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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Impugnação e solicitação de esclarecimentos. 

Pregão Presencial n. 003/2021 

 

 

 

Staf Sistemas LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Antônio J. 

M. Andrade, n. 1042, Centro, Nova Andradina-MS, inscrita no CNPJ sob o n. 07.941.056/000190, vem 

perante Vossa Senhoria, por intermédio de seu advogado, interpor IMPUGNAÇÃO em face do Edital do 

Pregão Presencial em epígrafe, nos termos a seguir estabelecidos: 

 

1. Do relatório 

 

A Prefeitura Municipal de Aral Moreira - MS publicou o edital de licitação referente ao 

pregão presencial n. 003/2021, cujo objetivo é a “contratação de empresa especializada para 

fornecimento de licença e locação de sistemas de Gestão Pública – PLATAFORMAWEB e DESKTOP” com 

acesso simultâneo para usuários da Administração municipal, que atenda às especificações técnicas, os 

quantitativos e serviços técnicos correlatos, descritos no Anexo I deste Edital. 

 

Inobstante todo zelo, conhecimento e cuidado do(a) Pregoeiro(a), ao analisar o edital, 

bem como o termo de referência, constatamos a existência de ilegalidades e inconsistências, as quais 

merecem ser reparadas. 

 

URGENTE 
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Frise-se que as ilegalidades e as inconsistências encontradas no edital e no respectivo 

termo de referência comprometem a lisura e seriedade do certame, já que comprometem a 

competitividade delineada por Lei, bem como o entendimento para apresentação de uma proposta justa 

e consistente, o que fatalmente provocará o aumento de custos da futura contratação, gerando possíveis 

danos ao erário. 

 

Eis o relato do necessário. 

 

2. Preliminarmente 

 

2.1. Da tempestividade da impugnação 

 

Acerca da tempestividade da impugnação, dispõe o § 2º do artigo 41 da Lei de 

Licitações (Lei Federal n. 8.666/93): 

 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com 

as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 

falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso. 

 

Em relação à base legal, é cediço que a Lei de Licitações é subsidiária1 à Lei que estatuiu 

o Pregão (Lei Federal 10.520/2002), sendo, pois, aplicável à impugnação ora trazida a lume. 

 

O Decreto n. 3.555, de 08 de agosto de 2000, de igual sorte, estabelece o prazo de até 

dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, para solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, senão veja-se: 

 
1 Fato reconhecido no próprio edital: 
9.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
presente pregão, sob pena de decadência do direito de fazê-lo administrativamente, devendo neste caso ser 

observada subsidiariamente a Lei n8.666/93. 
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 Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. 

 

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. 

Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 

expediente no órgão ou na entidade. 

 

Assim, considerando que o termo inicial é a data para abertura da Sessão: dia 10 de 

março de 2021. O dia 10 não será computado. Ele é o dia de início. Não se conta o dia de início, nem os 

feriados, sábados e domingos. 

 

Assim, o primeiro dia útil que antecede a data de abertura da sessão é o dia 09; o 

segundo dia útil é o dia 08. Logo, qualquer licitante tem até o final do dia 08 de março de 2021 para 

IMPUGNAR O PRESENTE EDITAL. 

 

Sobre o assunto, colha-se o entendimento jurisprudencial: 

 

“APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DO 

PREGOEIRO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 

(...) 

3. Nos termos do art. 18, caput do Decreto n.º 5.450/2002, o prazo para a 

impugnação ao edital, na modalidade do pregão eletrônico , é de até 2 (dois) dias 
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úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sendo que a contagem de 

tal prazo deve ser efetivada com a exclusão do dia do vencimento e com a 

inclusão do dia de início, nos termos do art. 9º da Lei n.º 10.520/2002 c/c art. 116 da 

Lei n.º 8.666/93. 

4. In casu, CONSIDERANDO-SE QUE A SESSÃO PÚBLICA FOI DESIGNADA PARA O DIA 

10/02/2012 ÀS 10:00, TEM-SE QUE O DIA 09/02/2012 É O PRIMEIRO DIA ÚTIL ANTES 

DA SESSÃO PÚBLICA E O DIA 08/02/2012 É O SEGUNDO DIA ÚTIL ANTES DA SESSÃO 

PÚBLICA. ASSIM, O TERMO FINAL PARA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE 

SE CUMPRA O PRAZO DE ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DESIGNADA PARA A 

SESSÃO (NO CASO, O DIA 08/02/2012), É O DIA 08/02/2013 DENTRO DO HORÁRIO 

DE FUNCIONAMENTO DO HFB. Por conseguinte, considerando-se que a impetrante 

protocolou sua impugnação no dia 08/02/2012, mostra-se ilegal a decisão do 

pregoeiro que rejeitou sua peça impugnativa por intempestividade. 

