
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

 IRATI – SANTA CATARINA

Referente ao:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 083/2022

EDITAL DE PREGÃO Nº. 033/2022

BETHA SISTEMAS LTDA., sociedade constituída sob a forma

de responsabilidade limitada, sediada na Rua Júlio Gaidzinski, nº 320, bairro Pio Corrêa,

em Criciúma/SC - CEP 88.811-000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67, vem

perante Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal, apresentar 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA 

aos termos do edital supramencionado, o que faz consoante as

razões de fato e de direito adiante expostas:
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1. Da tempestividade

O  presente  pedido  de  impugnação  é  tempestivo,  conforme

dispõe o item 7.1. do texto editalício:

 

7. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DOS RECURSOS E PENALIDADES 

7.1.  Até  02  (dois)  dias  úteis  ANTERIORES  da  data  fixada  para

recebimento  das  propostas,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá

solicitar esclarecimentos,  providências ou impugnar o ato convocatório do

presente Pregão.                                                  

                                                                          

 Frise-se que o prazo para contagem obedece à regra do artigo

110 da Lei de Licitações. In verbis:

 

Art. 110.  Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia

do  início  e  incluir-se-á  o  do  vencimento,  e  considerar-se-ão  os  dias

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Diante  disso,  considerando que o termo inicial  é  a data  para

abertura  da  Sessão:  dia  10  de  agosto  de  2022  (quarta-feira),  este  é  o  dia  de  início.

Considerando,  ainda,  que  não  se  conta  o  dia  de  início,  nem  os  feriados,  sábados  e

domingos, o primeiro dia útil é 09 (terça-feira); o segundo dia útil é 08 (segunda-feira).

Logo, qualquer licitante tem até às 9h do dia 08 de agosto de 2022 para IMPUGNAR O

PRESENTE EDITAL.
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Portanto, plenamente tempestiva a interposição da presente

impugnação, apresentada em 05/08/2022.

2. Do mérito da impugnação

2.1. Dos abusos e ilegalidades

A  Prefeitura  Municipal  de  Irati/SC,  publicou  o  Edital  de

Licitação  do  Pregão  Presencial  nº  033/2022  objetivando  “Contratação  de  empresa

especializada  para  fornecimento  de sistema de gestão pública  integrada,  no modo de

licenças  de  uso  de  programas,  sem  limite  de  usuários.  Inclui  ainda  serviços

complementares  necessários  ao  funcionamento  do  sistema,  como migração  de  dados,

implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico,

manutenção  corretiva,  legal  e  evolutiva,  bem como hospedagem da  solução  em data

center, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexo I e

conforme condições constantes deste Edital.”

Centrado na busca da melhor condição para a Administração

Pública, invariavelmente ocorrem excessos ou mesmo desvirtuamentos, situação que se

afigura no caso em apreço e é com esta motivação que a Peticionária vem, inconformada,

para requerer a revisão dos termos editalícios, posto que eivados de ilegalidades.

Ao analisar o edital e seus anexos, constata-se a existência de

inúmeras ilegalidades, inconsistências e divergências, que comprometem a lisura e a
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seriedade do certame, inclusive, são passíveis de caracterização de crimes contra a

Lei de Licitações, além de se amoldar às condutas configuradoras de atos de improbidade

administrativa.

Diante disso, passa-se aos apontamentos que estão a macular a

Constituição, a Lei, os princípios, a doutrina e a jurisprudência que rege os procedimentos

licitatórios, influindo diretamente na redução de competitividade e consequente restrição

à  participação  de  eventuais  interessados  no  pregão  presencial  nº  033/2022.  Como

consequência, gerando prejuízos ao erário e a gestão administrativa municipal.

2.1.1 Da ausência de Estudo Técnico Preliminar 

Preceitua a norma vigente o dever constitucional e legal de

planejamento imposto a todas as entidades públicas. Assim sendo, tem o administrador

público o dever de seguir os ditames legais para atingir a finalidade que busca. 

O Edital em questionamento não apresenta em sua justificativa

o  estudo  técnico  preliminar  que  ensejou  a  tomada  de  decisão  administrativa  pelo

município de Irati para essa contratação. 

Para tanto, apenas a título de esclarecimento, vale lembrar que o

estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento

de  uma  contratação  que  caracteriza  determinada  necessidade,  descreve  as  análises

realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
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características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico,

caso se conclua pela viabilidade da contratação.

A  Lei  8.666/93  destaca  a  importância  desse  instrumento  ao

asseverar, no inciso IX, do artigo 6º, que o projeto básico deve ser elaborado “com base

nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e

o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento”.

Foi a partir desse dispositivo que o Tribunal de Contas da União

consolidou  entendimento  pela  obrigatoriedade  da  elaboração  do  Estudo  Técnico

Preliminar em todas as modalidades de contratação, sob o argumento de que a elaboração

do termo de referência ou projeto básico independe da “forma de seleção do fornecedor

se dar por licitação, por contratação direta ou por adesão à ata de registro de preços”.

Acerca do tema, não se pode olvidar que os Tribunais de Contas

Estaduais  fiscalizam e cobram dos Municípios que seja realizado o planejamento das

licitações, sendo o estudo técnico preliminar para as contratações.

