
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
IRATI / SC 

Referente ao:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022

BETHA SISTEMAS LTDA, sociedade constituída

sob a forma de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ nº 00.456.865/0001-

67, sediada na Rua Júlio Gaidzinski, nº 320, bairro Pio Corrêa, em Criciúma/SC

- CEP 88.811-000, vem respeitosamente, à sua presença, por intermédio de seu

representante  legal,  apresentar  CONTRARRAZÕES  ao recurso  administrativo

interposto  por  IPM  SISTEMAS  LTDA., nos  autos  do  Pregão  Presencial  em

epígrafe, conforme estabelecido a seguir:



I. Da Tempestividade

A  licitante  BETHA  SISTEMAS  LTDA  recebeu,

em 20/09/2022, cópia do recurso administrativo interposto pela IPM SISTEMAS

LTDA, dispondo,  conforme edital,  de  03  (três)  dias  úteis  para  apresentar  as

contrarrazões. Vejamos:

7.2. Ao  final  da  sessão,  a  proponente  que  desejar

recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo,
manifestando sua intenção com registro da síntese das

suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais  no
prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam,

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões
em igual número de dias,  que começarão a correr

do término do prazo do recorrente.
                                                                 (grifo nosso)

Desta  forma,  tendo  sido  recebido  o  recurso  da

recorrente em 20/09/2022 (após período de suspensão do edital), o prazo para

apresentar as contrarrazões encerra em 23/09/2022, sendo, portanto,  tempestivo

o presente peticionamento.

II. Dos fatos

O  Município  de  Irati/SC  iniciou  procedimento

licitatório sob a modalidade pregão presencial, objetivando à “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”.

Para tanto,  em 08 de setembro do ano em curso,

reuniram-se na Prefeitura de Irati/SC as empresas interessadas para realização da

sessão  referente  ao  Edital  de  Pregão  Presencial  n°  036/2022.  Fizeram-se

presentes os Proponentes Betha Sistemas Ltda e IPM Sistemas Ltda.

Superada a etapa de lances, foi analisada a proposta

da Recorrente Betha Sistemas Ltda,  detentora da melhor proposta,  sendo esta

declarada habilitada.

Passou-se para a etapa seguinte, com a abertura dos

envelopes da documentação das licitantes, tendo o pregoeiro declarado a Betha

Sistemas vencedora do certame, uma vez que apresentou a documentação em

conformidade com o Edital.

O representante da empresa IPM Sistemas insurgiu-

se  ao  pregoeiro  alegando  que  os  atestados  de  capacidade  técnica  da  Betha

estavam em desacordo com o edital. Diante disso, o pregoeiro abriu o prazo de

três dias úteis para que a IPM apresentasse o seu recurso administrativo.

Superada a síntese dos fatos, passa-se à análise das

razões recursais da empresa IPM Sistemas Ltda., e dos motivos pelos quais não

merecem prosperar suas Razões Recursais. 



III. Do mérito

a)  Do contexto mercadológico

Inicialmente,  frisa-se  que  a  empresa  Betha

Sistemas Ltda restou vencedora do certame, conforme texto consignado em

ata da sessão pública de abertura das propostas e análise de documentação.

No  caso  concreto,  a  empresa  IPM  Sistemas,

inconformada com o resultado do certame, declarando vencedora a empresa

Betha  Sistemas,  apresentou  infundadas  razões  recursais na  tentativa  de

justificar uma suposta falta de conformidade dos atestados de capacidade técnica.

Todavia,  precedentemente,  vale  consignar  que  a

BETHA SISTEMAS LTDA é empresa respeitada no mercado, atua no segmento

de  tecnologia  voltado  para  gestão  pública  há  mais  de  30  anos,  se  dedica

exclusivamente  ao  desenvolvimento  e  prestação  de  serviços  de  sistemas  de

gestão para a  esfera pública,  especialmente  para órgãos  da administração em

esfera municipal.

Em seu cotidiano o desenvolvimento de sistemas é

permanente e concentra um significativo contingente de profissionais, dedicados

exclusivamente a esta faina.  Demais profissionais estão distribuídos  dentre as

diversas  atividades  inerentes  ao  processo  administrativo,  especial  no  que

concerne  à  participação  em  processos  licitatórios,  implantação  e  o  próprio

fornecimento e manutenção dos softwares para a gestão pública.

