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PAIM FILHO/RS 

Referente: Edjtal de Pregao eletr6nico 004/2020 



BETHA SlsTEMAS LTDA., pessoa jurfdica de 

direito pnvado regularmente inscrita no CNPJ sob o 

n° 00.456.865/0001-67, estabelecida na Rua Joao 

Pessoa n° 134, 1° andar, Centro, Criciuma/SC, 

vem, mui respeitosamente a elevada presence de 

Vossa Senhorta, ofertar IMPUGNA9AO 

ADMINISTRATIVA aos termos do edital em 

epfgrafe, o que faz de acordo com os fatos e 

fundamentos de dlreito a segulr expostos: 

I. INCORREICOES DO TEXTO EDITALICIO. 

A licitac;:ao, como se sabe, e um procedimento administrativo em que dlversos ates sao 

praticados com o escopo final de selecionar uma proposta que, conforme criterios objetivos 

previamente definidos no instrumento convocat6rio possibilite a posterior celebracao de um 

contrato com o proponente melhor situado no julgamento final. em decorrencia de haver 

ofertado as melhores e mais vantajosas condicoes ao ente interessado. 

Nao raro, porern, a complexidade e prolixidade do edital fazem com que a admlnlstracao 

publica peque em seu mister constitucional de garantir a contratacao mais vantajosa 

possivel, sendo esta justamente a hip6tese em aprecol 

E para um melhor entendimento de nossos argumentos, perpassaremos pontualmente os 

itens que, sob a 6tica da lmpugnante, eivam o edital de ilegalidades que caso nae 

extirpadas poderao comprometer o resultado util do procedimento, se acaso forem 

mantidas: 

1. 
Ausencia de informacoes relevantes informacoes sobre 



conversao de dados, treinamentos e servicos de suporte tecnico. 

O termo de rsferencia - projeto basico do edital, embora muito bem elaborado, deixou de 

contemplar informacoes sabre services relevantissimos a serem executados. 

Previu o item 11.4 do edital: 

"A empresa vencedora devera converter os dados de no mfnimo 05 (cinco) anos 

anteriores, sendo que os mesmos devem ficar totalmente disponiveis e 

integrados em no mexlmo de 20 (vinte) dias ap6s implanta9ao dos sistemas 

/icitados, e devera converter os dados de no mfnimo 10 (dez) anos anteriores, 

sendo que os mesmos devem ficar totafmente disponiveis e integrados em no 

meximo de 40 (quarenta) dias ap6s implanta,;ao dos sistemas licitados, os 

dados do ano vigente a empresa tere o prazo de 48 quarenta e oito) horas para 

disponibi/izar todos os dados, conforme legislat;�o da publicat;lJo em tempo real 

( Lei da Transparencia). Nao bevet« quetauer prorroga9ao nos prezos para 

cooversso dos dados. 

Ocorre que os services de conversao precisam ser melhor detalhados: tamanhos 

aproximados das bases de dados a serem convertidas, se ha ou nao dlcionario de dados, 

se os dados encontram-se em bancos de dados estruturados no oadrao SQL ANSI 92 (Ou 

outro), tudo isso precisa estar positivado no termo de refer�ncia. 

A prefeitura concedeu prazos absolutamente exiguos para a conversao de dados, tais 

prazos tornam inviavel a possibilidade competitividade, pois para realizar a convsrsao de 

anos de trabalhos executados pela entidade em alguns dias, mesmo com muita dedicacao 

de qualquer empresa com interesse em participar, tal solicitacao editalfcia restringe a ampla 

participacao e a mesma acaba nao detalhando se fornecera dtcionario de dados, formato 

das bases, layouts etc. 

Sem estas lnforrnacoes, e com o prazo exiguo definido, nao ha possibilidade de se ofertar 

proposta coerente com o solicitado. 

Por outro lado, tarnbern os services de treinamento precisam de detalhamentos especfficos, 

tais como nurnero de horas de capacitacao a serem fornecidas, quantidade de servidores a 

serem capacitados, eventuais materiais ou elementos didaticos a serem fomecidos. enfim, 

os elementos necessaries para a composicao de custos da proposta. 