Sobre o assunto, colha-se a seguinte notícia extraída do site do

Tribunal de Contas do Paraná 1:

(...)  Na fiscalização preventiva,  a equipe técnica do TCE-PR comprovou a

ausência de justificativa e de estudo técnico preliminar compatíveis com a

dimensão  da  contratação.  Por  meio  do  Canal  de  Comunicação  (Caco)  -

ferramenta eletrônica de relacionamento com os órgãos jurisdicionados - o

1 Acesso em 11 de abril de 2022. https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/maringa-atende-o-tce-pr-e-suspende-licitacao-de-r$-
151-milhoes-na-area-de-ti/6204/N
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Tribunal solicitou o envio do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

(Peti),  do  Plano  Diretor  de  TI  e  do  estudo  técnico  preliminar  desta

contratação. A administração municipal não apresentou os documentos.

Na comunicação,  o  TCE-PR destacou que o planejamento de licitações  é

obrigatório e tem respaldo no princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da

Constituição Federal; no princípio da legalidade (Decreto-Lei nº 200/1997);

na  Instrução  Normativa  4/2012  do  Ministério  do  Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão; e por três Resoluções do Conselho Nacional de

Justiça (CNJ): números 70, 182 e 211.

Diante  da  ausência  de  documentos  que  justificassem  a  necessidade,  a

quantidade e os padrões de qualidade dos serviços a serem contratados, a

unidade técnica do TCE-PR enviou à Prefeitura de Maringá um Apontamento

Preliminar  de  Acompanhamento  (APA),  informando  as  inconformidades

constatadas  no  edital  e  questionando  quais  medidas  corretivas  seriam

adotadas. Em resposta, a administração municipal informou que suspendeu o

certame, com o objetivo de corrigi-lo, conforme os apontamentos do Tribunal

de Contas.

Não obstante, o Tribunal de Contas da União dispõe o Guia de

boas práticas em contratação de soluções de tecnologia v 3.02  no qual resta

também assentado que o ETP serve essencialmente para:

a) Assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como o tratamento de

seu impacto ambiental;

b)  Embasar  o  termo  de  referência  ou  o  projeto  básico,  que  somente  é

elaborado se a contratação for  considerada viável,  bem como o plano de

trabalho,  no  caso  de  serviços,  de  acordo  com a  exigência  que  consta  no

Decreto 2.271/1997, art. 2º.

2 https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/planejamento/lancada-nova-versao-do-guia-de-boas-praticas-em-
contratacao-de-solucoes-de-ti/guia_de_boas_praticas_v08.pdf/view
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Como podemos observar, o Estudo Técnico Preliminar é parte

integrante e indispensável para a contratação. A ausência de tal procedimento pode gerar

prejuízos, distorções e até mesmo irregularidades passíveis de sanções. 

Vejamos  o  que  diz  o  Tribunal  de  Contas  da  União  sobre  o

assunto: 

1.7.  Determinação:  1.7.1.  à  [...]  que,  caso  promova novo  certame com o

mesmo objeto do Pregão Eletrônico 16/2017,  realize os devidos estudos

técnicos preliminares, informando no prazo de 30 (trinta) dias as

medidas  adotadas,  tendo  em  vista  que  a  ausência  desses  estudos

constitui  irregularidade  grave,  que  pode  levar  à  anulação  da

licitação,  pois  constitui  a  primeira  etapa  do  planejamento  de  uma

contratação  e  deve  conter,  entre  outros  elementos,  a  definição  da

necessidade,  os  requisitos  necessários  e  suficientes  à  escolha  da  solução,

levantamento de potenciais fornecedores, estimativas preliminares de preços,

justificativas  para  o  parcelamento  ou  não  da  solução,  e  declaração  da

viabilidade ou não da licitação, conforme Referencial de Riscos e Controles

nas  Aquisições  –  RCA,  elaborado  pela  Selog/TCU.  (Acórdão  4812/2018-

TCU-Segunda Câmara)

(grifo nosso)

É certo que a Administração Pública deve seguir o Princípio da

Legalidade estrita. Não deve a Municipalidade ignorar uma parte da norma e não cumprir

a  legislação,  inclusive  observando  também as  orientações  do  Tribunal  de  Contas  da

União, como preceitua a Súmula 222 desta Corte: 

“As Decisões  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  relativas  à  aplicação de

normas  gerais  de  licitação,  sobre  as  quais  cabe  privativamente  à  União
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legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

Por  essa  razão,  merece  ser  impugnado  o  edital,  vez  que,

inadmissível a incompatibilidade do Edital em relação à legislação. 

2.1.2 Da economicidade para o Município

Como medida de atendimento aos princípios que norteiam as

contratações  públicas,  solicitamos  a  justificativa,  com  base  no  Estudo  Técnico

Preliminar previsto no art.  6º,  IX, Lei nº 8.666/1993, sobretudo quanto à segurança

jurídica, operacional e econômica de seus termos.

Sob  este  fundamento,  a  Requerente  espera  e  confia  ter  os

seguintes questionamentos aclarados: 

01) Tendo em conta a envergadura e complexidade estrutural do

objeto  em  licitação,  admite-se  como  verdade  a  existência  de  um  Estudo  Técnico

Preliminar  para  este  certame  de  Pregão  Presencial  nº  033/2022.  Este  estudo,  parte

indissociável do certame, deve ser acessível a qualquer interessado. Neste caso, pede-se a

confirmação desta afirmação e, em seguida, que a mesma seja disponibilizada.
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Ainda, para que não pairem obscuridades no presente certame, é

pertinente abordar o assunto relacionado aos orçamentos utilizados pela Administração

para referenciar o edital, razão pela qual questiona-se:

02)  Foram utilizados  orçamentos  de  quais  entidades para

referenciar o presente edital? Em respeito ao princípio da publicidade, pede-se ainda que

sejam consignados os nomes dos Municípios.

