lei de Licitações 3  determinar 

expressamente que o preâmbulo do edital deva indicar o regime de execução 

do qual o procedimento licitatório adotará, o presente instrumento convocatório 

é omisso neste ponto, dificultando sensivelmente a formulação da proposta 

comercial e, consequentemente, a execução do contrato. 

 

Entende-se por regime de execução “a forma pela qual o objeto 

do contrato será executado” (TCU, 2010: 674), conforme esteja planejando a 

administração. O art. 10 da Lei de Licitações traz em rol exaustivo os regimes de 

execução aplicáveis aos contratos administrativos: 

 

                                                             
3  Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, 
a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação 
e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 
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Art. 10.  As obras e serviços poderão ser executados nas 

seguintes formas:  

 

I - execução direta; 

 

II - execução indireta, nas seguintes modalidades: 

 

II - execução indireta, nos seguintes regimes:  

 

a) empreitada por preço global; 

b) empreitada por preço unitário; 

c) (VETADO); 

c) (Vetado); 

d) tarefa; 

e) empreitada integral. 

 

O artigo 55 da mesma legislação completa: 

 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as 

que estabeleçam: 

[...] 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

 

Ademais, em recente exame prévio de edital, o Pleno do 

Colendo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo voto condutor do 

Eminente Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, reafirmou a jurisprudência da 

Casa e determinou que fosse incluído o regime de execução. Vejamos: 

 

Processo:TC-009115.989.20-4. 

Assunto:  Representação contra o edital da Concorrência 

nº 002/2020, promovida   pela   Prefeitura   de   Guarulhos,   

tendo   por   objeto   a prestação  de  serviços  técnicos  de  

manutenção,  suporte,  administração  do ambiente 

computacional e atualização para o sistema informatizado 

de controle de  gestão  do  ISSQN,  nota  fiscal  de  serviço  

eletrônica,  gerência  eletrônica  do valor adicionado fiscal, 

com todas as funcionalidades em ambiente “WEB”. 
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[...] 

 

2.7.Quanto  à  ausência  de  definição  do  regime  de  

execução,  a Representada  admitiu  a  falha em  sede  

de  defesa, e  deverá  acrescentar tal informação ao 

edital, em conformidade ao anunciado. 

 

A ausência do regime de regime de execução gera dúvidas 

sobre a forma escolhida pela Municipalidade dentre aquelas previamente 

determinadas pelo legislador, por isso é imperioso que a Administração preveja 

o regime escolhido no edital e contrato. 

 

Resumindo, em matéria de contratações públicas existem 

atualmente seis regimes de execução admitidos pela legislação, sendo um deles 

(contratação integrada) cabível apenas no caso de utilização do RDC.  

 

Logo, quando um procedimento licitatório é silente a respeito 

deste relevante instituto, toda a contratação é comprometida, razão pela qual 

requer a imperiosa intervenção neste assunto, a fim de determinar a inclusão do 

regime de execução no edital e no contrato em respeito à legislação e 

jurisprudência afetas ao tema. 

 

II.B – DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO A EXCLUSÃO DE 

EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO DA PRESENTE LICITAÇÃO – ITEM 

2.1.2 

Nobre Julgador, em que pese o processo licitatório se pautar 

pelo princípio da publicidade e transparência, infelizmente neste edital 

encontramos inúmeros casos de desapego a tais princípios, o que coloca em 

dúvidas a possibilidade de participação de inúmeros competidores. 



 

   

www.giespp.com.br 

GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA 

Rua Bom Pastor, 2732 - Sacomã - São Paulo, SP 

                                                                            CEP: 04203-003   / TEL: (11) 2175-1165 / CNPJ : 11.042.997/0001-69                                               Página 9 de 44 

 

Olhando para o princípio da transparência que no TC. -

0000176.989.13-5 4 , restou prestigiado pelo Conselheiro Sidney Estanislau 

Beraldo, temos que o presente edital é deveras irregular por não apresentar 

justificativa clara quanto a impossibilidade de empresas reunidas em consórcio 

participarem do certame.  

Ora, o presente edital peca por ausência de justificativa técnica 

para exclusão de empresas reunidas em consórcio, o que em nosso 

entendimento se mostra totalmente irregular. 

Não foge a nosso conhecimento de que há o entendimento de 

que a previsão de participação de consórcios no certame é uma decisão 

discricionária da Administração, contudo, mesmo os atos discricionários 

devem ser fundamentados e em caso de licitações públicas devem ser 

públicos, pois não são meros frutos da vontade do Administrador, mas de 

uma escolha que envolve o interesse público.  

Na esteira deste entendimento é possível colacionar precedente 

do Colendo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos autos da 

DENÚNCIA N. 911645, de relatoria do Conselheiro DURVAL ÂNGELO, que 

entendeu que apesar da discricionariedade da Administração no que toca a 

                                                             
4 Mas o fato é que, nos exatos termos do art. 3º, II, da Lei nº 10.520/02, a definição do objeto 

deve ser precisa, suficiente e clara; é dizer, o edital deve conter “clareza na linguagem”, 

consoante bem alertou o DD. MPC, sob pena de não dar o perfeito conhecimento aos 

destinatários do que deseja de fato contratar.  

Neste aspecto, também considero ser necessário que a Administração aprimore a redação do 

edital, no que diz respeito, especificamente, à descrição do objeto licitado, a título até mesmo de 

evitar eventuais dúvidas quanto à exata dimensão do interesse público que se pretende ver 

satisfeito. [Grifei] 
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permissão de empresas consorciadas no certame é dever do Poder Público 

justificar tal exclusão. vejamos: 

DENÚNCIA N. 911645 Denunciante: Marcela 

Alexandrina Rodrigues Silva Denunciada: Prefeitura 

Municipal de Itabira Responsáveis: Damon Lázaro de 

Sena e Roberto Ferreira de Alencar Interessados: 

Eponina Matilde Bragança Silva, Robinson Mendes 

Felix Procurador: Alfredo Lage Drummond, OAB/MG 

113.919 MPTC: Maria Cecília Borges RELATOR: 

CONSELHEIRO DURVAL ÂNGELO EMENTA 

DENÚNCIA. CONCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APONTAMENTOS 

IMPROCEDENTES: AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO E 

ASSINATURA; AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 

AUTORIDADE SUPERIOR; PRAZO DE EXECUÇÃO 

PARA ALÉM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO; É 

IRREGULAR O PROJETO BÁSICO QUE 

ESTABELEÇA MELHORES PROCEDIMENTO 

TÉCNICOS QUANDO NÃO SE TRATAR DE OBRA 

OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA; EXIGÊNCIA DE 

GARAGEM NO MUNICÍPIO; ESTIPULAÇÃO DE 

PRAZO PARA QUE DIRIGENTES OU 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DAS LICITANTES 

TENHAM SE DESVINCULADO DA 

ADMINISTRAÇÃO; EXIGÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE OU DE APTIDÃO 

COM LIMITAÇÕES DE TEMPO OU DE ÉPOCA; 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM 

FUNDAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE 

CLÁUSULAS RELATIVAS À LEI COMPLEMENTAR 
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N. 123/2006 E VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE 

CONSÓRCIOS. APONTAMENTOS 

PROCEDENTES: EXIGÊNCIA DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO DO CONDUTOR COM A 

EMPRESA; RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE 

COOPERATIVAS; RESTRIÇÕES IMPERTINENTES 

OU IRRELEVANTES PARA A OBTENÇÃO DO 

OBJETO LICITADO; INSUFICIÊNCIA DO PROJETO 

BÁSICO; AUSÊNCIA DE PLANILHA DE PREÇOS 

UNITÁRIOS E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO DO 

CERTAME. DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.  