Porsm, empresas como a impugnante serao prejudicadas, pois embora conhec;:am as 

condlcoes de execucao dos servicos, nao pode avaliar se a adrninistracao pretende 

treinamentos exaustivos, ou apenas treinamentos pontuais, ou seja toda a equipe sera 

treinada, ou se apenas servidores de chefia serao treinados e funclonarao com 

propagadores de conhecimento, o que geraria custos menores ao erario. 

Ademais, nao encontramos detalhamentos sobre servicos de suporte, nem tampouco a 

forma como o suporte sera entregue (prazos, pagamentos etc.). 

Portanto, tais fatores impedem a elaboracao de propostas. 

b) Da ausencia de previsao gue resguarde os direitos da contratante em caso de 

rescisao contratual, 

Em nenhum momento o edital ou seus anexos externam qualquer preocupacao da 

Adrninistracao quanto aos direitos desta em caso de rescisao contratual. Em face disso, 

indaga-se: como flcarao as bases de dados caso ocorra resclsao contratual? 

A empresa contratada devera fornecer as bases produzidas? Em que formato? Em que 

prazo? Este servlco de extracso e fornecimento de bases de dados sera gratuito ou 

oneroso? 

Fefizmente, porern, o TCE vem reconhecendo a ilegalidade de editais que contenham tais 

omissces, citando-se coma exemplo a declsao n° 0359/2011, cujo conteudo foi claro em 

reconhecer patente ilegalidade na "Aus�ncia de previsi:io que resguarde os direitos da 

contratante em caso de rescisso contratual, desatendendo ao art. 55, inciso IX, da Lei 

(federal) n° 8. 666193, bem como o principio da etictercte, contido no art. 37, caput, da 

Constitui9ao Federal (item 2.19 do Relat6rio DLC n. 84812010)" (TCE/SC - ELC n° 

10/00253314, Relater Conselheiro Cesar Filomeno Fontes). 

Entende-se que o edital merece ser retificado para cfarificar os itens citados acima afim de 

abler a proposta mais vantajosa para entidade, dai derivada, ja que o edital nao traz uma 

desericao sabre as acoes, garantias e obriga96es recfprocas que subsistirao em caso de 

resclsao. 

c) Criterio tecnicamente inaplicavel de julgamento de 

propostas. 

QP/ 



O edital preve, como criterio de julgamento, o menor preco par item. 

Contudo, em se tratando de solucao informatizada . 

SE UMA EMPRESA NAO COTAR PRE<:OS PARA DETERMINADO ITEM? NAO PODERA 

TER SUA PROPOSTA DESCLASSIFICADA, POIS O JULGAMENTO POR ITENS 

PRESSUPOE QUE CADA ITEM E AUTONOMO. 

Pois uma empresa podera veneer o modulo contabilidade e outra veneer o modulo 

transparencla, e isso irnpedira a inteqracao dos sistemas na pratica, gerando retrabalhos e 

por fim perdendo agilidade na gerai;:ao das mforrnacoes. 

De fate, salvo engano, o edital sequer refere a necessidade de reais intepracoes entre todos 

os modules objetivamente, as quais nilo existem no termo de referencta. 

Ou seja, eventual exlqencia de cotacao de precos em lote unico serviria apenas. e ainda 

que lnvoluntariamente. para a restncso da competitividade. 

Assim sendo, ap6s minuciosa analise do edital, entendemos que nao ha nele nenhuma 

justificativa tecnica que pudesse ser reputada valida no sentido de sustentar a deterrninacao 
restritlva do edital no sentido de se cotar precos obrigat6riamente para todos os itens para 

fins de aciudicacao (mica, uma vez que o artigo 3°, § 1°, I, da Lei Federal n° 8.666/1993 - 

Lei de t.lcitacoes predispoe: 

"E vedado aos agentes publicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convoca9ao, cl{wsulas ou 

condtcoee que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu ca rater competitivo e 

esiebetecem preterencies ou distinfoes em razao da natura/idade, da sede ou 

domicilio dos licitanles ou de qualquer outre circunstsnci« impertinente ou 

irretevente para o especffico objeto do conireto". 