03)  O  item  4.4  “a”  requer  a  apresentação  dos  atestados  de

capacidade técnica nos termos:

a). Apresentação de no mínimo 1 (um) atestado ou declaração de capacidade

técnica,  expedido  por  entidade  pública  ou  privada,  comprovando  que  a

proponente  implantou  e/ou  que  mantém  em  funcionamento  sistema  de

computação em nuvem,  similar e compatível com o objeto desta licitação,

pelo  menos  nas  seguintes  áreas  de  maior  relevância:  Planejamento  e

Orçamento; Escrituração contábil, Execução financeira e P. Contas; Pessoal

e Folha de pagamento; Segurança e Saúde do Servidor; Ponto eletrônico;

Compras e licitações; Patrimônio; Controle de frota e combustíveis; Portal

da transparência;  Portal  de serviços e  autoatendimento;  Processo digital;

Portal  institucional  Website;  Legislação;  Memorando;  Escrita  fiscal

eletrônica;  Nota  fiscal  eletrônica  de  serviços;  Gestão  da  Arrecadação;

Gestão de IPTU e taxas; Gestão de ITBI e taxas; Gestão do ISS e Taxas;

Gestão de Receitas diversas; Gestão de Obras e posturas; Gestão da Dívida

ativa; Tarifa de Água; Coletor Mobile; Gestão Educacional.

Questionam-se  dois  aspectos:  1)  qual  é  a  necessidade  de

apresentação de um atestado de capacidade técnica do  Coletor Mobile e, 2) qual é a

necessidade de cotação do Coletor Mobile na proposta de preços, uma vez que outras
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empresas (diversas daquela para qual o edital pende ao direcionamento)  dispõem das

mesmas funcionalidades dentro de um aplicativo distinto (no caso da Betha Sistemas

denominado “Tarifa”).  Ou seja,  a Impugnante  corre  o risco de ser  desclassificada do

certame por  não apresentar  o  atestado de capacidade técnica ou por  cotar  com valor

zerado na proposta de preços tal item, mesmo que ela disponha dos mesmos serviços

embutidos  dentro  de  seu  produto  licenciado?  Qual  a  motivação  da  Administração

Municipal de  manter em edital uma exigência que somente uma empresa no mercado

atende, eliminando assim a ampla concorrência? Convém que a Municipalidade justifique

tais escolhas sob pena de estarmos diante de flagrante ilegalidade.

A Lei  Federal  n.  8.666/93  instituiu  normas  para  licitações  e

contratos administrativos, tendo ela  vedado claramente que os agentes públicos

pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo do

certame, consoante se depreende da leitura do seu artigo 3º, in verbis:

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

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12

deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.
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                                                                                                        (grifo nosso) 

Assim,  diante  dos  princípios  e  obrigações  impostos  pela

legislação é que o edital e seus anexos devem ser constituídos, bem como devidamente

analisado.

Além disso, verificou-se que o Ato convocatório, no termo de

referência,  descreve detalhadamente  uma estrutura  de  Datacenter que as  Proponentes

poderão considerar em suas propostas de preço.  No caso da proposta da Impugnante, que

possui  o  valor  do  Datacenter incluso  às  mensalidades  de  suas  licenças,  não  haverá

cotação deste item. Contudo, caso a empresa IPM Sistemas vença a presente licitação, a

Municipalidade vai arcar com despesas no montante de  R$ 98.757,12  durante os 48

meses  do  contrato.  Frise-se  que  esta  despesa  não  existe,  não  é  cobrada  por  outras

fornecedoras.  O que enseja a Administração Municipal  escolher por contratar  despesa

adicional, exuberante e dispensável?  Esta pergunta não pode ficar sem respostas

para a população do Município de Irati. Quantas ações o município poderia

executar com 98 mil reais que poderiam ser economizados nesta eventual

contratação? Em respeito à população municipal, aos princípios Constitucionais para

as contratações públicas, espera por justificativa legal e plausível.   

Ainda sobre tal item, questiona-se:

04)  Quais  são  as  variáveis  que  a  Entidade  utilizou  para

determinar essa configuração mínima do datacenter? Estão considerados no ETP?
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05) Tendo em vista que uma das justificativas utilizadas pela

Entidade para a presente licitação fundamenta-se na redução de custos (página 18):

“Além  disso,  a  implementação  de  sistemas  web,  com  provimento  de

datacenter,  possibilitará  a  desoneração  do  orçamento com  os

constantes  investimentos  em  hardware  e  infraestrutura  necessários,

imprescindíveis e dispendiosos requeridos pelos sistemas locais tradicionais.”

