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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2018 – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização, suporte e 
manutenção do Sistema de Gestão de Educação - SGE, padrão WEB, software Público, incluindo Sistema 
Legado para Software Público de Gestão Municipal E-CIDADE, software livre, para a versão operacional mais 
recente desse sistema, disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, através do Portal do Software Público 
Brasileiro, conforme licença GPL (General Public License), incluindo adaptações e customizações.  
 
 
DATA DE ABERTURA: 25/10/2018 
 

 
RECORRENTE: IM TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI EPP. 
 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 19/10/2018 às 13h42min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 

 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 
empresa ante a Administração Pública.  
 
 

DAS ALEGAÇÕES E DO JULGAMENTO  
 
 

Inicialmente esclarecemos que a Comissão de Licitação buscou confeccionar um edital com base no 
Termo de Referência elaborado pelo setor requisitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse 
público, em conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 

Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 
foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Governo para avaliação da impugnação. Pelo 
Responsável foi dito: 
 
1) Acerca da alegada “RAZOES DE IMPUGNAÇÃO”: 
 
O texto menciona que: “DA ILEGALIDADE DO EDITAL AO EXIGIR REQUISITOS TÉCNICOS 
RESTRITIVOS, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IGUALDADE, COMPETITIVIDADE E 
BUSCA PELA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, INSCULPIDOS NO ART. 3°, DA LEI N° 8.666/93” 
Ainda complementa que: 
 

“Portanto, a licitação possui a finalidade de garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, assegurando a oportunidade 
de participação para todos os licitantes interessados e possibilitando o comparecimento ao certame 
licitatório do maior número possível de concorrentes. Desta forma, as normas disciplinadoras das 
licitações devem ser interpretadas em favor da AMPLIACAO da_disputa_entre os interessados, 
respeitando-se, necessariamente os princípios da isonomia, igualdade, a seleção da proposta mais 
vantajosa e a competitividade. O principio da competitividade constitui a essência da licitação, visto 
que somente haverá o alcance da proposta mais vantajosa pela Administração Pública se for 
promovida a competitividade no certame licitatório, concluindo-se, por conseguinte, que se não houver 
competição, em igualdade de condições, a licitação é ilegal.” 
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Vale ressaltar aqui que em relação aos princípios acima mencionados essa administração tem pleno 
conhecimento e concordância. Por isso mesmo a administração tomou os cuidados necessários para 
respeitar todos esses preceitos. No entanto, ao se falar em assegurar “a oportunidade de participação 
para todos os licitantes interessados e possibilitando o comparecimento ao certame licitatório do maior 
número possível de concorrentes”, deve-se considerar que o tipo de licitação “Técnica e Preço” tem 
aplicação diferente do tipo “Menor Preço”. Conforme ressalta Diego Ari Chenisk em seu artigo “Distinção 
entre modalidade e tipo de licitação”, baseado no art.45 parágrafo 1o,  da Lei 8666/93: 

Menor preço é o tipo de licitação cujo critério de seleção é o da proposta mais vantajosa 
para a Administração de menor preço. É utilizado para compras e serviços de modo geral e 
para contratação e bens e serviços de informática, nos casos indicados em decreto do 
Poder Executivo. 
 
Melhor técnica é o tipo de licitação cuja proposta mais vantajosa para a Administração é 
escolhida com base em fatores de ordem técnica. É usado 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 elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 
executivos. 
 
Técnica e preço é o tipo de licitação onde a proposta mais vantajosa para a Administração 
tem base na maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de 
preço e de técnica. É obrigatório na contratação de bens e serviços de informática, nas 
modalidades tomada de preços e concorrência. 
 

Como o perfil do processo em questão é extremamente técnico, é razoável que a Administração pudesse 
até ter escolhido o tipo de licitação Melhor Técnica, devido ao alto nível técnico e intelectual do projeto, 
porém com o intuito de propiciar uma melhor “AMPLIACAO da_disputa_entre os interessados”, conforme 
menciona a própria impugnante, a Administração acabou por optar pelo tipo de licitação Técnica e preço  
“onde a proposta mais vantajosa para a Administração tem base na maior média ponderada, 
considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e de técnica” conforme observou  Diego  
Chenisk. Esse tipo de licitação amplia mais o número de concorrentes, em relação ao tipo Melhor 
Técnica, já que também é levada em conta os preços das propostas apresentadas pelas licitantes além 
das questões técnicas. 
 