[...] 

13) Embora a aceitação ou não de empresas em 

consórcio na licitação seja um ato discricionário 

da Administração contratante (art. 33 da Lei n. 

8.666/93), a decisão restritiva deve ser justificada 

no processo licitatório. [Grifei] 

 

No mesmo sentido o Conselheiro Gilberto Diniz, Relator do 

Processo n. 859.159, entendeu que a Administração deve sempre motivar a sua 

opção por não permitir a participação de empresa consorciadas. Vejamos:  

No entanto, embora esteja no âmbito da 

discricionariedade da Administração, o Poder Público 

não está liberado para decidir pela vedação da 

participação de empresas em consórcio, tornando-se 

necessário que do processo licitatório conste 

justificativa plausível da sua escolha, conforme vem 
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se sedimentando a jurisprudência, baseada no 

entendimento do TCU, exarado no Acórdão n. 

1102/2009 - 1ª Câmara, com o seguinte teor: 

Necessidade de justificativa para a vedação da 

participação de consórcios em licitações. Mediante o 

Acórdão n. 1.102/2009-1ª Câmara, foi expedida 

determinação à Companhia Docas de Imbituba com o 

seguinte teor:  

 

“1.5.1.1. se abstenha de vedar, sem justificativa 

razoável, a participação de empresas em consórcio, 

de modo a restringir a competitividade do certame, 

contrariando o art. 3º da Lei n. 8.666/1993”. Contra 

essa determinação, a entidade interpôs pedido de 

reexame, sob o argumento de que a interpretação do 

Tribunal estaria equivocada. O relator acompanhou a 

manifestação da unidade técnica, para a qual a 

conduta censurada, objeto da determinação, não fora 

a vedação da participação de empresas reunidas em 

consórcio, uma vez que tal decisão encontra-se no 

campo discricionário do administrador, mas sim a 

ausência de justificativa razoável para a vedação. A 

fim de expressar com exatidão o entendimento do 

Tribunal sobre a matéria, o relator propôs – e a 

Primeira Câmara acolheu – o provimento parcial do 

recurso, conferindo ao subitem 1.5.1.1 do acórdão 

guerreado a seguinte redação:  
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“caso seja feita a opção por não permitir, no edital 

do certame, a participação de empresas na forma 

de consórcios, considerando a faculdade 

constante do art. 33, caput, da Lei n. 8.666/1993, 

justifique formalmente tal escolha no respectivo 

processo administrativo da licitação.” [Grifei] 

 

Por tudo isso, para que o presente edital respeite e homenageie 

o princípio da transparência e publicidade, requer seja o instrumento 

convocatório corrigido, para que o edital venha imbuído de fundamentação 

quanto a impossibilidade destas empresas participarem do certame. 

II.C - DA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO JUNTO AO CREDENCIAMENTO – 

VIOLAÇÃO EXPRESSA EM LEI; 

Nobre Julgador, é cediço que na modalidade de pregão 

presencial, a abertura dos envelopes de propostas, bem como a fase de disputas 

ocorrem antes do julgamento dos documentos de habilitação, e por essa razão, 

o legislador de forma cristalina estabeleceu a obrigatoriedade dos interessados 

em disputar o certame, declarassem formalmente que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação no momento do credenciamento e antes da abertura 

dos envelopes, senão vejamos o que determina a lei 10.520/2002, em seu art. 

4º, inciso VII: 

Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as seguintes 

regras: 

(...) 

VII – aberta a sessão, os interessados ou seus 

representantes, apresentarão declaração dando ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de 
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habilitação  eentregarão os envelopes contendo a 

indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se 

à sua imediata abertura e à verificação da conformidade 

das propostas com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório; (grifou-se) 

 

Nota-se, que de os envelopes de propostas só deverão ser 

abertos após a verificação da regular apresentação dessa declaração por parte 

de todos os interessados, devendo o instrumento convocatório prever 

objetivamente qual a consequência da sua não apresentação. 

No caso em comento, o edital está maculado pois não determina 

que essa declaração seja apresentada fora dos envelopes, no credenciamento, 

mas traz a sua obrigatoriedade no anexo III do edital, devendo ser apresentada 

dentro do envelope com os documentos de habilitação. 

Ilustre, do ponto de vista prático, existe um problema, pois nos 

ditames legais a ausência dessa declaração no rol de documentos de 

credenciamento, inviabiliza a efetiva representação do interessado no certame, 

ficando impedido de proceder com manifestação, bem como de efetuar lance na 

fase de disputa, no caso do edital objeto da presente impugnação, qual será a 

consequência da não apresentação? O licitante poderá se manifestar na sessão 

pública? Ora, é de notório conhecimento, que o edital é a lei interna da licitação, 

que vincula tanto os interessados, como a própria Administração Pública, 

todavia, dentro de um cenário hierárquico de normas, não pode o edital contrariar 

disposição expressa de lei, cujo nascimento decorreu do exercício típico da 

atividade legislativa, havendo por trás do conteúdo legal uma razão de ser, um 

objetivo a ser alcançado, ou um fato a ser evitado. 

Tal irresignação já foi objeto de análise pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, por ocasião do julgamento nos autos dos processos 

TCs 011120.989.21-5 e 011267.989.21-8, vejamos: 
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No pregão, o credenciamento de representante é uma 

faculdade da proponente e a respectiva ausência não 

impede a participação por meio de proposta escrita, mas 

prejudica a oferta de lances verbais e a negociação com o 

pregoeiro, entre outras ações que demandam intervenção 

presencial. 

 

Deste modo, o edital deve consignar expressamente que a 

ausência do interessado ou de seu representante não 

resultará em sua exclusão do certame, desclassificação ou 

inabilitação. 