                                                                                                        (grifo nosso)

Assim  sendo,  resta,  no  mínimo,  contraditório  o  texto

editalício  quando menciona  a  “desoneração  do  orçamento” e,  ao  mesmo tempo,

inclui  rubrica  extravagante  e  injustificada,  cujos  valores  são  expressivos  para

qualquer  orçamento  público.  Vale  destacar  que  é  possível  encontrar  equipamento  de

datacenter à  venda  no  mercado,  com  valores  aproximados  de  R$  24.000,00;  o  que

corresponde  a  um valor  menor  do  que  o  apresentado  nos  valores  de  referência  que

somados  os  4  anos  possíveis  para  o  contrato,  chegam  a  cifra  exorbitante  de  R$

98.757,12. Nesse sentido, questiona-se quais as reais razões para manter esta exigência

no presente certame?  
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06) Foi considerado o atual sistema de gestão do Município ou

sua arquitetura no cálculo do Datacenter? Foram considerados nesse cálculo a utilização

de servidores escaláveis de maneira automática e por demanda?

07)  Os  recursos  serão  fixos  ou  variáveis  (escalonáveis)  de

acordo com o uso?

08) Qual o histórico de utilização [performance] destes recursos

na entidade?

09)  O  cálculo  para  os  recursos  de  Datacenter considerou

eventuais falhas lógicas ou na arquitetura de  software que possam ocasionar consumo

excessivo de hardware de servidor?

Frise-se  que  a  imprecisão  e  a  falta  de  detalhamento  dos

elementos  do  objeto  a  ser  contratado  é  motivo  de  censura  pela  Lei  de  Licitações  e

Contratos Administrativos. Vejamos:

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, 

à seguinte sequência:

(...)

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível

para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
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II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de

todos os seus custos unitários;

   (grifo nosso)

Dessa forma, considerando a ausência de justificativa plausível

e técnica no edital e seus anexos em relação aos pontos elencados nesta impugnação,

requeremos a suspensão do pregão presencial  em questão, a fim de corrigir as

ilegalidades e distorções estabelecidas no edital.

2.1.3  Exigência  de  atestado  de  capacidade  técnica

restritivo à competitividade

Para  a  qualificação  técnica,  dentre  os  documentos  de

habilitação,  o  edital  exige  a  apresentação  de  atestados  “comprovando  que  a

proponente implantou e/ou que mantém em funcionamento sistema de computação em

nuvem [...]  pelo menos nas seguintes áreas de maior relevância, sendo:”,  e então

discorre com várias nomenclaturas de sistemas considerados essenciais (item 4.4, “a”).

Ocorre  que,  os  nomes  utilizados  no  edital  são  bem

específicos, contemplando inclusive itens que para Impugnante, são  módulos dentro

de  determinados  sistemas.  Para  além  das  denominações,  é  indispensável  que  a

Entidade aponte para as soluções.

Vale destacar que o artigo 30 da Lei de Licitações indica que

podem  ser  exigidos  atestados  com  o  objetivo  de  comprovar  a  aptidão  para
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desempenho de atividade pertinente e compatível  em características,  quantidades e

prazos com o objeto da licitação.

Decorre  dessa  previsão  o  enunciado  da  Súmula  263  do

Tribunal  de  Contas  da  União,  que  estabelece  ser  legal  para  a  comprovação  da

capacidade técnico-operacional das licitantes, desde que limitada às parcelas de maior

relevância  e  valor  significativo  do  objeto  a  ser  contratado,  “a  exigência  de

comprovação  da  execução  de  quantitativos  mínimos  em  obras  ou  serviços  com

características  semelhantes,  devendo  essa  exigência  guardar  proporção  com  a

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”.

Ocorre que, apesar do artigo 30 e da Súmula/TCU 263 se

referirem,  respectivamente,  à  comprovação  de  “atividade  pertinente  e

compatível” e “serviços com características semelhantes“, não é raro verificar

editais que trazem a necessidade de os licitantes apresentarem atestados de capacidade

técnica que comprovem a execução específica  do objeto do certame,  sob pena de

inabilitação.

Foi exatamente essa a situação posta à análise do Tribunal

de Contas  da  União no Acórdão 553/2016-Plenário da  relatoria  do Min.  Vital  do

Rêgo.

No  caso,  o  Órgão  realizou  pregão  eletrônico  para  a

contratação de serviços de Secretariado e entendia ser “obrigatória a desclassificação

de qualquer licitante que não cumprisse o exigido e não comprovasse, por atestados,

na forma, quantidade e prazo definidos no edital, que já houvesse prestado serviços de

secretariado”,  desconsiderando,  assim,  quaisquer  atestados  que  comprovassem  a
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execução de serviços em mão de obra distinta, como limpeza, apoio administrativo,

jardinagem, etc.

Ao final, concluiu o Tribunal de Contas da União que, em

licitação para serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, devem

ser exigidos atestados que comprovem aptidão para gestão de mão de obra, ao invés

da comprovação da boa execução de serviços idênticos.

Destacou-se  também  a  possibilidade  de  que  situações

excepcionais requeiram a comprovação de capacidade técnica específica do objeto em

disputa.  Nessas  hipóteses,  de  acordo  com  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  a

consignação pública  e  expressa  das  razões  que  fundamentam a  exigência  torna-se

requisito indispensável, o que não foi realizado no certame em questão.

A  propósito,  não  se  trata  de  entendimento  recente  do

Tribunal  de  Contas  da  União,  conforme é  possível  constatar  no  seguinte  acórdão

relacionado:

Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de que

a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve

ser  entendida  como  condição  de  similaridade  e  não  de  igualdade”.

