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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 61/2021/FMS/PMCB 
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL APRESENTADA EM 21/10/2021  
 
Cuida-se de reposta ao Pedido de Impugnação ao Edital interposto pelas empresas BETHA SISTEMAS 
LTDA., ora impugnante, referente ao Pregão Eletrônico n°.55/2021, cujo objeto é a: “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA EM NUVEM DE 
GESTÃO PÚBLICA, COM CONTRATOS INDIVIDUALIZADOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, E PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAPIVARI DE BAIXO/SC’’ 
 
1. DA ADMISSIBILIDADE:  
 

Conforme item 6.6 do Edital,  
 
“Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 

falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que antecederão à data 
de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame”. 

 
Desse modo, observa-se que a Impugnante protocolou sua petição, no dia 21/10/2021, e, 

considerando que a abertura da sessão pública do pregão está agendada para o dia 25/10/2021, a presente 
Impugnação apresenta-se tempestiva.  
 
2. DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 
 

Antes de analisar o mérito da peça impugnatória própriamente dita, é preciso destacar alguns 
pontos de vital importância para elaboração, análise e interpretação de um Edital. 

 
O primeiro destaque é sobre os objetivos da licitação, a doutrina é pacífica ao acentuar os 

traços essenciais e suas finalidades para êxito de um Processo Licitatório, quanto a isso é interessante 
citar i ensinamento do doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 
Celso Antônio Bandeira de Mello. “Licitação – em suma síntese – é um certame que as 
entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados e 
com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta 
mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada 
isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom 
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cumprimento das obrigações que se propõem assumir”. (MELLO, Curso de Direito 
Administrativo, 2004, p.483)   

 
O conceito de licitação de José dos Santos Carvalho Filho (2007, p.209) deixa claro e de 

forma objetiva, o conceito e a finalidade da licitação, conceituando-a como: 
 
 [...] o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração 
Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas 
pelos vários interessados, com dois objetivos – a celebração de contrato, ou a obtenção do 
melhor trabalho técnico, artístico ou científico. 
 
Em outras palavras, pode-se dizer que a licitação tem como objetivo: a) garantir que todos os 

interessados possam participar do processo em condições iguais (princípio da isonomia); b) selecionar a 
proposta mais vantajosa, que como é muito bem esclarecido na obra de Meirelles, têm-se como regra 
geral o menor preço. (MEIRELLES, 2007, p.30); c) a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável. 

Dessa forma, pode-se dizer que o objetivo do Edital é garantir que os interessados participem 
em condições de igualdade, sendo selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração.  

 
Exposto isso passamos a analisar a pertinência da reforma dos itens impugnados no PR nº. 

61/2021: 
 

3. DA EXIGÊNCIA INERENTE A COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PELO 
PERÍODO MÍNIMO DE ATENDIMENTO 
 
A empresa impugnante insurge-se às regras do item 8.1.7.1 referente a exigência de comprovação de 
capacidade técnica por intermédio de atestado que comprove que a empresa licitante tenha realizado 
serviço semelhante ao objeto licitado, pelo período mínimo de 6 meses.  
 
Contrário aos argumentos apontados, se esclarece de que, a busca pela evolução do sistema de gestão 
dessa administração, importa em querer se assegurar ao máximo o cumprimento do objeto nos termos 
propostos para a respectiva contratação.  
 
Em virtude da manutenção dos sistema atual estar sob a égide de um contrato emergencial, não pode a 
administração, ficar a mercê de testes ou experiências de nenhum fornecedor que, por ventura não tenha a 
tecnologia buscada ou que ainda se encontre em fase de desenvolvimento ou testes da mesma.  
 
Tal exigência vem de encontro a segurança que a administração busca em realizar uma licitação dentro de 
um prazo razoável, e de forma clara para que os licitantes que possuam sistemas consolidados possam 
participar, atendendo as qualificações técnicas exigidas.   
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Assim, diante das justificativas apontadas, resta claro a necessidade de se propiciar a participação de 
empresas que já possuam atestadamente qualificação técnica mínima para estar participante da presente 
licitação.  
 
