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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL – PREGAO PRESENCIAL – REGISTRO DE 

PREÇO Nº 018/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWI EMPREENDIMENTOS TEC. E TURISMO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ de nº 11.601.924/0001-60 com sede administrativa à Rua 01, nº 31, 

Jardim Guanabara, na Cidade de Cuiabá-MT, CEP 78.10-730 titular do endereço eletrônico de 

e-mail: marciofreitastelecom@gmail.com, por seu representante legal Sr. Marcio Freitas 

Correa, que esta subscreve, vem tempestivamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro 

no art. 5º, inciso XXXIV alínea “a”, e XXXV da Constituição Federal, e Lei nº 08.666/93, 

apresentar  

 

IMPUGNACÃO DE EDITAL 

 

em face ao constante no item 11.8 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, Subitem 11.8.3, 

requerendo para tanto a sua apreciação, julgamento e admissão, na forma dos dispositivos 

legais vigentes: 

http://www.twiconsultoria.com.br/
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DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Em breve resumo, trata-se de licitação na modalidade Pregão Presencial – Registro de 

Preço Nº 018/2018, promovida pela PREFEITURA GAÚCHA DO NORTE-MT, que tem como 

objeto “a Contratação de Pessoa Física ou Jurídicas, para Futura e Eventual Contratação de 

empresa especializada em CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO PARA A ÁREA DE 

GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, para atender às necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde”. 

 

A Empresa Impugnante é empresa consolidada no ramo de prestação de serviços objeto 

do presente certame, atendendo atualmente mais de 40 municípios nos Estados de Mato 

Grosso, Rondônia, Goiás e São Paulo. 

 

Ao tomar conhecimento do certame epigrafado, e mediante salutar análise do 

preâmbulo do edital concluiu que a administração optou por realizar licitação na modalidade 

pregão presencial para registro de preços, sob a forma de serviço, tipo menor preço por item, 

vejamos: 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 019/2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nª: 
018/2018 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
[...] 
 

É cediço que a seleção do critério de julgamento pelo menor preço não será um ato 

discricionário do administrador, e deverá ser preferencialmente adotado em licitações cujo 

objeto se apresente de forma mais simples, sem maiores complexidades técnicas, e que 

permitam um julgamento igualitário entre as propostas. 

 

Esta é a inteligência que se extrai da análise do art. 46 da Lei 8.666/93, a saber: 

 

Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, 
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos 
técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o 

http://www.twiconsultoria.com.br/
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disposto no § 4o do artigo anterior.          (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) (Grifo nosso). 

 

Contudo, isso não significa que o administrador deverá abrir mão de critérios técnicos 

para instituir a licitação do tipo "menor preço" e, por consequência, adquirir 

produtos/serviços de má qualidade. 

 

Em meio a isso, na busca pela legalidade do Certame, as exigências do Edital 

devem ser razoáveis, e cabe ao Administrador acautelar-se no detalhamento destas, a 

fim de que esses descritivos não se tornem excessivos, caracterizando um 

direcionamento da licitação. 

  

Neste cenário, almejando participar do processo licitatório epigrafado, a Empresa 

Impugnante se vê impedida em decorrência de um fator presente no edital que se mostra 

completamente desarrazoado, a saber, aquele constante no item 11.1- Qualificação Técnica; 

Subitem 11.8.3, in verbis:  

 
11.1- Qualificação Técnica 
[...] 
11.8.3 - Apresentar a indicação de pelo menos um profissional responsável 
pela equipe técnica que prestará os serviços, cuja qualificação mínima 
deverá ser comprovada por um certificado em formação de curso 
superior ou especialização em áreas de Tecnologia da Informação, 
devendo também apresentar comprovação de que o mesmo compõe os 
quadros funcionais permanentes da empresa. (Grifamos). 
 

Nota-se que a exigência de possuir a empresa licitante em seu quadro permanente, na 

data de abertura desta licitação, “no mínimo um profissional responsável pela equipe técnica 

que prestará os serviços, cuja qualificação mínima deverá ser comprovada por um 

certificado em formação de curso superior ou especialização em áreas de Tecnologia da 

Informação”, se mostra completamente arbitrária e desarrazoada. 

 

Ora, objeto do certame é claro no sentido de que objetiva a “Contratação de Pessoa 

Física ou Jurídicas, para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada em 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO PARA A ÁREA DE GESTÃO DE 

SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde,” ou seja, o software a ser implantado já existe no mercado. 

http://www.twiconsultoria.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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A Municipalidade vai adquirir o produto já existente e operante no mercado, não será 

necessário proceder com a criação do sistema, fato este que justificaria a presença do 

profissional com certificado em formação de curso superior ou especialização em áreas de 

Tecnologia da Informação, solicitado no item 11.8.3 do Edital.  

 

A par disso, a exigência carrega acentuado grau de RESTRIÇÃO INDEVIDA À 

COMPETITIVIDADE que deve existir no certame, ferindo princípios basilares da 

Administração Pública, a saber: Igualdade, Moralidade e Impessoalidade. 

 

Ademais, não há que se falar em serviço de natureza predominantemente 

intelectual, pois se trata de fornecimento de software e serviços interligados 

objetivamente obtidos no mercado. 

 

A mencionada exigência contida no Edital fere a Constituição Federal, pois esta 

não admite que as licitações contenham cláusulas restritivas à participação dos interessados, 

conforme apregoa o art. 37, XXI, a saber: 

 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Grifamos). 