Neste  processo  emprega,  considerando



trabalhadores diretos e indiretos, mais de 1.500 profissionais.

A  Peticionária  atua  em  nível  nacional  e  fornece

seus  produtos  e  serviços  para,  aproximadamente,  800  Municípios (e  outra

significativa quantidade de Entidades Municipais, tais como Fundos, Consórcios,

dentre outros) em todo o território nacional, diretamente ou através de parceiros

de negócios.

Disto,  colhe-se  sua  posição  de  destaque,

conquistada  através  de trabalho  constante  em melhorias  sistêmicas  e  foco na

necessidade de seus Clientes.

b)  Da  alegação  de  não  conformidade  dos

atestados de capacidade técnica

Trata-se  o  processo  licitatório  de  procedimento

administrativo  regulamentado  por  Lei,  possuindo  requisitos  indispensáveis  à

habilitação das Proponentes. Desta feita, serão demonstradas as fundamentações

legais que embasam a correta decisão do Pregoeiro em declarar vencedora do

certame a Betha Sistemas Ltda.

Alega a Recorrente que os atestados de capacidade

técnica  apresentados  pela  Betha  Sistemas  Ltda  não  contemplam  os  módulos

licitados, pela ausência de comprovação quanto aos módulos “Coletor Mobile” e

“Portal Institucional Website”.

Quanto  ao  módulo  “Coletor  Mobile”,  a  Betha

apresentou  o  atestado  de  capacidade  técnica  do  Município  de  Anitápolis,



conforme consta nos autos do processo licitatório:

Verifica-se em destaque a comprovação do módulo

Faturamento  de  Água  e  Esgoto.  Tal  licença  compreende  mais  de  100

funcionalidades  distintas,  tais  como  “Permitir  cadastrar  os  dados  do

departamento de água”, “Permitir o cadastro de ocorrência de leituras, contendo

situações,  como: código, descrição,  pré cadastro de consumo fixo em m³,  pré

cadastro de consumo fixo em valor, impressão de conta, descrição na conta, tipos

de  ação  para  ocorrência,  finalidade  de  cálculo  e  impressão,  captura  de  foto,

repasse ou crítica de leitura, aplicar débito ou crédito de consumo, digitar leitura



do  hidrômetro  ao  informar  determinada  ocorrência,  gerar  notificação  de

ocorrência  em formulário separado”,  “Permitir  o cadastro de hidrômetros  que

compõem a atual  composição de ligações ativas do município”,  dentre  outras

tantas outras possibilidades de utilização do software.

Colhe-se  da  Ata  da  Sessão  que  a  empresa  IPM

Sistemas  Ltda  relatou  a  suposta  ausência  de  apresentação  de  atestado  de

capacidade técnica do “Coletor Mobile”, o que viola o estabelecido no item 4.4

alínea “a” do texto editalício:

4.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

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.

                                                              (grifo nosso)

Também alega a Recorrente quanto à ausência de

apresentação de Atestado de Capacidade Técnica do módulo “Portal Institucional

Website”.  Convém  registrar  que  as  funcionalidades  de  tal  licença  estão

contempladas  em  módulos  com  nomenclatura  diversa,  tal  como  foram

impugnadas  tempestivamente  as  razões  ao  presente  edital,  e  como  já  está

pacificado  na  jurisprudência  nacional  quanto  à  comprovação  de  atividades

compatíveis às características do objeto licitado.

Destarte,  inobstantes  as  razões  exaustivamente

explanadas, registre-se que os dois módulos apontados pela Recorrente (“Coletor

Mobile”  e  “Portal  Institucional  Website”)  não  constituem parte  dos  sistemas

estruturantes  da  gestão  pública  municipal, ou  seja,  não  pertencem  ao  cerne

indispensável  ao  funcionamento  da  máquina  pública.  Neste  sentido,  não

configuram parcela de maior relevância para comprovação mediante atestados de

capacidade técnica.

Decorre dessa previsão,  o enunciado da  Súmula

263  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  que  estabelece  ser  legal  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”.