(Acórdão 1.140/2005-Plenário).

No mesmo sentido, se pronunciou o Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, nos autos da denúncia nº 812.442.

Vejamos trecho da ementa:
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“1. Edital de licitação não pode conter exigência de qualificação técnica

que não seja indispensável à garantia do cumprimento das obrigações

contratuais  e  que  não  esteja  prevista  em  lei.  (…)  3.  A  exigência  de

experiência  anterior  na  execução  de  objeto  idêntico  ao  licitado  só  é

possível se houver justificativa razoável e se não ofender o princípio da

competitividade, nem prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa”.

Veja-se,  ainda,  o  que dispõe a jurisprudência  do Tribunal

Regional Federal da 4ª Região (AC nº 5019145-37.2012.404.7000):

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

habilitação  especial  e  os  serviços  a  serem  desempenhados  pela

vencedora,  não  cabe  ao  intérprete  ampliar  exigências  ao  seu  talante,

assim como não cabe aos demais licitantes buscar exigências maiores do

que  as  devidas,  até  porque,  visando a  licitação  a  maior  participação

possível  em homenagem ao princípio da concorrência,  as  restrições à

participação devem se conter em estritos limites”.

Portanto,  nota-se que ao exigir  atestados com a referida e

exata  nomenclatura,  o  Município  acaba  restringindo  o  universo  de

participantes.  É  como  excluir  aqueles  que  poderiam  atender  à  necessidade  da

Administração, o que é vedado pela legislação e pela própria Constituição Federal,

haja vista o prejuízo à eficiência e à economicidade da contratação.

Nesses termos, fica claro que nenhum licitante tem o dever

de  apresentar  atestado  de  capacidade  técnica  com  termos  idênticos  ao  texto

estabelecido  em  edital,  devendo  a  Administração  observar  a  pertinência  e  a
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compatibilidade entre o que está exposto no atestado e que foi exigido pelo edital do

certame.

Logo,  é  preciso  reformar  o  edital  no  que  se  refere  a

exigência mínima de módulos com as  nomenclaturas definidas pelo edital ou,

ainda,  esclarecer  se  serão  habilitadas  somente as  proponentes  que  apresentarem

atestados que contemplem às exigências do edital,  mesmo que a nomenclatura dos

sistemas seja diferente daquelas estabelecidas.

2.1.4 Do direcionamento da carta convocatória

Para justificar  o direcionamento (ilegal e inconstitucional)  do

certame, citam-se alguns itens do Edital nº 033/2022 que somente são atendidos por uma

empresa no mercado de fornecedores, qual seja, a IPM Sistemas:

4. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PADRÃO TECNOLÓGICO E DE

SEGURANÇA DO SISTEMA

5. Além do firewall de borda, é necessário também o fornecimento de firewall

interno, disponível exclusivamente para a CONTRATANTE a fim de permitir

a  criação  de  regras  NAT  (Network  Address  Translation)  para  portas

acessíveis externamente conforme necessidade das aplicações, ex. 80 (http) e

443  (https),  desta  forma  fornecendo  uma  estrutura  virtual  exclusiva,

garantindo  assim  isolamento  necessário  dos  eventuais  demais  clientes  da

CONTRATADA;

8. Deverá  a  CONTRATADA  fornecer  ferramenta  informatizada  para

monitoramento e download de cópia dos dados (backup), a ser realizado por

Servidor Público do Quadro da CONTRATANTE com conhecimento técnico e

expressamente autorizado pela CONTRATANTE;
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9.  O Backup dos dados deverá ser fornecido em formato “restaurável” em

instalação  do  SGBD  na  própria  entidade  (sendo  neste  caso  as  licenças

também devem ser fornecidas pela CONTRATADA caso necessário),  desta

forma permitindo  a  extração  de  dados  por  outras  aplicações  internas  da

entidade, diretamente no banco de dados, conforme necessidade.

10.12 Permitir ao administrador local que, através de interface dentro do

próprio  Sistema,  consulte  sessões  ativas  no  servidor  de  aplicação,

disponibilizando informações como:

a) Data de Início da Sessão;

b) Data da Última requisição;

c) Código e nome do usuário (quando sessão logada);

d) Tempo total da sessão;

e) Endereço IP da estação de trabalho.

10.16 Permitir  que  TODAS as  telas  de  consulta  do  sistema,  incluindo  as

consultas  personalizadas  criadas  através  do  gerador  de  consultas  para  a

entidade, disponibilizem os seguintes recursos aos usuários:

a)  Informar  e  adicionar  filtros  personalizáveis  pelas  chaves  de  acesso

disponíveis ao cadastro, de maneira isolada ou combinada;

b) Disponibilizar diversos operadores de consulta: Menor ou igual, Maior ou

igual, Igual, Contém, Não Contém, Contido em, Não contido em, Inicia com,

Termina com e Entre. Observar logicamente a aplicação de cada operador

conforme tipo do dado relacionado a ser pesquisado;

c) Especialmente os operadores de conjunto “Contido em” e “Não Contido

em”,  devem  disponibilizar  opção  para  informar  os  dados  por  intervalo  e

intercalado, ex: 1,2,10-15, ou seja, o valor 1 e o valor 2, incluindo ainda os

valores de 10 a 15;