 
Como se não bastasse, a exigência contida no item 11.8.3 afronta ainda o que dispõe a 

Lei 8.666/93, art. 3º, § 1º, 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 

http://www.twiconsultoria.com.br/
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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;        (Redação 
dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 

Ademais, o art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993, apresenta rol exaustivo de requisitos para 

a habilitação, de modo que o requisito contido no item “11.8.3” do Edital impugnado é 

desarrazoado e fere o art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993, uma vez mostrar-se excessivo e 

carente de fundamentação técnica, pois a Administração está jungida a definir os 

critérios de qualificação técnica à razoabilidade, necessidade e compatibilização com o 

objeto licitado, devidamente justificados. 

 

Neste sentido o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO já se manifestou em diversos 

casos concretos semelhantes, a saber: 

 

Ademais, lembre-se que este Tribunal já se manifestou no sentido de ser 
vedada a exigência, antes da contratação, de a licitante possuir em seu 
quadro próprio, ou seja, com vínculo empregatício, de profissional 
técnico com a qualificação técnica exigida para a execução do objeto 
pretendido, por impor ônus desnecessário e restringir o caráter 
competitivo da licitação, [...]. (Acórdãos 126/2007, 772/2009, ambos do 
Plenário, entre outros” Acórdão 6.466/2010, 2ª C., rel. Min. José Jorge)” [...] 
Não se pode conceber que as empresas licitantes sejam obrigadas a 
manter profissionais de alta qualificação, sob vínculo empregatício, 
apenas para participar da licitação [...] (TCU - Acórdão 1.265/2009, 
Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler). (Grifamos). 
 
Acórdão 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com pedido de 
cautelar, formulada pelas empresas Mercurius Engenharia S/A – Mesa (CNPJ 
07.510.485/0001-02), [...] Promessa de Consórcio MGC-Mercurius GEL Cidade 
(Consórcio), em razão de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do 
Edital de Concorrência 20130003/Seinfra/CCC, do Governo do Estado do 
Ceará, cujo objeto era a seleção de empresa ou consórcio de empresas para a 
prestação de serviços de Manutenção e Conservação Estrutural e Rodoviária 
do Sistema Viário de Interseção e Acessos de Vias Urbanas à CE- 040, 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
[...] 
9.3.1. abstenha-se de exigir comprovação de vínculo empregatício do 
responsável técnico de nível superior com a empresa licitante, uma vez 
que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional, 

http://www.twiconsultoria.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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definidas no art. 30, inciso II e § 1º, da Lei nº 8.666/1993; (TCU – Acórdão 
1988/2016, Plenário, rel. Min. Augusto Nardes). (Grifamos). 

 

Ora, resta evidente que a exigência que se combate neste ato é completamente 

desarrazoada e cria obstáculos para a participação de licitantes. Veja nobre pregoeiro, a 

empresa Impugnante possui plena capacidade técnica para participar e principalmente para 

executar o objeto da presente licitação, tanto é, que o sistema por ela operado é um dos mais 

completos do país, pois interliga dados dos programas e sistemas oficiais do SUS junto ao 

Ministério da Saúde, tais como: E-SUS, HORUS, SIPNI, BPA, SIA, SISMAMA, SIPRENATAL, 

SISVAN, I’HA, e CARTÃO SUS, temos que destacar que o sistema contratado é certificado 

pelo Conselho Federal de Medicina por intermédio da Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde (SBIS), e apenas 3 (três) sistemas no País possuem tal 

certificação, conforme prova o print colacionado abaixo. 

 
 

Assim, resta inconteste a ilegalidade presente no Edital do PREGÃO PRESENCIAL – 

REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2018 desta Municipalidade, de modo que eliminá-la é medida 

http://www.twiconsultoria.com.br/
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imperiosa no presente caso, em atendimento ao que prelecionam as normas de regência, o que 

desde já se requer.  

 

PEDIDO 

 

Diante do exposto, não há como se manter o vício apontado, portanto, requer a 

IMPUGNAÇÃO PARCIAL DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL –REGISTRO DE PREÇO Nº 

018/2018 DO MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE-MT, em especial no item 11.8.3 e seus 

correspondentes anexos – ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA, e seus itens, e demais itens 

relacionados; 

 

Assim, tendo em vista o Princípio da Legalidade, da Igualdade e da Supremacia do 

Interesse Público, impugna-se as documentações de habilitação, requerendo a dispensa de 

apresentação dos documentos de habilitação descritos no item 11.8.3 do Edital 

impugnado. 

 

Não sendo este o entendimento da Comissão de Licitação, que fundamente as negativas 

das alterações. Ressalta-se que é direito da Requerente receber formalmente a resposta do 

deferimento ou indeferimento de sua requisição sob pena de cerceamento de direito, e ofensa 

aos Princípios da Legalidade e Publicidade. 

 

Certos do atendimento ao requerido, por ser de direito, aguarda deferimento e 

imediatas providencias na retificação do edital, sob pena de se mantendo a ilegalidade, ser 

encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 

DENÚNCIA com todo o material a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis para 

anulação do certame, sanando a ilegalidade que macula o processo licitatório em epigrafe da 

forma como se encontra, bem como a responsabilização dos gestores envolvidos.  

 

Nestes termos, certos da compreensão e de que tudo não passa de apenas um equívoco 

do ato editalício, aguarda deferimento e providencias. 

 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018. 

 

___________________________________________________________________________ 
TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA. 

MARCIO FREITAS CORREA 
DIRETOR GERAL 

http://www.twiconsultoria.com.br/