Por outro Iado, a entrega de declaração dando ciência 

de que  cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, nos termos do inciso VII do artigo 4o da Lei 

10.520/02, é obrigatória nesta específica modalidade em 

que o conteúdo dos envelopes de propostas são 

revelados antes do exame dos documentos de 

habilitação. 

Portanto, a falta de declaração dando ciência de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação desclassifica 

o proponente e o excluí do certame. 

 

Destarte, diante da contrariedade do instrumento convocatório 

com o determinado pela legislação aplicável à matéria, bem como pelos 

precedentes existentes no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é 

imprescindível que haja a retificação do edital, devendo constar a declaração de 

cumprimento aos requisitos de habilitação no rol de documentos de 

credenciamento, a serem apresentados fora dos envelopes, bem como, fazendo-

se constar objetivamente no edital os desdobramentos da sua não apresentação. 
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II.D – SUBJETIVIDADE DOS ATESTADOS TÉCNICOS – AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS – ITEM – 6.4 DO EDITAL 

Nobre julgador, dentre os documentos exigidos na legislação 

para participação em licitações, temos a necessidade de comprovação de 

qualificação técnica anterior ao objeto que se pretende contratar, ou seja, as 

licitantes deverão comprovar que possuem capacidade para executar o futuro 

contrato, nesse diapasão é a digressão da lei 8.66/1993, em seu art. 30, inciso 

II, vejamos: 

Art. 30.  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; 

 

Ilustre nota-se, a partir da ilação do dispositivo acima transcrito, 

que o atestado de capacidade técnica deverá ser pertinente e compatível com 

o objeto licitado, todavia, tais termos são extremamente vagos, sendo certo que 

pertinente e compatível não são sinônimos de igual, não obstante, o instrumento 

convocatório deve trazer em seu bojo de forma clara os detalhes relacionados 

aos atestados de capacidade técnica, devendo guardar pertinência, 

compatibilidade e proporcionalidade com o objeto pretendido. 

 

No caso em tela, o edital está viciado, pois não traz de forma 

clara os detalhes relacionados ao atestado de capacidade técnica, e pior, 

possibilita que empresas aventureiras participem do certame, e eventualmente 
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se sagre vencedora do certame, neste ponto, importante mencionar que não 

pode ser utilizado o argumento de que a qualificação técnica será ratificada pela 

demonstração do sistema, pois ao aceitar que empresas que não possuem um 

acervo plausível de atestados de capacidade técnica participem do certame por 

omissão de informação no edital, a Administração estará prolongando uma 

decisão sobre um fato que já poderia ser inicialmente percebida, caso o edital 

apresentasse informações claras sobre o edital. 

 

Assim sendo, vejamos o que diz o instrumento convocatório em 

seu item 6.4 sobre a qualificação técnica das licitantes: 

 

 

Percebe-se que a letra do item 6.4 não se coaduna com o 

dispositivo de lei, que vincula o administrador a exigir atestado de capacidade 

técnica pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação, pelo contrário, o licitante que apresentar um atestado com 

qualquer quantitativo de qualquer item, será habilitado, ora, importante lembrar 

que estamos falando de um edital que prevê a contratação em dois lotes, com 

diversos sistemas diferentes, ou seja, se um licitante apresentar um único 

atestado de capacidade técnica exclusivamente do sistema de gestão escolar, 

esse licitante será habilitado? 

 

É cediço que a administração não pode estabelecer condições 

de habilitação que restringem o universo de participantes, todavia, deve o 

Administrador ser zeloso com a coisa pública, e com o bom andamento do 

processo licitatório. 
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Destarte, entendemos que a disposição contida no item 6.4.1 do 

edital, não guarda relação com a previsão legal, que pressupõe que o atestado 

seja proporcional ao objeto da pretensa contratação, devendo o instrumento 

convocatório ser retificado para estabelecer o quantitativo mínimo obedecendo 

a disposição da súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

especialmente por se tratar de uma contratação complexa, onde se pretende 

adquirir um sistema integrado de gestão com inúmeras funcionalidades, sendo 

imperioso as licitantes demonstrar por atestado de prova de execução de itens 

similares dentro das parcelas de relevância e de valor significativo, em 

quantidades razoáveis, para demonstrar a pertinência e a compatibilidade. 

 

II.E –  AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO – SUBJETIVADADE 

– PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO CONCOMITANTE COM A 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 

Nobre Julgador, há gravíssima falha do instrumento 

convocatório no que tange ao pagamento dos serviços, devendo ocorrer sua 

imediata retificação, uma vez que está completamente contrária a legislação e 

aos precedentes existentes nos Órgãos de controle, vejamos o que determina o 

art. 37, inciso XXI da Carta Republicana de 1988: 

 

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

(...) 

XXI - 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 
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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. 

 

Nesta mesma direção, norteia a lei geral de licitações em seu 

art. 40, inciso XIV, alíneas a e b, ipsis literis: 

 

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

em série anual, o nome da repartição interessada e de seu 

setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 

licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, 

dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 

bem como para início da abertura dos envelopes, e 

indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

 

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, 

contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela;  

b) cronograma de desembolso máximo por período, 

em conformidade com a disponibilidade de recursos 

financeiros; 

 

Pois bem, em que pese a clareza solar dos dispositivos acima 

transcritos, onde é possível concluir que a Administração Pública ao realizar uma 

contratação, deve trazer no bojo do instrumento convocatório todas as regras 
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que balizam o certame, inclusive com relação ao pagamento dos serviços 

prestados. 

Todavia, o edital é extremamente vago sobre a forma que se 

dará o pagamento de acordo com sua respectiva execução e não apresenta 

índices capazes de medir a realização dos serviços prestados. 

 

O edital em seu item 5, alínea i (pag. 7), determina que o 

pagamento será feito conforme o item 13, agora vejamos o seu teor: 

 

 

 Ainda sobre o pagamento, a cláusula 5ª da minuta do contrato 

assim dispõe: 
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Nota-se que o instrumento convocatório traz a necessidade de 

realização de treinamento, manutenção e suporte, contudo, não há nenhuma 

informação de como se procederá com o pagamento dessas fases contratuais, 

aliás, equivocadamente a Administração inseri treinamento, manutenção, 

suporte, implantação e a licença de uso em um único pacote de pagamento, 

sendo imperioso que haja o faseamento dos serviços e consequentemente o 

pagamento. 

Não há no instrumento convocatório a definição objetiva dos 

níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas 

adequações de pagamento. Inexiste a indicação precisa das parcelas do serviço, 

indicadores e/ou instrumentos de medição que serão ou não adotados, os níveis 

mínimos de serviço aceitáveis, bem como as metas a cumprir, a faixa de 

tolerância, ou o nível mínimo de serviço a partir do qual a contratada estará 

sujeita a sanções, a forma e a periodicidade de acompanhamento, os registros, 

controles e informações que deverão ser prestados pela contratada e o 

mecanismo de cálculo do dimensionamento dos pagamentos. 