(...) 

(TRF 2ª Região, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Processo: 201251010027282, 

Relatora: Juíza Federal Convocada CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, E-DJF2R - Data:: 

26/06/2013, unânime) 

 

Nesse sentido, tempestiva a interposição da presente impugnação. 

 

3. Considerações 

3.1. Da impugnação 

 

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a impugnação é importante mecanismo 

de controle do processo licitatório e preservação dos próprios agentes públicos envolvidos na contratação, 

haja vista que sua interposição ocorre em decorrência da inobservância da legislação, da equivocada 

interpretação do ordenamento jurídico e em alguns casos do propósito deliberado de restringir a disputa. 

 

Nesse sentido, deve esta Administração observar a impugnação com o devido 

comedimento e atenção que merece a situação, sob pena de cometer abusos insanáveis que podem 

prejudicar a consecussão das próprias atividades administrativas. 
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3.2. Das diretrizes a serem observadas 

 

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. 

 

Dessa forma, diante das premissas acima elencadas passaremos a analisar as 

disposições estabelecidas no edital que fogem ao atendimento das finalidades pretendidas por uma 

licitação. 

 

4. Do mérito da impugnação 

 

4.1. Do termo de referência 
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O termo de referência é o instrumento elaborado pela Administração Pública para 

explicitar o conjunto de informações necessárias à aquisição ou contratação que almeja realizar. Frise-se 

que referido documento tem natureza essencial, já que estabelece os elementos indispensáveis à 

formulação das propostas pelos interessados em participar da disputa. 

 

O termo de referência é definido no inciso II do artigo 8º do Decreto n. 3.555/2000, 

como: 

 

“É o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do 

custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços 

praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo 

de execução do contrato”. 

 

Essa definição foi ampliada no inciso XI do artigo 3º do Decreto n. 10.024/2019, que 

regulamenta o pregão na modalidade eletrônica, conforme transcrito a seguir: 

 

(...) 

XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos 

preliminares, que deverá conter: 

a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir 

dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do 

objeto, com as seguintes informações: 

(...) 

 

Ao contrário do que prescreve a legislação correlata, o termo de referência acostado 

ao edital do pregão presencial n. 003/2021 apresenta-se permeado de deficiências e imprecisões em suas 

definições técnicas – veremos mais adiante –, o que está a dificultar a formação de uma proposta 

consistente a esta Administração. 

 

Além disso, importante mencionar que esta Requerente solicitou cópia integral do 

processo a essa Administração, a fim de analisar inclusive a presença do estudo técnico preliminar que 
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deveria embasar a contratação, o que, em tese, também permitiria um melhor entendimento acerca das 

disposições insertas no termo de referência ora impugnado. 

 

Frise-se que a existência de Estudo Técnico Preliminar para esta contratação é 

imprescindível. Sobre o assunto, vejamos o que dispõe o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do 

Sul: 

 

EMENTA: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –PREGÃO PRESENCIAL –AQUISIÇÃO DE PEÇAS,  

ACESSÓRIOS  ELÉTRICOS  AUTOMOTIVOS  E  SERVIÇOS  DE MANUTENÇÃO –ATA  DE  

REGISTRO  DE  PREÇOS –NÃO  REALIZAÇÃO  DE ESTUDO  TÉCNICO  PRELIMINAR  

ADEQUADO – AUSÊNCIA  DE  EFETIVA PESQUISA  DE  MERCADO,  DE  PARECER  

JURÍDICO  ADEQUADO  E  DE PUBLICIDADE –IRREGULARIDADE –MULTA. A não 

realização de estudo técnico preliminar adequado evidencia a irregularidade do 

procedimento licitatório, assim como a ausência de efetiva pesquisa de mercado, de 

parecer jurídico adequado  e  com  a  fundamentação  jurídica  correta  para  a  ata  de 

registro de preços e de publicidade dos atos constituem empecilhos à regularidade do 

procedimento licitatório e da ata de registro de preços dele decorrente, sujeitando o 

responsável à aplicação de multa (TCE/MS. Acórdão 523/2020. TC/410/2020. Relator: 

Cons. Jerson Domingos). 