d) Realizar o reposicionamento, bem como o ajuste do tamanho e disposição

das colunas disponíveis na consulta. Também deverá permitir ocultar ou exibir

colunas;

e) Realizar a ordenação da consulta de forma ascendente (do menor para o

maior) ou descendente (do maior para o menor),  utilizando uma ou várias

colunas ao mesmo tempo;

f)  Recurso  para  seleção  múltipla  de  registros,  para  que  operações

consideradas  comuns  para  todas  as  linhas  selecionadas  possam  ser
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executadas em lote, como por exemplo: excluir, imprimir e selecionar (quando

for o caso);

g) Permitir que o usuário selecione o número de registros por página e faça a

navegação entre as páginas;

h) Impressão da visualização atual da consulta, com opção de informar: título,

formato de saída e totalizadores de colunas. Além disso deve permitir ainda a

definição do formato de saída podendo ser no mínimo: PDF, DOC, DOCX,

XLS,  XLSX,  HTML,  XML,  CSV  e  TXT  .  Deve-se  permitir  emitir  todos  os

registros da consulta ou apenas aqueles selecionados;

i) Permitir que o usuário retorne a consulta em seu estado original (default);

j) Permitir que o usuário salve múltiplas preferências da consulta (campos em

exibição incluindo posição e ordenação, informações de filtros em tela, etc.),

permitindo definir um nome para cada uma delas e dispor da capacidade de

compartilhar  a  preferência  com  todos  os  demais  usuários,  que  possuam

privilégio para a mesma consulta.

10.17 Para melhorar a produtividade dos servidores e aumentar a eficiência

do serviço público, como preconiza o art. 37 da Carta da República, o sistema

deverá conter recurso próprio que permita o usuário indicar as rotinas de

maior importância, disponibilizando-as em barra de ferramentas para acesso

rápido  a  partir  de  qualquer  parte  do  sistema,  considerando os  privilégios

disponíveis para o usuário;

10.18 O recurso de barra de ferramentas de maior importância (favoritos)

deverá  permitir  conter  funcionalidades  de  módulos  distintos  em  um único

local, que não obrigue o usuário alternar manualmente entre sistemas para

conseguir  acesso  a  elas,  ficando essa  barra  de  ferramentas  disponível  em

qualquer máquina e navegador que ele for operar o sistema, a partir do seu

login, sempre observados os privilégios de acesso do usuário em cada rotina;

10.19 Nos  formulários  de  preenchimento  (telas  cadastrais,  consultas  e

relatórios),  permitir  o  acesso  às  telas  de  consulta  de  dados  relacionados,

através  de  telas  de  manutenção  conforme  contexto  da  informação  a  ser

pesquisada e também pelo recurso de auto completar.

10.21 Possibilitar que o sistema disponibilize recurso para consistência de

dados,  de  múltiplas  áreas/módulos,  constantes  da  base  de  dados,  com  o

objetivo de coibir eventuais falhas geradas por dados inconsistentes,  sejam
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esses gerados pela própria aplicação ao longo do tempo ou então migrados de

aplicações legadas, permitindo também:

a)  A  cada  execução  logs  devem  ser  armazenados,  para  verificar  se

determinada consistência apresentou alguma falha na última execução;

b) Emitir relatório com os apontamentos de inconsistências encontradas nas

verificações, indicando a gravidade de cada uma;

c)  Executar  as  consistências  em  primeiro  ou  segundo  plano  (tarefa  em

background,  no  servidor).  Caso  em  segundo  plano,  o  usuário  deverá  ser

alertado quando a mesma encerrar;

10.22 Possibilitar configurar as fórmulas de cálculo da aplicação de maneira

visual  através  de  fluxos  no  estilo  de  fluxograma,  contendo  os  seguintes

recursos:

a) Permitir que em cada atividade do fluxo, possam ser realizadas diversas

operações,  como  atribuição  de  valores  para  variáveis  ou  execução  de

operações;

b)  Conter  funções  de  “API”  para  que  o  usuário  possa  utilizá-las  para

configurar os fluxos conforme necessidade; 

c) Permitir consultar o histórico de alterações,  podendo verificar em cada

alteração informações anteriores e nova para efeito de comparação;

10.23 Possibilitar  que o sistema de gestão possa obter  arquivos de fontes

externas como o Google Drive, incluindo via link e/ou obter da fonte externa

(Google Drive) diretamente para o sistema, não tendo o usuário que baixar o

arquivo  manualmente  na  máquina  local  para  depois  “subir”  ao  mesmo.

Também permitir que sejam enviados arquivos do sistema, diretamente para a

fonte externa. Este procedimento deverá requerer autorização do usuário para

acesso a essa fonte externa, através de conta própria.

10.26 O Sistema deverá exibir em área própria aos usuários da aplicação que

o  mesmo  fora  auditado,  permitindo  acesso  para  visualização  da  data  da

realização e o resultado da última auditoria realizada.