 

Tais fatos impedem o pleno conhecimento das licitantes do que 

lhe será futuramente exigido, se será realizado ou não algum controle ou 

medição dos serviços prestados, a forma como isto se dará, como será 

contabilizado o nível mínimo e o nível esperado dos serviços objetos desta 

contratação, se haverá tolerância caso algum serviço não seja executado na 

forma esperada.  

 

O nível mínimo do serviço a partir do qual a empresa contratada 

passará a sofrer sanções é de extrema importância, ainda mais quando se 

considera que as sanções possuem percentual elevado e apresentam-se, muitas 

vezes, de forma cumulada, razão pela qual também são objeto de impugnação 

nas razões apresentadas. 
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Assim, não há no edital publicado bases compreensíveis, 

tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis sobre o alcance dos níveis 

esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 

pagamento, não há instrumento que define as bases objetivas a serem aplicadas 

no controle da qualidade do objeto executado, e que permite à Administração 

promover as adequações de pagamento no caso de não se verificar o 

atendimento das metas estabelecidas.  

 

Também não constam diretrizes capazes de aferir os 

indicadores mínimos de desempenho com relação a qualidade esperada da 

prestação dos serviços o que gera um total desconhecimento acerca das metas 

a serem cumpridas e consequentemente do pagamento que será recebido.  

 

A inequívoca necessidade de dimensionamento do pagamento 

correlacionado aos serviços efetivamente prestados torna imprescindível a 

previsão expressa no instrumento convocatório do Pregão Presencial em testilha 

das bases e os instrumentos que serão responsáveis por tais medições de 

resultado, o que mais uma vez demonstra a necessidade de correção do edital 

publicado. 

 

Além das incongruências acima ventiladas, dada a subjetividade 

relacionada ao pagamento, é possível concluir que a Administração realizará o 

pagamento da licença de uso desde o início do contrato, ora, se a empresa 

vencedora ainda estará realizando a implantação do sistema, como pode ela 

receber pela licença de uso de um sistema que ainda não foi implantado? 

 

Desta forma, forçoso é que haja correção do edital, pois 

conforme precedentes já existentes no TCE-SP, é ilegal pagar 

concomitantemente a licença de uso e implantação de um sistema que ainda 

não está sendo utilizado. 
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II.F– DO EXCESSO E SUBJETIVIDADE DA PROVA DE CONCEITO – 

AUSÊNCIA DE ROTEIRO COM OS REQUISITOS MINIMOS E INDISPENSÁVEIS 

 

Sem prejuízos dos apontamentos técnicos que ainda serão 

abordados, o tópico em questão é o mais grave em virtude da sucessão de 

incorreções praticadas pela Prefeitura ao se debruçar sobre a Prova de Conceito, 

que ao tratar sobre o tema não observou as formalidades legais, especialmente 

por omitir uma série de informações de extrema importância para as proponentes 

considerarem no momento da elaboração da proposta, e até mesmo como 

critério para definir a partição ou não na licitação. 

 

Nota-se que a licitação tem por objeto a aquisição de sistema 

integrado para a gestão pública, e dividida em dois lotes, sendo o lote 1 – 

composto pelos sistemas relacionados abaixo, conforme item 19 do termo de 

referência (pág. 53), sendo eles: 

 

1. Sistema de assistência social 2. Sistema de 

Administração Escolar 3. Sistema de Contabilidade Pública 

4. Sistema de Portal da Transparência 5. Sistema de RH e 

Folha de Pagamento 6. Sistema de Receitas Municipais 7. 

Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 8. Sistema 

de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) 9. 

Sistema de Patrimônio Público 10. Sistema de Controle de 

Materiais - Almoxarifados 11. Sistema de Compras e 

Licitações 12. Sistema de Cemitério 13. Sistema de Frota 

14. Sistema de Banco de Leis 15. Sistema de Inteligência 

Gerencial (B.I.) 16. Sistema de Controle Interno 17. 

Sistema de Gestão de Audiência Pública 18. Sistema de 

Rastreamento 19. Sistema de Agenda de Compromissos 

20. Sistema de Gestão de Backup de Banco de Dados em 

Nuvem 21. Sistema de Saneamento 
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E o lote dois, contendo os seguintes itens: 

 

Lote 2 – Conversão dos dados – Sistemas existentes 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA- Antigo 

Protocolo (Assessor Público) para Processos Digitais / 

Eletrônico; Carta de Serviços (Assessor Público); e-Sic 

(Assessor Público); Ouvidoria (Assessor Público).  

 

Dito isto, verificamos que o instrumento convocatório prevê que 

a licitante declarada provisoriamente vencedora, deverá demonstrar a aderência 

do sistema ofertado ao pretendido pela Municipalidade por meio da realização 

da prova de conceito, que deverá atender 90% dos itens relacionados no 

sistema, conforme disposto no item 8 do termo de referência (pág 45) que assim 

estabelece: 

 

8. PROVA DE CONCEITO  

A Prova de Conceito dos Sistemas terá como objetivo 

garantir que a licitante provisoriamente classificada em 

primeiro lugar deste certame atenda no mínimo 90% 

(noventa por cento) dos itens dos sistemas relacionados no 

Termo de Referência, os 10% (dez por cento) que não 

atenderam deverão ser entregues ou corrigidos no 

prazo estipulado para implantação. Dessa forma os 

Sistemas (softwares) serão submetidos à verificação 

técnica para avaliação de seu atendimento, observando 

que os itens não demonstrados deverão ser entregues 

durante o período de implantação, sendo realizado 

obedecendo ao seguinte trâmite: 

 

Percebe-se que o edital evidentemente é restritivo no percentual 

de 90% dos itens relacionados no extenso termo de referência, devendo a 
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licitante comprovar a aderência de inúmeras funcionalidades relacionadas no TR 

que se inicia na página 54 até a 248. 

 

O Tribunal de Contas de São Paulo, já firmou entendimento que 

a prova de conceito deve elencar apenas os requisitos mínimos e indispensáveis 

para a verificação de aderência do sistema por ocasião da prova de conceito, 

ocorre que o edital em comento caminha na contramão do entendimento da 

Corte Bandeirante exigindo 90% de todo termo de referência, e não apenas 

dos requisitos mínimos, e pior, estabelece que os 10% não apresentados, 

deverão ser demonstrados ou corrigidos antes do término do período de 

implantação, em outras palavras fica claro que a Administração Municipal de 

Araçatuba exige que a licitante vencedora demonstre 100% do termo de 

referência, o que é totalmente ilegal e restritivo. 