 

Por isso, desde já questionamos a existência do referido instrumento de planejamento 

da contratação, bem como o esclarecimento acerca da negativa de cópia integral do processo. 

 

Adiante, passaremos a analisar as irregularidades verificadas no termo de referência. 

 

4.1.2. Da ilegalidade do termo de referência - da ausência de elementos para propiciar a avaliação do custo 

e composição do preço 

 

A imprecisão e a falta de detalhamento dos elementos do objeto a ser contratado, 

além de violar a natureza do Termo de Referência e, por conseguinte, a legislação que regulamenta o 

pregão, também é motivo de censura pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Vejamos: 
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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; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 

seus custos unitários; 

(...) 

§ 6o  A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos 

realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

 

Conforme apontado pelo artigo acima, a falta de um orçamento detalhado que reflita 

a composição de todos os custos unitários do objeto é fator decisivo para a não realização da licitação, 

bem como a responsabilização dos envolvidos. 

 

Na presente hipótese, esta Administração não quantificou as horas técnicas ou dias 

para prestação de serviços de atendimento técnico local, bem como não apresentou o número de usuários 

que se utilizarão dos sistemas, fatores preponderantes para oferecer uma proposta de preço adequada 

aos serviços. 

 

Tal conduta, como dito, ofende a natureza do termo de referência e o parágrafo 2º do 

artigo 7º da Lei de Licitações e Contratos, inviabilizando até mesmo a continuidade do certame. 

 

Ora, como é possível apresentar uma proposta de preços se sequer foi mensurada a 

quantidade de suporte técnico in loco ou o número de usuários que serão atendidos pela equipe da futura 

contratada? 

 

Como a futura contratada poderá mensurar seus custos se não sabe efetivamente, 

quantos profissionais deverá contratar para atender os usuários do sistema? 
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RESSALTE-SE QUE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS É 

DIRETAMENTE PROPORCIONAL AO NÚMERO DE USUÁRIOS DOS SISTEMAS! DA MESMA FORMA, COMO A 

FUTURA CONTRATADA IRÁ PROGRAMAR O TREINAMENTO SE NÃO SABE O NÚMERO DE USUÁRIOS A 

RECEBER CAPACITAÇÃO? 

 

Sobre a necessidade de a Administração apresentar todos os custos unitários do objeto 

a ser contratado, dispõe a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Acórdão n. 1.200/2010, Plenário, 

rel. Min. Marcos Bemquerer Costa: 

 

“(...) já está assente neste Tribunal que a existência de orçamento detalhado em 

planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários (art. 7º, § 2º, 

inciso II), bem como sua exigência das licitantes, são condições necessárias para a 

licitação de serviços a serem contratados pela Administração, de forma que se possa 

verificar a conformidade de cada proposta com os preços correntes no mercado, 

conforme art. 43, IV, da Lei n. 8.666/1993 (vide exemplo, Acórdão n. 546/2008 – 

Plenário, subitem 9.1.1).” 

 

Ainda sobre o assunto, já se manifestaram os Tribunais de Justiça pátrios: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA - EDITAL 

MS/CS 530-R80159 DA CEMIG - REGULARIDADE FISCAL - EXIGÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CERTIDÕES NEGATIVAS. QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA - EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPITAL LÍQUIDO 

MÍNIMO E DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO CUMULATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE 

ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS 

LICITADO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 

1- Declara-se a nulidade da exigência de apresentação de prova de quitação de tributos 

e certidões negativas, como forma de demonstração da regularidade fiscal, para fim 

de habilitação em concorrência pública, por violar o disposto no art. 29 da Lei 

8.666/1993. 
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2- Declara-se a nulidade da exigência cumulativa de apresentação de capital líquido 

mínimo e de patrimônio líquido mínimo, para a qualificação econômico-financeira da 

licitante no certame, sem justificativa para a cumulação, por violar o disposto no art. 

31, § 2º da Lei 8.666/1993, que determina a exigência alternativa do capital líquido 

mínimo ou do patrimônio líquido mínimo.  