Repita-se: considerando a inexlstencia de qualquer especificidade tecnica que exija a 

mantenca de l'.mico lote no certame ora atacado, a partir daquilo que objetivamente dispoe o 

termo de referencla, e considerando-se que ha possibilidade de aleqacao de cotacao 

obrigat6ria de todos os itens para adiudicacao global (embora o edital fale em julgamento 

por itens), o fracionamento de maneira nenhuma desnaturaria o objeto licitado ou mesmo 



ocasionaria qualquer ferimento ao interesse publico em jogo, o que recomenda o 

fracionamento do objeto licitado em varies lotes. 

d) Ausencia de criterios de aceitabilidade dos precos maximos unitarios dos itens 

licitados. 

Um claro desdobramento da ausencla do orcamento estimado dos itens da licitacao e o 

ferimento ao artigo 40, X, da Lei de ucnacoes. in verbis: 

• Art. 40. 0 edital coniere no pre�mbulo o numero de ordem em sene enuel, o 
nome da reparti<;ao interessada e de seu setor. a modalidade, o regime de 

execu,;ao e o tipo da licita,;ao, a menr;ao de que sere regida por esfa Lei, o 

local, dia e bore para recebimento da oocumeotecso e proooste, bem como para 

inicio de abertura dos envelopes, e indicara, obrigatoriamenfe, o seguinte: 

(. . .) 

X - o criterlo de aceitabilidade dos orecos unitario e global, conforme o ceso, 

permitida a fixa9ao de precoe mextmos ( .. .)/ 

Contudo, nae obstante a expressa determmacao legal lndicada, nao ha no edital crlterlos de 

aceitabilidade de precos unitarios, uma vez que o edital traz um unlco item, que embola e 

engloba todos os itens licitados. 

lsto implica em restricao da competitivldade, notadamente porque o pr6prlo Edital refere que 

serao desclassificadas as propostas superestimadas ou inexequiveis, o que levara a um 

julgamento subjetivo. 

O pr6prio termo de refer�ncia descreve a existencia de itens indlvldualizaveis, dividindo a 

solucao em m6dulos hermetlcos, por area de aplicacao, 

Alem disso, ao descumprir a Lei de Licitay6es e nao individualizar o prer;:o, a adrninistracao 

publlca pratica uma renuncia que lhe e vedado faz.er: a possibilidade de reducao 

quantitativa do objeto licitado, em ate 25%, nos termos do artigo 65, § 1° da Lei de 

Licitacoes. 

De fato, nae havers criterio objetivo no edital para reducoes quantitativas, e o Prefeito 

Municipal nao tern o direito de renunclar a este direito, falhando na execucao da Lei de 

Regencia. 

d// 



e)Aus�ncia de descricao de aplicativo no termo de referencia. 

O edital preve cotacao de precos para o item "sistema controle de services de hora 

maquina/auxtllos", no item 1.17 da tabela do Anexo VIII. 

Contudo, o termo de referencia nao detalha as especincacoes tecnicas desse modulo. 

Em face disso, nao conseguimos cotar precos, pois precisarnos saber no que consiste o 

sistema "controle de services de hara maquina/auxutos". 

Rogamos, assim, para que o termo de refer�ncia seja corrigido, com a inclusao do 

detalhamento do referido sistema, sob pena de ficarmos impossibilitados de executar a 

referida cotacao de precos. 

II. DOS PEDIDOS: 

Reguer-se, assim: 

1. a retlflcacao do certame, pelas tnconslstenctas do termo de referencia, que fere os 
princfpios razoabilidade e proporcionalidade diante do prazo de implantacao e 
conversao proposto e ferindo a isonomia para obtencao da proposta mais vantajosa 
e da moralidade administrativa; 

2. Questiona-se ainda: havera acesso as bases de dados antecipadamente, para 
analise e testes a todas a todas as bases que deve ser convertidas, visando a 
conversao de dados? 

Sao estes os exatos termos em que, pede. aguarda e confia no deferimento! 

Chapec6/SC, em 03 de rnarco de 2020. 

/ , STO MUNIZ DE SOUZA JR. 

OAB/SC 24.757 

Betha Sistemas Ltda. 
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