 

Em casos semelhantes, o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo tem entendido que tal previsão se monstra restritiva da ampla 

competitividade, bem como se consubstancia em clara irregularidade. Vejamos: 

 

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LOCAÇÃO DE 

LICENÇA DE SOFTWARE. DADOS ESSENCIAIS AO 

OBJETO. ESTIMATIVA DOS TREINAMENTOS. 

DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA. PRAZO PARA INÍCIO 

DA DEMONSTRAÇÃO. JUNÇÃO DE MÓDULOS. 

RECOMENDAÇÃO. CORREÇÃO DETERMINADA. Por 

haver riscos de direcionamento vedado pelo art. 3º, § 

1º, I, da Lei 8.666/93, não é permitida a exigência do 

atendimento de 100% das especificações na 

demonstração dos sistemas de informática pela 1ª 

colocada do certame, devendo a Administração fixar, 

para cada sistema licitado, apenas a demonstração de 
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requisitos e funcionalidades eleitas como relevantes, 

definindo-se também critérios objetivos de avaliação. 

(TC-014387.989.19-7 – Conselheiro-Substituto Valdenir 

Antonio Polizeli – TCE-SP) [Grifei] 

 

No caso, verificou-se durante a instrução que foi 

demandada a demonstração de quase a totalidade das 

funcionalidades – hipótese que impõe uma 

reavaliação, por parte da Administração neste aspecto, 

de modo a restringir a prova de conceito apenas aos 

requisitos mínimos necessários, com a possibilidade de 

realização de eventuais ajustes, para os demais, até a 

implantação dos sistemas almejados. A propósito, deve o 

Gestor estabelecer um prazo mínimo de forma clara que 

seja adequado para a realização da demonstração, com a 

indicação dos membros da comissão técnica responsáveis 

pela Administração. Nesta direção, confira-se a 

deliberação recente exarada nos autos do TC-

024530.989.20-1 (rel. Conselheiro Dimas Ramalho, Pleno 

de 9/12/2020) - Ref Processos: TC-027517.989.20-8; TC-

027522.989.20-1 

 

Nobre Julgador, além da excessividade do percentual 

estabelecido em um extenso termo de referência, o edital é extremamente 

subjetivo, pois não traz de forma clara um roteiro lógico dos itens indispensáveis 

que deverão ser atendidos por ocasião da demonstração do sistema, os critérios 

de julgamento, seja da proposta, seja do sistema tem que ser objetivo.  

 

O julgamento objetivo da proposta, e isso engloba o sistema 

apresentado, é corolário do direito administrativo brasileiro, sendo que qualquer 

desrespeito a este princípio ocasiona prejuízo a todo o processo licitatório. 
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O que fica claro é que a Prefeitura não fez um roteiro lógico de 

apresentação da prova de conceito, não por isso como saber se realmente as 

licitantes atenderam ou não aos requisitos mínimos de aderência ao sistema, 

não havendo por isso um julgamento objetivo do sistema, mas ao que parece 

um julgamento subjetivo. 

 

Em editais de licitação, quando há previsão de prova de 

conceito, geralmente as Prefeituras Licitantes fazem um roteiro de apresentação 

do sistema, para as licitantes consigam verificar se atenderam o roteiro da prova 

de conceito.  

Nesse sentido, a jurisprudência do TCU é pacífica, a exemplo do 

enunciado do Acórdão 357/2015-TCU-Plenário: 

“1. O intuito basilar dos regramentos que orientam as 

aquisições pela Administração Pública é a contratação 

da proposta que lhe seja mais vantajosa, obedecidos 

os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 

Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 

moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados, 

promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 

formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados.” [Grifei] 
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Tal entendimento igualmente restou prestigiado nos autos do 

TC-001979/989/14-2 de relatoria do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, que 

consignou que: 

2.4. No que toca à assertiva de subjetividade na avaliação 

da prova de conceito por amostragem, preconizada no 

subitem “9.6”, do Edital, é parcialmente procedente, pois a 

cláusula deve ser aperfeiçoada. Com efeito, a conjugação 

da disposição editalícia em exame e as especificações 

técnicas descritas no Anexo A – Termo de Referência, 

mormente quanto aos subitens “3.4” e “4”, estabelecem 

objetivamente os serviços que serão submetidos à 

avaliação para a prova de conceito por amostragem.  

Deste modo, a solução ofertada pela licitante 

classificada em primeiro lugar deverá atender todas as 

funcionalidades exigidas no Edital, sendo que a 

solução será considerada homologada tecnicamente 

pela equipe de apoio, após a realização dos testes 

necessários à completa demonstração do atendimento 

aos requisitos constantes no Termo de Referência.  

Nesta conformidade, as regras preconizadas no Edital dão 

conta da existência de elementos objetivos, que apontarão 

imparcialidade ao julgamento. Todavia, como anotado pela 

Secretaria-Diretoria Geral, o aperfeiçoamento da regra 

impugnada é de rigor para oportunizar as interessadas 

licitantes acompanhar o exame de avaliação da solução 

apresentada pela licitante em primeiro lugar, e assim 

sucessivamente, a fim de dar transparência aos atos da 

Administração, principalmente ao atendimento do preceito 

contido no artigo 43 da Lei nº 8.666/93. [Grifei] 
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Ainda segundo há evidente violação ao principio do julgamento 

objetivo, segundo o qual  tem o condão de assegurar a todos os participantes da 

licitação, que o julgamento de suas propostas seja realizado dentro dos 

parâmetros previstos no Edital, garantindo a todos os participantes a efetiva 

isonomia, proporcionando, dessa forma, uma segurança jurídica tanto para os 

licitantes, quanto para a Administração Pública, o que evita que o julgamento se 

concretize segundo critérios desconhecidos aos licitantes, e não previstos no 

edital, ao alvedrio da subjetividade pessoal dos julgadores. 

 

A vista da envergadura dos entendimentos jurisprudências é 

impossível que a Municipalidade fique inerte a tamanha falha do edital, tendo em 

vista que o mesmo, no que tange a prova de conceito ofende o princípio do 

julgamento objetivo das propostas, bem como estabelece percentual restritivo. 

Assim é imperioso que a Municipalidade de Araçatuba inclua no 

edital um roteiro lógico da prova de conceito, e estabeleça percentual apenas 

sobre as funcionalidades mínimas e indispensáveis do sistema, respeitando o 

posicionamento consolidado dos Tribunais de Contas. 