Portanto, tal pleito resta improcedente.  
 
4. Do Item 3.2 – Prazo para emissão Ordem de Serviço 
 
Insurge-se a Impugnante com relação a ausência de prazo para emissão da Ordem de Serviço. Menciona o 
item 9.1.16 do ato convocatório, cujo dispositivo define 90 dias para conclusão dos serviços de 
implantação, o que segundo ele, torna a situação muito rasa e imprecisa.  
 
Ocorre que, a ausência de definição da data de emissão da respectiva ordem de serviço, faz parte do 
momento/fase do certame, posto não ser possível prever em qual data exata será concluído o presente 
certame, o que só ocorre com a homologação do instrumento pela autoridade máxima.  
 
Em nada prejudica o certame, não se fazer constar a indicação de tal prazo, portanto torna-se esse tópico 
apontado julgado como improcente.  
 
5. Do Item 3.3 – Atendimento de 100% dos requisitos 
 
A empresa impugnante destaca no respectivo item como ilegal a exigência para cumprimento de 
requisitos no patamar de 100%.  
 
Sob tal aspecto, resta esclarecer que o exercício da discricionariedade dessa administração lhe permite 
buscar avanços tecnológicos na prestação dos serviços de gestão, baseado em sistema que apresente 
solução tecnológica baseada integralmente em nuvem.  
 
Para tanto e, com base no poder discricionário pode-se exigir que os interessados cumpram o objeto 
buscado no presente certame, dispondo de padrão tecnológico 100% em nuvem.  
 
Estaria agindo com excesso se, a exigência de cumprimento se estendesse para os módulos dos 
programas, o que não ocorre, Assim, torna-se claro que a exigência exposta no item 15.3 do edital, vem 
em busca da amplitude na participação, sendo que o exigido no atendimento mínimo dos módulos dos 
programas, é no percentual de 90%.  
 Assim, resta improcedente o pleito do presente item.  
 
6. Do Item 3.4 – Destaca itens que julga como não essenciais para integrarem o edital 
 
Primeiramente, resta esclarecer que a definição das exigências que se fazem constar no Edital, cabe 
apenas à administração municipal apontar, pois detentora da necessidade específica do serviço que 
pretende seja prestado pela empresa vencedora.  
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Basicamente a impugnante alega como não essencial as definições do item 5.1.4 e suas alíneas e item 5.2, 
referentes as especificações mínimas do padrão tecnológico e segurança do sistema, pontuando 
basicamente contrariedades às definições quanto a necessidade de criação de firewall e de IP exclusivo. 
  
As exigências destacadas nos itens ora atacados pela impugnante, dizem respeito principalmente quanto à 
segurança do sistema. Portanto, não se caracterizam como “não essenciais”.  
 
Deve ser do conhecimento da empresa impugnante ou qualquer outro possível interessado, que o fato do 
protocolo TCP/IP que opera a rede pública não ter sido desenvolvido com bases de segurança necessária, 
tornou-se necessária a criação de firewall´s a fim de bloquear possíveis invasores, proporcionando 
garantia e disponibilidade dos sistemas.  
 
Assim, contrariamente ao alegado na impugnação, é prática do mercado, sistemas baseados de forma 
nativa em nuvem basear a segurança em firewall´s. 
 
Do mesmo modo, com relação quanto ao IP exclusivo, torna-se necessário controle de banda no acesso ao 
sistema, do ambiente interno para o ambiente externo onde o sistema estará hospedado. Sem possuir um 
endereço IP exclusivo, não há como reservar uma distinta largura de banda para que seja garantida a 
disponibilidade de acesso ao sistema pelos usuários. 
Portanto, não possui quaisquer direcionamentos baseados em tais requisitos e definições.  
 
Com relação ao item 3.4, a impugnante manifesta insurgência quanto as definições inerentes a ferramenta 
para mapeamento dos processos baseada em workflow. 
 
De modo contrário ao postulado na impugnação não configura excesso ou mesmo direcionamento a 
nenhuma empresa a escolha da respectiva ferramenta para mapeamento dos processos.  
 