A Lei Geral de Licitações, por meio do seu artigo

30,  inciso  II,  determina  que  a  documentação  relativa  à  qualificação  técnica

limitar-se-á  a  “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”.

Neste  mesmo  sentido,  vale-se  da  recente

jurisprudência do e.Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  LIMINAR  CONCEDIDA  NO
PRIMEIRO  GRAU  PARA  SUSPENDER  A
LICITAÇÃO  E  EVENTUAL  CONTRATO.
PREGÃO  PARA  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇO
DE  LEITURA  DE  MEDIDORES  DE  ENERGIA
ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE O ATESTADO
DE  CAPACIDADE  TÉCNICA  APRESENTADO
PELA  EMPRESA  DECLARADA  VENCEDORA
NÃO  DEMONSTRA  PERTINÊNCIA
QUALITATIVA E QUANTITATIVA PARA COM O
OBJETO  LICITADO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
CAPACITAÇÃO  TÉCNICA  DEMONSTRADA  A
PARTIR  DE  CONTRATAÇÃO  SIMILAR.

DESNECESSIDADE  DE  QUE  O  ATESTADO
CONTEMPLE  SERVIÇO  IDÊNTICO.
ATENDIMENTO AO ASPECTO QUANTITATIVO
DO  SERVIÇO  REQUERIDO  PELO  EDITAL.
SUPOSTAS  NULIDADES  NO  INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.  ADMINISTRAÇÃO  QUE



OFERECEU  JUSTIFICATIVAS  PLAUSÍVEIS
PARA  A  INSERÇÃO  DAS  EXIGÊNCIAS  E
FORMAS  CONSTANTES  DO  EDITAL.
ILEGALIDADES  NÃO  DEMONSTRADAS  PELA
IMPETRANTE/AGRAVADA.  RESPEITO  ÀS
OPÇÕES DO ENTE LICITADOR. VEDAÇÃO AO
5ª  Câmara  Cível  Agravo  de  Instrumento  nº
1.740.125-9  -  Pág.  2  CONTROLE  DO MÉRITO
DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. (TJPR - 5ª C.CÍVEL - ai - 1740125-9 -
Curitiba  -  Rel.:  Rogério  Ribas  -  Unânime  -
J.02.04.2019)
                                                             (grifo nosso)

No  caso  em  comento,  a  Proponente  Betha

apresentou  atestado  de  capacidade  técnica  com  nomenclatura  diversa  da

constante no Edital, porém isso, por si só, não tem o condão de alterar o fato

desta licitante possuir as características e funcionalidades exigidas no certame. O

argumento deduzido pela Recorrente fundamenta-se,  de maneira singela,  num

excessivo  rigor,  o  que  não  compactua  com  a  preponderância  do  interesse

público. 

Ainda que o Município apresente o entendimento

de que esta  Peticionária  tenha deixado de apresentar  atestados de capacidade

técnica referentes a dois módulos somente - o que não é o caso em apreço -, estes

não contemplam a parcela de maior relevância do objeto licitado.

Significa dizer que a habilitação da empresa Betha

está  em  plena  conformidade  com  os  parâmetros  legais,  jurisprudenciais  e

doutrinários.

Desta  feita,  as  razões  recursais  não  merecem



prosperar, sendo acertada a decisão que declarou vencedora a Betha Sistemas

Ltda, eis que regular.

3. Do pedido

Ante  o  exposto  e  pelas  razões  exaustivamente

apresentadas, requer seja negado provimento ao recurso interposto pela IPM

Sistemas Ltda, mantendo a decisão que declarou vencedora do certame

a Betha Sistemas Ltda, dando prosseguimento ao certame.

Ainda,  pede-se  que  seja  dada  publicidade  ao

protocolo  das  razões  recursais  da  IPM,  a  fim  de  verificar  se  houve o  envio

tempestivo.

Nesses termos, pede e espera deferimento.

Criciúma, 23 de setembro de 2022.

                Matias Meier                Fábia Aparecida Aigner
Gerente Filial Chapecó          Advogada

            CPF nº 042.536.629-43         OAB/SC 24.771
          BETHA SISTEMA LTDA
           CNPJ 00.456.865/0001-67
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