 

II.G - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO PRÉVIA DA COMISSÃO TÉCNICA 

ESPECIAL 

 

Ilustríssimo Julgador, igualmente irregular é a ausência de 

informação quanto a Comissão Técnica que avaliará o sistema ou a possibilidade 

que tal comissão seja criada de forma aleatória. No edital, apesar de informar 

que esta Comissão será responsável pela avaliação dos sistemas em sessão de 

demonstração, não há em todo edital qualquer informação ou meação a 

designação prévia desta comissão, vejamos: 
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A ausência de designação prévia da Comissão Técnica Especial 

tem sido entendida pelo Egrégio Tribunal de Contas de SP como sendo uma 

falha grave, por essa razão é nítido que o instrumento convocatório se encontra 

em descompasso com a jurisprudência da Casa. Vejamos: 

 

CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES  

TRIBUNAL PLENO DE 17/10/18  

ITEM Nº01  

EXAME PRÉVIO DE EDITAL MUNICIPAL 

 Processos: TC-018013.989.18-1 TC-018046.989.18-2 TC-

018185.989.18-3 TC-018194.989.18-2  

Representantes: Atalanta Zsa Zsa Alves Pimenta, 

munícipe de Mogi Mirim; VR Tecnologia e Mobilidade 

Urbana Ltda. EPP; Renato Gil Moraes, munícipe de São 

José dos Campos; Autoparque do Brasil Empreendimentos 

e Serviços Ltda. 

 

[...] 

[...] em contrapartida, posiciona-se pela procedência de 

contestação à ausência de designação de Comissão 

Técnica para avaliação de amostras, por entender 

inquinada a publicidade e a transparência do 

procedimento. [Grifei] 

 

*** 

CONSELHEIRO DIMAS EDUARDO RAMALHO. 

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 29/04/2020  

EXAME PRÉVIO DE EDITAL SEÇÃO MUNICIPAL (M-004) 

Processo: TC-009115.989.20-4.  
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Representante: Quasar Sistema de Gestão. Representada: 

Prefeitura Municipal de Guarulhos. Responsável: Gustavo 

Henric Costa – Prefeito. Assunto: Representação contra o 

edital da Concorrência nº 002/2020, promovida pela 

Prefeitura de Guarulhos, tendo por objeto a prestação de 

serviços técnicos de manutenção, suporte, administração 

do ambiente computacional e atualização para o sistema 

informatizado de controle de gestão do ISSQN, nota fiscal 

de serviço eletrônica, gerência eletrônica do valor 

adicionado fiscal, com todas as funcionalidades em 

ambiente “WEB”. 

 

[...] 

 

2.8. No que se refere à ausência da designação prévia 

da Comissão Técnica Especial, há no ato convocatório 

somente a previsão de nomeação por portaria, sem 

maiores informações, resultando em desconformidade 

ao posicionamento desta E. Corte no sentido da 

necessária designação prévia das comissões de 

julgamento. [Grifei] 

 

Destarte, a jurisprudência da mencionada Egrégia Casa caminha 

no sentido de considerar irregular a ausência de designação da comissão 

avaliativa, tendo em vista tal ausência ofender o princípio da publicidade e o 

diploma geral de licitações e contratos. 

 

Ante tudo quanto foi exposto, requer seja determinada a imediata 

correção. 
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II.H – DA AGLUTINAÇÃO DO OBJETO: REUNIÃO DE SERVIÇOS DE 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER. 

Ilustre Julgador, seguindo com os apontamentos de 

irregularidade, verificamos que o presente edital peca por aglutinar serviços 

distintos, no mesmo edital. 

Como é possível verificar da leitura do edital, existem diversos 

trechos que indicam que a empresa vencedora deverá se responsabilizar pela 

hospedagem da solução tecnológica, com fornecimento de datacenter, conforme 

item 18.3 do termo de referência: 

18.3 Configuração mínima Datacenter:  

18.3.1 Possuir alta performance e balanceamento de carga 

– 24x7 –, que atenda aos critérios de segurança física 

(fogo, falta de energia, antifurto) e segurança tecnológica 

(antihackers).  

18.3.2 Possuir servidores (de aplicações, internet e banco 

de dados), trabalhando com componentes que ofereçam 

redundância no ambiente acessado pela Contratante e 

também quanto às questões relativas à segurança física e 

tecnológica e back-ups.  

18.3.3 Possuir firewall clusterizado com balanceamento de 

carga em 3 camadas, load balance no banco de dados 

distribuído e na camada Internet.  

18.3.4 Possuir links de comunicação de alto desempenho 

com banda compatível com a demanda e com garantia de 

alta disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via 

WEB a Contratante. 

18.3.5 Possuir conexões SSL, com certificação segura e 

criptografada do transporte das informações – HTTPS. 

18.3.6 Possuir sistemas de anti-malwares, ataques de 
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negação de serviços (ddos) para proteção contra eventuais 

vírus ou códigos maliciosos, evitando paradas e perdas 

 

Portanto, a exigência acima nos permite asseverar que a 

Prefeitura de Araçatuba pretende contratar serviços de fornecimento da 

infraestrutura tecnológica de datacenter para comportar o processamento, 

armazenamento, centralização de todos os dados afetos à solução ora 

pretendida. 

Em que pese à exigência que o licitante vencedor possua um 

servidor próprio, e disponha de todo aparato descrito no instrumento 

convocatório, verifica-se que o edital em comento veda a participação de 

consórcios e de subcontratação de parte do objeto, em profunda violação 

à jurisprudência do E. TCE/SP. 

 

Vê-se de maneira cristalina que a Administração Pública 

contempla, frise-se, em um ÚNICO EDITAL DE LICITAÇÃO, a necessidade de 

uma SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, como também O FORNECIMENTO DE 

SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DE DADOS, e equipamentos distintos, 

serviços notadamente incompatíveis entre si.  

Ora, não restam maiores aprofundamentos para concluir que 

não há qualquer correlação lógica entre os serviços supracitados, na medida em 

que estes são distintos e autônomos entre si. 

Logo, é flagrante a ausência de consonância entre os citados 

itens a serem prestados pela licitante vencedora do certame. 

Assim, diante da patente disparidade supracitada, e 

considerando que o mercado de trabalho comporta diversas empresas 

especializadas apenas no fornecimento de datacenter, o objeto do edital em 

comento deverá ser fracionado e, consequentemente, ser instaurado um 
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procedimento licitatório para cada tipo de serviço, ou prever que seja permitido 

a subcontratação do datacenter. 

Apenas desta maneira o certame possibilitará a presença de um 

universo maior de Licitantes, sendo este um dos sentidos para instauração de 

certames licitatórios pela Administração Pública. 

E, havendo um número maior de participantes, possibilitará a 

este Municipalidade a contratação de proposta mais vantajosa para atendimento 

de suas obrigações e para os cofres públicos. 

De acordo com excerto de aresto proferido pelo E. TCU:  

 

“A licitação não deve perder seu objetivo 

principal, que é obter a proposta mais vantajosa à 

Administração, mediante ampla competitividade, 

a teor do art. 3º, caput, da Lei 8.666/1993. TCU. 