3- A ausência, no edital, de anexo contendo o orçamento detalhado em planilhas, que 

especifiquem a composição dos custos unitários dos serviços licitados, fere o disposto 

nos art. 7º, § 2º, II e 40, § 2º, II, ambos da Lei 8.666/1993. 

(TJ-MG - Reexame Necessário-Cv: REEX 10024081708703001 MG. Relator: Brandão 

Teixeira. Julgado em 3 de Julho de 2013). 

 

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas de Minas Gerais: 

 

EMENTA: DENÚNCIA — PREFEITURA MUNICIPAL — PREGÃO PRESENCIAL — 

EXIGÊNCIA EDITALÍCIA RESTRITIVA À AMPLA PARTICIPAÇÃO DE INTERESSADOS — 

IMPROCEDÊNCIA — APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE 

EXIGIDA APENAS AO LICITANTE VENCEDOR — AUSÊNCIA NO EDITAL DE INDICAÇÃO DO 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS 

DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS — IRREGULARIDADES — 

DESCUMPRIMENTO DAS LEIS 10.520/02 E 8.666/93 — DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE — MULTA AOS RESPONSÁVEIS. 

1) A exigência de apresentação do certificado de garantia apenas pelo licitante 

vencedor não configura restrição à competitividade, sendo lícita tal exigência, a fim de 

se assegurar a boa execução do objeto licitado. 

2) O valor estimado da contratação deve constar do edital como condição 

indispensável para o julgamento das propostas sendo, também, imprescindível para 

que os interessados apresentem propostas mais adequadas ao interesse público. 

3) A regularidade do instrumento convocatório depende da presença do orçamento 

estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, seja como parte integrante 

do termo de referência, seja como anexo integrante do edital, não bastando a 

Administração realizar as cotações de preços no mercado. 
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4) Julga-se procedente em parte a Denúncia e aplica-se multa aos responsáveis. 

5) Determina-se o arquivamento dos autos após cumpridos os procedimentos 

regimentais.  

(MINAS GERAIS. Tribunal de Contas. Primeira Câmara. Denúncia n. 838.976. Relator: 

cons. Adriene Andrade. Sessão de 6 mai. 2012, grifo nosso). 

 

Além disso, a própria lei que delimita regras para o pregão (Lei Federal n. 10.520/2002) 

estabelece: 

 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

(...) 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 

que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

 

Assim, considerando que esta Administração não expressou de maneira clara os 

requisitos para a contratação, requeremos que sejam tomadas as medidas necessárias para que seja 

apresentada uma planilha que represente todos os custos detalhados do serviço a ser contratado, 

incluindo-se nestes, o número de horas ou dias de serviços técnicos locais, bem como o número de 

usuários dos sistemas. 

 

3.1.2. Da inconsistência do Termo de referência - da necessidade de parcelamento do objeto a ser licitado. 

 

Analisando o edital, observa-se que esta Administração pretende realizar a contratação 

em lote único, isto depreende-se do critério de julgamento estabelecido no item 6.2. do edital “preço 

global”, além da proposta de preços presente no anexo II do edital, na qual não há qualquer divisão em 

lotes. 

 

Ocorre que o § 1º do art. 23 da Lei Federal n. 8.666/93 prevê que “as obras, serviços 

e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem 

técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala”. 
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Frise-se que referido tema é matéria de Súmula do Tribunal de Contas da União: 

 

Súmula nº 247 TCU: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço 

global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a 

ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 

relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-

se a essa divisibilidade. 

 

No mesmo sentido, dispõe o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

 

DENÚNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PARCELAMENTO DO OBJETO. 

MODALIDADE LICITATÓRIA. ASSINATURA NO EDITAL. VISITA TÉCNICA. 

IMPROCEDÊNCIA. 1. A definição do objeto licitatório consiste em discricionariedade 

relativa da Administração contratante, sendo inadequado o fracionamento de objetos 

que têm relação de interdependência. 2. O parcelamento do objeto de licitação 

destinada à aquisição de bens ou de serviços divisíveis é obrigatório nas hipóteses em 

que tal divisão acarretar melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado 

e ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. 3. A complexidade 

dos bens ou serviços de tecnologia da informação pode não descaracterizar a 

padronização com que são usualmente comercializados no mercado, de modo a não 

consistir em justificativa hábil para a não utilização da modalidade pregão. 4. Não há 

impedimento legal para que o pregoeiro seja signatário do edital de pregão. 5. A 

exigência editalícia de visita técnica deve ser devidamente justificada pela 

imprescindibilidade de os concorrentes conhecerem o local de execução contratual e 

pela complexidade e extensão do objeto licitado. 