10.33 Ser construído com o conceito de controle de transações (ou tudo é

gravado ou nada é gravado e nada é corrompido/comprometido), garantindo a

integridade das informações do banco de dados em casos de queda energia,

falhas  de  hardware  ou  software.  O usuário  sempre  deverá  ser  informado,
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sobre a finalização com sucesso ou não das transações operacionais (inclusão,

alteração e/ou exclusão de registros), antes de liberar o controle da aplicação

para a realização de outras atividades;

10.35 Fornecer  em  todo  o  sistema  relatórios  e  consultas  com  opção  de

visualização em tela, possibilitando imprimir, exportar, assinar digitalmente

assim  que  emitido  e  salvar  minimamente  para  os  formatos:  PDF,  DOC,

DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT;

10.39 O  sistema  deverá  dispor  de  recurso  que  permita  o  usuário  definir

regras individuais de permissão/restrição de mensagens/notificações internas

do sistema. As restrições devem ser impostas por categoria de mensagens de

acordo com os tipos previstos pela aplicação;

10.40 O sistema deverá ser dotado de recursos que garantam a segurança

quanto ao acesso e  uso do sistema pelos  usuários,  dispondo das seguintes

configurações mínimas:

a)  Permitir  validar  se  usuário/funcionário  está  com contrato  ativo  no  RH

durante o seu login, evitando assim que funcionários afastados ou em férias

tenham acesso ao software interno;

b) Permitir definir se o horário de trabalho do usuário/funcionário deverá ser

considerado conforme definições de jornada de trabalho atribuídas pelo RH;

c) Permitir definir as regras de composição e tratamento de senhas;

d) Permitir definir o intervalo de tempo para expiração automática de senhas;

e) Permitir o controle de expiração de senhas, definindo individualmente por

usuário se expira ou não a senha bem como definir o prazo de expiração em

dias ou uma data específica;

f) Permitir definir se utiliza servidor LDAP para autenticação;

g) Permitir disponibilizar acesso para concessão de privilégios para diretores

de  áreas  e  que  eles  possam  apenas  conceder  privilégios  para  seus

subordinados diretos, através da hierarquia de organograma;

10.41 Toda vez que o usuário realizar acesso ao sistema, sendo que da última

vez que seu login foi utilizado ocorreu alguma falha de autenticação, o sistema

deverá  alertar  o  usuário  exibindo  uma  listagem  com  os  últimos  acessos

realizados, ficando ele informado que houve uma tentativa de acesso com seu

usuário.
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10.50 Consultar  cidades disponibilizando pesquisa através no  mínimo das

seguintes  chaves  de  acesso:  Nome  da  Cidade,  Nome  do  Estado,  Sigla  do

Estado, CEP, Código DNE, Código Receita Federal e Código IBGE. Essas

chaves de acesso são importantes pois permitirão o cruzamento de dados com

outras bases de governo em esferas diferentes, cuja codificação de cidades é

diversa, normalmente utilizando uma dessas.

10.56 Permitir assinatura digital de documentos diretamente pela aplicação,

sem  necessidade  de  utilizar  outros  sistemas  ou  recursos,  exceto  aqueles

necessários  para acesso  ao  dispositivo  de  leitura  do  certificado digital  na

máquina local do próprio usuário;

10.60 Possuir um completo gerenciamento do envio/recebimento de e-mails,

com no mínimo as seguintes características:

a) Permitir configurar diversas contas para envio/recebimento de e-mails, em

um único local estando disponíveis para todos os demais módulos do sistema,

setores/departamentos;

b)  Permitir  configurar  por  tipo  de  mensagem/comunicação  enviada  pelo

sistema, qual conta de e-mail deve-se utilizar para tal finalidade;

c) Dispor de recurso que permita configurar um texto padrão para cada tipo

de mensagem de e-mail a ser enviada;

d) Permitir que no momento do envio do e-mail o usuário possa selecionar

uma conta específica para envio, dentre aquelas configuradas e disponíveis. O

administrador poderá optar por permitir ou não a troca da conta de e-mail

para envio da mensagem conforme categoria/tipo. Por exemplo, ao enviar um

empenho  emitido  para  o  credor,  o  administrador  pode  ter  definido  para

utilizar sempre uma mesma conta não podendo alterá-la;

e)  Permitir  realizar  o  acompanhamento  dos  e-mails,  através  do

monitoramento  do  status  de  cada mensagem enviada,  como  uma caixa  de

saída global do sistema;

f) Permitir monitorar a caixa de e-mail  das contas de e-mail  configuradas

para  identificar  possíveis  retornos  com  falha,  seja  de  servidor  ou  mesmo

retornos realizados pelos respectivos destinatários;

g) Notificar o usuário que fez o envio da mensagem via e-mail, quando alguma

falha no envio for identificada pelo monitoramento;

10.62  Possuir  gerador  de  relatórios,  com  as  seguintes  características

mínimas:
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a) Possuir um cadastro de “Formatos de Relatórios” sendo reutilizáveis por

diversos  relatórios  e  configuráveis:  Tamanho  de  página,  Margens  do

Documento,  Cabeçalhos  e  Rodapé,  contendo:  Brasão,  número  da  página,

filtros utilizados,  nome da entidade e Configurar marca d´água através do

upload de imagem;

b) Editar relatórios atuais ou adição de novos relatórios de forma avançada,

contendo recursos como formatação de campos, adição de imagens ao corpo

do relatório,  configuração de agrupamentos,  uso de códigos de barras/QR

codes,  etc.  A  edição  avançada  de  relatórios  poderá  ser  realizada  por

ferramenta  externa  a  aplicação,  desde  que  não  haja  custo  adicional  a

contratante;

c)  Permitir  que  novos  layouts  sejam  criados/alterados  para  os  relatórios