Tribunal de Contas da União; Acórdão 1734/2009, 

Plenário (Sumário).” 

 

Nesta toada, para fins de alcance da ampla competitividade, 

requisito esse inerente em certames licitatórios, deverão ser fracionados os 

serviços constantes neste ato convocatório, instaurando-se, como dito acima, 

processo licitatório autônomo para cada um destes, ou permitir a subcontratação 

exclusivamente para o datacenter. 

 

É o que claramente determina o artigo 23, §1º, da Lei de 

Licitação e Contratos regidos pelo Poder Público, “in verbis”: 

 

“Art. 23. (...) 

§1º - As obras, serviços e compras efetuadas pela 

Administração serão DIVIDIDAS EM TANTAS 
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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.” (Grifo nosso). 

 

No mesmo sentido, o doutrinador Marçal Justen Filho dita em 

sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 

 

“O ART. 23, § 1º, IMPÕE O FRACIONAMENTO 

COMO OBRIGATÓRIO. A REGRA RETRATA A 

VONTADE LEGISLATIVA DE AMPLIAR A 

CONTRATAÇÃO E O UNIVERSO DE POSSÍVEIS 

INTERESSADOS. 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. A 

competição produz redução de preços e se supõe 

que a Administração desembolsará menos, em 

montantes globais, através da realização de uma 

multiplicidade de contratos de valor inferior do 

que pela pactuação de contratação única.” (grifo 

e destaque nossos). FILHO. Marçal Justen; 
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Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos; 13ª Edição, Editora Dialética. [Grifei] 

 

Extraindo os entendimentos tanto de Lei, doutrina e 

jurisprudência, todas são claras ao afirmar que o fracionamento, além de 

possibilitar o aparecimento de número maior de licitantes interessados em 

contratar com a Administração Pública, respeitará os ditames previstos pelo 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA e pelo PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 

Portanto, resta demonstrada afronta à Lei Federal nº 8.666/93, 

pois, ao haver previsão do fornecimento de serviços totalmente distintos dentro 

de um mesmo instrumento convocatório, acabará por macular um dos cernes 

dos processos licitatórios, que é busca pela proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

Insta salientar que, caso sejam mantidos no bojo do Edital todos 

os serviços previstos, as consequências serão graves entraves para um número 

demasiado de empresas em participar da licitação, vez que empresas de menor 

porte que não comportam os serviços pretendidos acabarão efetivamente 

excluídas do certame em tela, resultando em um número menor de participantes, 

impossibilitando, assim, a escolha de contratação de proposta mais vantajosa 

pela Administração Pública.  

Apenas para argumentação, ainda que fosse razoável a 

contratação de serviços distintos no mesmo processo licitatório, seria 

imprescindível que o edital transcrevesse expressamente a possibilidade 

de participação de empresas em consórcio ou a  possibilidade de 

subcontratação em relação à infraestrutura tecnológica dos dados, a fim 

de que os serviços pudessem ser apresentados a contento para a 

Administração.  
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Nesse sentido, a Egrégia Corte de Contas Paulista já se 

manifestou sobre a possibilidade de contratação, em um mesmo edital, de 

sistemas informatizados e datacenter, desde que o certame permita a 

participação de empresas reunidas em consórcio ou a subcontração pela 

licitante vencedora, conforme podemos verificar pelo julgado abaixo 

colacionado: 

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 25/09/2013 EXAME 

PRÉVIO DE EDITAL SEÇÃO MUNICIPAL (M-009) 

PROCESSO: TC – 001831.989.13-2  

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO CONTRA O EDITAL 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2013, DO TIPO 

MENOR PREÇO GLOBAL, PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM GESTÃO PÚBLICA OBJETIVANDO A LICENÇA 

DE USO DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS 

(SOFTWARES) PARA DIVERSAS ÁREAS DE 

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO XIII 

DO EDITAL. 

(...) 

1.2. O peticionário insurgiu-se contra o ato de 

convocação alegando as seguintes questões 

prejudiciais à competitividade e à formulação de 

propostas: 

(...) 

e) Inclusão imprópria de criação de um “Datacenter” 

no objeto do certame, que consiste em um ambiente, 

envolve infraestrutura e hardware, 
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incompatibilizando-se com o ramo de atuação das 

empresas que apenas forneçam softwares e criando, 

assim, restritividade à ampla participação. 

(...) 

2. VOTO: 

(...) 

2.7. Passo ao exame da insurgência que concerne à 

previsão de hospedagem do módulo de “nota fiscal 

eletrônica” em Data Center de alto desempenho, com 

disponibilidade 24 horas por dia, 07 dias por semana 

e backup dos dados realizados diariamente com 

cópia de segurança e integração dos dados com o 

servidor da Prefeitura. 

À guisa de esclarecimento, Data Center consiste em 

um espaço onde servidores ficam acomodados com 

condicionamento de temperatura, fornecimento de 

energia redundante, sistemas de segurança interno e 

externo, conectados à internet com alta 

disponibilidade, possibilitando otimização das rotas 

de tráfego e com links internacionais. 

Por um lado, considero aceitáveis as justificativas 

apresentadas pela Municipalidade para a inclusão 

deste serviço no objeto do certame, que consignaram 

a necessidade de hospedar o módulo de Nota Fiscal 

Eletrônica em servidor profissional, totalmente 

seguro, considerando o fato de a Administração não 

dispor de equipamento e equipe técnica aptos a 
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garantir acesso seguro e ininterrupto ao referido 

módulo. 

No entanto, embora se reconheça a viabilidade desta 

aglutinação, não há como deixar de considerar que a 

maior parte das empresas que comercializam 

licenças de softwares não dispõem de Data Center ou 

não oferecem diretamente os serviços de 

hospedagem de dados que a Municipalidade 

pretende contratar de forma conjugada. 

Esta Corte já enfrentou questões semelhantes nos 

autos do 

processo TC-1267/989/12-7, de minha relatoria, 

tendo assim deliberado o E. Plenário1: 

“e. aglutinação indevida dos serviços 

licenciamento e serviços de software e data 

Center em um único lote; 

2.8 A Municipalidade justificou a aglutinação, 

argumentando que ela é necessária uma vez que é 

necessário que haja compatibilidade entre o sistema 

e o banco de dados. 

Referidas justificativas foram aceitas de forma 

unânime pelos órgãos instrutórios e pelo Ministério 

Público de Contas. Portanto, acompanho o 

entendimento uníssono dos órgãos instrutórios e do 

Ministério Público de Contas, não merecendo 

prosperar a impugnação.” 
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Neste precedente, as justificativas da 

Representada foram aceitas em face da previsão 

de subcontratação, que afastou o caráter 

restritivo inicialmente verificado. 