Não é porque a impugnante ou qualquer outra empresa não disponha da respectiva ferramenta que essa 
administração irá pautar seu ato convocatório e, outra ferramenta que não seja da sua opção e escolha.  
 
Assim, resta improcedentes os pleitos e fundamentos com relação aos itens acima mencionados.  
 
7. Do Item 3.5 – cotação do data center 
 
No presente item a empresa impugnante tenta confundir essa administração quanto aos custos que 
envolvem a respectiva administração.  
 
Alega basicamente que, não há necessidade de cotação para os serviços de data center, posto o objeto 
tratar-se de licença de uso de software, cujo valor pago corresponde a respectiva licença, no qual devem 
estar integrados os custos do data center.  
 
Não há nenhuma dúvida de que, os pagamentos mensais correspondem à licença para uso do sistema pela 
administração, na qual se encontram incluídos os serviços de data center.  



 
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
CAPITAL TERMELÉTRICA DA AMÉRICA DO SUL 

 
Av. Ernani Cotrin, n. 187, Centro, Capivari de Baixo/SC, CEP 88745-000, Fone: (48) 3621.4400/Fax: (48) 3621.4434 

www.capivaridebaixo.sc.gov.br  
Página 5 de 7 

 

 
Ocorre que, em cumprimento ao princípio da transparência, essa administração exige sejam apresentados 
todos os custos que compõe a respectiva contratação. Portanto, a discriminação/indicação dos valores 
específicos do data center, não implicam em oneração ou acréscimo de licença. Até mesmo porque, caso 
não seguissem discriminados tais custos, viriam os mesmos embutidos nas mensalidades.  
 
Portanto, contrariamente ao alegado na peça contestatória, não há cobrança dupla pelo mesmo serviço. Há 
sim, busca na transparência dos valores que estarão sendo dispendidos com cada item do contrato. 
 
Ainda com relação aos valores do data center a r. impugnante, a fim de contextualizar seus argumentos 
inerentes aos respectivos serviços com base em um suposto direcionamento, exemplifica de forma 
confusa. Pontua como atitude “anticompetitiva”, a definição por um “determinado e específico tipo de 
datacenter”, conforme suas próprias palavras.  
 
Em momento algum, seus argumentos tratam sobre o tipo de data center que permita fazer relação ao que 
alega a respeito como busca de exemplo.  
 
Com a mesma falta de lógica, traz para o assunto data center e a cotação específica, discussão quanto a 
limitação de caracteres em determinado módulo, exemplificando item de compras, verificado em acesso 
ao TCE/SC, o que entende não ser pertinente para o fito que se estava discutindo no presente item.  
 
No respectivo item a r. impugnante questiona fornecimento de back up em formato DUMP. 
 
As definições da respectiva exigência é que ao término do contrato em havendo a troca de sistemas, será 
imprescindível para esta administração que os dados – de sua propriedade – sejam fornecidos tal qual 
estão armazenados no banco de dados, por meio de um BACKUP DUMP RESTAURÁVEL. Para isto se 
faz necessário que a solução de software como serviço, armazene os dados em um SGBD e que esta 
municipalidade possa obter acesso aos DUMPS, incluindo a possibilidade de restaurá-los localmente 
durante a execução do contrato. 
 
No presente item a impugnante alega ilegalidades baseada no tempo para execução das funcionalidades. 
 
Contrário as alegações de favorecimento com base em tais definições, necessário esclarecer de que, os 
respectivos tempos de desempenho, decorre de observações médias que se espera para execução das 
respectivas tarefas com base na tecnologia que ora se busca.  
 