disponíveis no sistema, podendo esses layouts novos serem criados com base

em cópia de layouts já existentes, sejam eles padrões ou não;

d)  Selecionar as  informações  a  partir  de  metadados  (estruturas  de  dados)

conforme  modelagem  do  sistema  ou  então  através  de  instruções  SQL,

definindo as características dos campos como nome,  tamanho e  opções de

filtro;

e) Disponibilizar acesso diretamente dos menus dos módulos e  também na

barra de acesso rápido às funções do usuário;

f)  Definir  privilégios  para  os  relatórios  e  consultas  gerados  a  partir  do

gerador de relatórios e consultas;

g)  Permitir  gerenciar  os  relatórios  por  versões,  permitindo  que  uma nova

versão do relatório seja criada e  esta não afete  o uso da aplicação pelos

usuários enquanto não estiver totalmente finalizada. Permitir restaurar uma

versão anterior se necessário.

10.66 Objetivando  atender  a  regras  impostas  pela  LGPD  (Lei  Geral  de

Proteção de Dados), os seguintes recursos são necessários na aplicação:

a)  O  sistema  deverá  conter  mecanismo  que  permita  a  configuração  e  o

gerenciamento de “Termos e Condições de Uso”, tanto para usuários internos

(funcionários)  como para  usuários  externos  (cidadãos).  A  entidade  poderá

configurar  os  termos  conforme  necessidade,  individualmente  por  perfil  de

usuário e por serviço disponível no portal;

b)  Possuir  inventário  dos  Tratamentos  de  Dados  Pessoais  realizados  em

processos/operações do sistema de gestão, incluindo a(s) hipótese(s) previstas

em lei em que eles estão relacionados, cadastrados no próprio sistema; 

Página 24 de 26



c) Permitir que a entidade mapeie e cadastre outros Tratamentos de Dados

Pessoais que a mesma realiza seja por meio digital, através de outros sistemas

de gestão (de outras áreas) ou por meio físico;

d) Deverá dispor de área exclusiva para que o cidadão possa visualizar todos

os tratamentos de dados pessoais realizados pela entidade, incluindo aqueles

que não são realizados no software de gestão (Transparência Ativa) e permitir

que ele solicite relatório dos usos realizados (Transparência Passiva);

e) Permitir emitir relatório automático dos relacionamentos do cidadão com a

entidade, com base nos dados do sistema de gestão, informando quais são os

vínculos que ele possui;

f) O tratamento de dado pessoal poderá exigir o consentimento do usuário, nos

casos em que não forem de interesse público. Nessa situação sempre que o

tratamento for  realizado deve-se  verificar  se  há consentimento realizado e

ativo do titular;

g)  Permitir  definir  quem  é  o  Controlador  local  e  indicar  seus  dados  de

acesso/contato em área exclusiva no portal da transparência;

h)  Permitir  definir  quem são  o(s)  Encarregado(s)  de  tratamento  de  dados

pessoais  indicados  pelo  controlador  e  disponibilizar  seus  dados  de

acesso/contato em área exclusiva no portal da transparência;

i)  No  primeiro  acesso  do  usuário  a  aplicação,  seja  usuário  funcionário

(interno)  ou  cidadão  (portal),  deve-se  solicitar  que  o  mesmo  visualize  as

políticas  de  uso  do  sistema  incluindo  política  de  tratamento  de  cookies  e

realize o aceite deles, devendo este ficar registrado para posterior consulta e

auditoria;

j)  Deverá  dispor  de  web-service  para  que  outras  aplicações  autorizadas

possam verificar se há consentimento realizado pelo titular em determinado

Tratamento de Dados mapeado;

10.67 Permitir  realizar  a  impressão  de  documentos  diretamente  pelo

dispositivo  móvel  (smartphone  e/ou  tablet),  na  plataforma  Android

(equipamentos  naturalmente  mais  acessíveis),  por  meio  de  impressoras

Térmicas Bluetooth.  Deverá o  fornecedor informar  quais  são  os  requisitos

mínimos necessários, incluindo os equipamentos homologados.

Como já registrado, tais itens são  algumas características que

somente uma empresa atende e pode sagrar-se vencedora da licitação nos moldes em que

se apresenta. Por tal razão, merece o edital ser suspenso, corrigido e republicado.
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5. Dos pedidos

Considerando  que  paira  sob  este  processo  significativas

irregularidades, passíveis de sua imediata suspensão, apontadas acima, espera que estas

razões sejam sopesadas, e assim, motivadoras da  suspensão integral do certame,

para promover a correção dos pontos impugnados, com a consequente republicação do

Edital. 

Ao final, a peticionária confia na clareza e discernimento desta

Administração que, conjugados com os fundamentos acima expostos, adote o controle da

legalidade do ato ora atacado.

Nesse  sentido,  pugna  pelo  conhecimento  e  deferimento  dos

requerimentos  ora  formulados,  cujo  resultado  mais  adequado  será  suspensão,

retificação  e  republicação  do  certame,  observando-se  as  recomendações

supracitadas, sob pena de nulidade.

Nesses termos, pede e espera deferimento.

Criciúma, 05 de agosto de 2022.

Matias Meier Fábia Aparecida Aigner
  Gerente Filial Chapecó                    OAB/SC 24.771
  CPF nº 042.536.629-43
     Betha Sistema Ltda. 
 CNPJ 00.456.865/0001-67
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