Desta forma, compete determinar à 

Municipalidade, no presente caso, a adoção de 

alternativas e soluções previstas na lei para que a 

contratação conjunta de aquisição de licenças de 

softwares e hospedagem em Data Center não 

comprometa o caráter competitivo do certame. 

Neste sentido, caberá à Municipalidade avaliar a 

viabilidade de permitir a subcontratação do Data 

Center, nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93, 

e/ou admitir a participação de empresas reunidas 

em consórcio, na forma do art. 33 do mesmo 

diploma legal, garantindo assim melhores 

condições de competitividade e ampla 

participação na disputa. 

2.8. Ante todo o exposto, acolhendo 

pronunciamentos da Assessoria Técnica, MPC e 

SDG, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

Representação, devendo a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BOITUVA promover a retificação 

do edital, especialmente para o fim de: 

(...) 

d) adotar alternativas previstas em lei para que a 

contratação conjunta de aquisição de licenças de 

softwares e hospedagem em Data Center não 

comprometa o caráter competitivo do certame, 
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avaliando a viabilidade de permitir a 

subcontratação do serviço de hospedagem do 

módulo de “nota fiscal eletrônica” em Data 

Center, nos termos do artigo 72 da Lei 8.666/93, 

e/ou admitir a participação de empresas reunidas 

em consórcio, na forma do art. 33 do mesmo 

diploma legal. 

A reformulação do edital é, portanto, medida que se 

impõe, em consonância com todos os aspectos 

desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a 

consequente publicação do novo texto do ato 

convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos 

do artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, para 

oferecimento das propostas.   

Assim, diante das claras e patentes ilegalidades presentes, não 

restam alternativas, senão pela suspensão do certame ora combatido e sua 

posterior retificação.  

 

II. I INDICIOS DE DIRECIONAMENTO DO CERTAME – DIVERSOS SISTEMAS 

EM UM ÚNICO LOTE – RESTRIÇÃO A COMPETITIVIDADE 

 

Ilustre julgador, conforme mencionado alhures, a Municipalidade 

de Araçatuba pretende concretizar a contratação de um sistema integrado para 

a gestão pública, o que se fará por meio de 2 lotes, lembremos a composição 

integrada do pretendido sistema:  

Lote 1. 1. Sistema de assistência social 2. Sistema de 

Administração Escolar 3. Sistema de Contabilidade Pública 

4. Sistema de Portal da Transparência 5. Sistema de RH e 

Folha de Pagamento 6. Sistema de Receitas Municipais 7. 



 

   

www.giespp.com.br 

GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA 

Rua Bom Pastor, 2732 - Sacomã - São Paulo, SP 

                                                                            CEP: 04203-003   / TEL: (11) 2175-1165 / CNPJ : 11.042.997/0001-69                                               Página 42 de 44 

 

Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 8. Sistema 

de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) 9. 

Sistema de Patrimônio Público 10. Sistema de Controle de 

Materiais - Almoxarifados 11. Sistema de Compras e 

Licitações 12. Sistema de Cemitério 13. Sistema de Frota 

14. Sistema de Banco de Leis 15. Sistema de Inteligência 

Gerencial (B.I.) 16. Sistema de Controle Interno 17. 

Sistema de Gestão de Audiência Pública 18. Sistema de 

Rastreamento 19. Sistema de Agenda de Compromissos 

20. Sistema de Gestão de Backup de Banco de Dados em 

Nuvem 21. Sistema de Saneamento 

Lote 2 – Conversão dos dados – Sistemas existentes 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA- Antigo 

Protocolo (Assessor Público) para Processos Digitais / 

Eletrônico; Carta de Serviços (Assessor Público); e-Sic 

(Assessor Público); Ouvidoria (Assessor Público).  

 

Ocorre que tal pretensão é restritiva, e converge em indícios de 

que há direcionamento para determinado fornecedor, pois não há no mercado 

de tecnologia um universo plural de empresas capazes de fornecer em um único 

lote 21 sistemas com objetivos diferentes, ora, se um determinado licitante 

possui um sistema de Administração Escolar, e queira participar desse certame, 

ele simplesmente fica impossibilitado, pois não possui um sistema de controle 

interno ou qualquer outro sistema integrante do respectivo lote. 

 

O edital é extremamente restritivo, devendo ser retificado para 

que as propostas sejam feitas por itens separados, e não por lote, possibilitando 

que um universo maior de interessados concorra no pregão presencial 063/2022. 
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Um dos princípios basilares das licitações públicas é garantir a 

ampla participação e o maior número de pessoas/empresas capazes de 

participar e propor o melhor e menor preço, em benefício da própria 

administração pública e do interesse público 

O Tribunal de Contas da União já decidiu nessa direção, onde a 

o entendimento que a previsão de serviços distintos entre si previstos em único 

Edital, maculará todo o certame em si, na medida em que não estará a 

Administração Pública respeitando o PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE: 

“Nos certames de licitação, esse princípio conduz 

o gestor a buscar sempre o maior número de 

competidores interessados no objeto licitado. 

Nesse sentido, a Lei de Licitações veda 

estabelecer, nos atos convocatórios, exigências 

que possam, de alguma forma, admitir, prever ou 

tolerar, condições que comprometam, restrinjam 

ou frustrem o caráter competitivo da licitação.” (in 

Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência 

do TCU / Tribunal de Contas da União – 4. ed. rev., 

atual, e ampl. – Brasília).  

 

Destarte, com o escopo de preservar a lisura do certame, bem 

como em consonância com o princípio da ampla competitividade, deve o edital 

ser retificado para que os sistemas pretendidos estejam distribuídos em itens, e 

não em lote único. 

 

III – DO PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto, a empresa GIESPP, após ter sua 

Impugnação recebida e conhecida, requer, liminarmente, a SUSPENSÃO DO 
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PREGÃO PRESENCIAL 063/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Araçatuba-SP. 

 

No mérito, requer que a presente Impugnação seja julgada 

TOTALMENTE PROCEDENTE a fim de que sejam determinadas as pertinentes 

correções relatadas no corpo desta petição, por restringir o caráter competitivo 

da licitação (inciso I, §1° do artigo 3° da Lei Federal n° 8.666/93), infringindo, 

assim, o processo licitatório e os princípios constitucionais que os norteia. 

 

Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas em 

nome dos advogados abaixo indicado no e-mail jurídico@tecnogroup.com.br, 

sob pena de nulidade. 

 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZ HENRIQUE ORNELLAS DE ROSA 

OAB/SP 277.087 

 

 

JHONATAN BARBOSA DE OLIVEIRA 

OAB/SP 457.191 
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