Importante, salientar de que, o tempo médio apurado, assume caráter de importância, principalmente para 
se evitar a contratação de sistema de gestão, que apenas aparente possuir a tecnologia 100% nuvem 
buscada. Evitando o aumento desnecessário na capacidade e consumo de link, e por consequência o 
aumento de custos à essa administração.  
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Essas informações foram colhidas da área técnica no mercado e em observância às definições de editais 
similares que, buscaram a respectiva tecnologia, principalmente, porque as atividades das tarefas dos 
setores que compõe as administrações, em sua maioria são praticamente às mesmas.  
Assim, restam improcedentes tais alegações acima apontadas 
 
8. Do Item 4  -  identidade de editais 
 
A empresa impugnante pontua basicamente identidade em editais, todavia, não indica comparativo algum 
que demonstre a alegada identidade.  
 
O próprio ato convocatório indica as contratações/administrações tomadas como parâmetros para a 
elaboração do mesmo.  
 
Além do mais, é sabido que, as administrações não partem do zero. E ainda, a INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 65 de 07 DE JULHO DE 2021 expedida pelo Ministério da Economia/Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão, corroborada ainda pela 
Nota Técnica 01 do TCE/SC, vem de modo contrário as insurgências da impugnante, ratificar a utilização 
de contratações similares como parâmetros para elaboração dos atos convocatórios.  
 
A consulta em editais similares não caracteriza direcionamento, sendo prática adotada por diversas 
administrações.   
 
Improcedente do mesmo modo os pleitos do presente item.  
 
9. Dos prazos  
 
A impugnante elenca ainda questionamentos quanto aos prazos/tempos e quantidades médias para 
execução de algumas tarefas pelo sistema a ser contratado.  
Questiona o tempo para consulta inerente a depreciação automática; para a consulta de despesas de 
veículos; para a consulta a prescrição de dívidas a cada 100 lançamentos; para a consulta de estoque de 
depósito; para a Geração de guias de ITBI e IPTU; o tempo e qual o tipo de operação inerente à geração 
de suplementação x anulação; contabilização de receitas. 
 
Necessário esclarecer de que, são definições baseadas nas atividades atuais e os padrões mínimos atuais 
do mercado de acordo com a solução tecnológica buscada.  
São definições do poder discricionário dessa administração quanto a busca de execução das 
funcionalidades em menor tempo possível, de acordo com buscas e levantamentos de informações quanto 
ao tempo médio. Conforme também exigido certames similares e na própria realidade dessa 
administração.   
 
A r. Impugnante coloca em dúvida, mas não pontua os parâmetros que julga correto.  
 Sobre as diferenças de tempo, se esclarece de que, algumas atividades exigem mais funções, mais dados, 
outras menos. Pontua-se como exemplo, a emissão de guias para recolhimento do IPTU em comparação 
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as guias para recolhimento do ITBI. A guia do IPTU normalmente possui mais dados, resultando em um 
tempo maior para sua emissão.  
 
E assim, é com as demais guias, documentos e cálculos.  
 
No que diz respeito as dúvidas quanto quanto ao tipo de operação realizada referente a “suplementação x 
anulação...”; “Geração de arquivo bancário com 10 itens...”, se esclarece de que a operação realizada se 
caracteriza pela inclusão de suplementação. Não havendo, necessidade de ser gerado no mesmo formato 
utilizado pelo órgão.   
 
Quanto as dúvidas inerentes ao tempo de contabilização de receitas tributárias se esclarece que, seguiram 
a mesma lógica na busca das demais funções. Merecendo destaque, porém o fato de que, são parâmetros 
mínimos que todo o sistema deva entregar/possuir inerente a respectiva contabilização de receitas 
tributárias. 
 
Os respectivos parâmetros de tempos segue o objetivo no sentido de cumprir as atividades sem que isso 
importe em consumo excessivo de link. 
 
Assim, seguindo o norte dos demais itens analisados, julga improcede o pleito do presente item.  

 
10. DA DECISÃO 
 

Por todo o exposto, considerando as fundamentações aqui demonstradas e, principalmente, 
em homenagem aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da eficiência, decide-se conhecer da 
Impugnação da empresa BETHA SISTEMAS LTDA, decidindo pela sua improcedência.  

 
Mantém-se a data da presente licitação.  

 
 
Capivari de Baixo, 22 de outubro de 2021. 

 
 
 
 

Vicente Correa Costa 
Prefeito Municipal 