(TCEMG. DENÚNCIA N. 923922. Relator: CONSELHEIRO SUBSTITUTO LICURGO 

MOURÃO) 
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Na presente hipótese, mais uma vez contrariando a Lei, esta Administração optou por 

realizar a licitação em uma única parcela para serviços sem qualquer correlação (a exemplo do sistema de 

saúde, que é específico e possui inúmeros fabricantes especializados pelo país), PASMEM, SEM QUALQUER 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA. 

 

Considerando que a licitação em diversos lotes tem o condão de propiciar a ampliação 

da competitividade, conforme amplamente ressaltado pelas Cortes de Contas do País, caso seja mantida 

em conjunto a contratação de softwares que possam ser contratados separadamente, o prejuízo a esta 

Administração restará configurado. 

 

3.1.3. Da necessidade de esclarecimento de funcionalidades descritas no termo de referência 

 

Vejamos o que dispõe o edital quanto aos requisitos do Módulo Valor Adicionado 

Fiscal: 
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Conforme se observa dos requisitos funcionacionais acima estabelecidos, constata-se 

que o módulo exigido é voltado ao Estado de São Paulo, não tendo correlação com a arrecadação de ICMS 

no Estado de Mato Grosso do Sul. Vejamos: 

 

 

Diante do que se observa, questionamos a presença desses requisitos no edital, haja 

vista que isto pode direcionar a empresas que estão presentes no Estado de São Paulo. 

 

Ademais, questiona-se: qual a utilização prática dessas funcionalidades para o Estado 

de Mato Grosso do Sul? 

 

Por fim, a presença dessas características no edital representa restrição a 

competitividade e direcionamento do processo licitatório. 

 

4.2. Da amostra do software - da violação ao princípio do julgamento objetivo 

 

Como julgamento objetivo, entende-se aquele baseado em critérios e parâmetros 

concretos, precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, que afastem quaisquer 

subjetivismos quando da análise da documentação. 
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No caso do edital e seus anexos, percebe-se que não há fixação de critério objetivo 

para o julgamento da amostra do do software, uma vez que não foi delimitada de forma clara como e 

quais serão os requisitos julgados do termo de referência, bem como se serão considerados atendimentos 

parciais ou qual será a ordem de demonstração. 

 

Assim, em homenagem ao princípio do julgamento objetivo, devem ser perfeitamente 

delimitados os critérios de avaliação dos softwares, pois da forma como estipulado poderá a 

Administração direcionar a avaliação conforme seu bel prazer, o que é vedado pela legislação. 

 

Sobre o assunto, dispõem os artigos 44 e 45 da Lei de Licitações e Contratos: 

 

Art. 44 – No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 

objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e 

princípios estabelecidos por esta Lei. 

§ 1º - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 

subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da 

igualdade entre os licitantes.(…) 

 

Art. 45 – O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação 

ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 

critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelos órgãos de controle jurisprudência. 

  

Portanto, mais uma vez merece reparo o edital. 

 

5. Considerações finais 

 

Por fim, gostaríamos de ressaltar que o compromisso da empresa impugnante é servir 

de instrumento de continuidade e aprimoramento da gestão pública, por isso se materializa esta peça de 

impugnação. 
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Assim, para que não permaneçam dúvidas sobre a legalidade deste procedimento e 

sobre a idoneidade dos servidores que elaboraram o edital e o termo de referência, solicita-se a esta 

Administração que faça a revisão geral das exigências e características especificadas nos referidos 

documentos. 

 

6. Dos pedidos 

 

Ante o exposto, pugna a Staf Sistemas LTDA pelo conhecimento e provimento da 

presente impugnação em todos os seus termos, a fim de que seja suspenso o Pregão Presencial n. 

003/2021. Após, seja retificado e republicado o edital impugnado, observando-se as recomendações 

supracitadas, sob pena de nulidade do presente certame. 

 

Nesses termos, pede e espera deferimento. 

 

Campo Grande, MS, 08 de março de 2021. 

 

 

José Eduardo Meira Lima 

OAB/MS n. 17.216-B 
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