Ainda em relação aos princípios eles foram observados pela Administração com muito critério. Para se 
entender melhor essa questão devemos considerar uma abordagem sobre os “ princípios jurídicos da 
licitação”. Na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
 

“princípio é o “mandamento nuclear de um sistema [jurídico], verdadeiro alicerce dele, disposição 

fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério 

para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 

sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico” (Mello, 2008). 

Os princípios da licitação podem ser explícitos ou implícitos. Os primeiros são aqueles expressamente 
contidos no rol não exaustivo (fechado) do art. 3°, caput, da Lei n° 8.666/93, verbis: 

 

"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar 

a proposta mais vantajosa para a Administração 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." 
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Logo, os princípios implícitos são aqueles inferidos do próprio ordenamento jurídico, que não tenha 
previsão expressa na Lei n° 8.666/93. Dentre estes, podemos citar:  razoabilidade, celeridade (aplicável 
mais especificamente à modalidade pregão), instrumentalidade das formas e economicidade. 
No caso em questão em se tratando de licitação tipo "técnica e preço", os são princípios da 
vantajosidade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo. O princípio da vantajosidade indica a 
finalidade do procedimento licitatório, qual seja, a obtenção da proposta mais vantajosa para a 
administração. 
 
Porém, como se pode avaliar qual seria a proposta mais vantajosa para a administração? De acordo com 
MARÇAL JUSTEN FILHO, temos a seguinte resposta para essa questão: 
 

"A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a Administração. A 

apuração da vantagem depende da natureza do contrato a ser firmado. A definição dos custos e 

benefícios é variável em função das circunstâncias relativas à natureza do contrato e das prestações 

dele derivadas. A vantajosidade de uma contratação é um conceito relativo, na acepção de que 

as circunstâncias é que determinam a maior vantagem possível. A fixação da vantagem buscada 

pela administração é imprescindível para determinar o critério de julgamento e o tipo de licitação a 

serem adotados. (...) De um modo geral, a vantagem buscada pela Administração deriva da 

conjugação de aspectos da qualidade e da onerosidade. Significa dizer que a Administração 

busca a maior qualidade da prestação e o maior benefício econômico. As circunstâncias 

determinam a preponderância de um ou outro aspecto. No entanto, eles sempre estão presentes. 

Como se verá nos comentários ao art. 45, mesmo as licitações de menor preço envolvem 

requisitos mínimos de qualidade. Por outro lado, nas licitações de melhor técnica, o fator preço é 

relevante." ( JUSTEN, 2001). 

Portanto, se pode deduzir pelo raciocínio acima que nem sempre a proposta de menor preço será a 
mais vantajosa para a Administração Pública. Em razão disso, outros parâmetros de avaliação foram 
criados pela lei (tipos de licitação, já visto acima). 
 
2) Acerca das alegadas  “RAZOES DE IMPUGNAÇÃO” 
 
Segundo o documento impugnante “é evidente que quanto mais licitantes participarem da licitação, 
desde que respeitados os princípios da isonomia e igualdade, a proposta mais vantajosa será mais 
facilmente alcançada pela Administração Pública.”. Além disso o documento alega o seguinte: 

 
“No caso em apreço, ao analisar o instrumento convocatório, verificou-se exigências que extrapolam o 
ordenamento jurídico, conforme passamos a expor: Na qualificação técnica, do Termo de Referência, 
é exigido para avaliação quantidades de atestados de capacidade técnicos desnecessários e 
incompatíveis com a necessidade do objeto contratado, de forma que restringe e dificulta a 
participação das empresas infringindo os princípios norteadores do processo licitatório”. 

 
Nota-se aqui certo desconhecimento da impugnante sobre processos licitatórios onde os serviços a 
serem licitados apresentem certas complexidades tecnológicas e exijam um conhecimento intelectual 
mais apurado. De acordo com a nossa legislação nacional sobre concursos e contratos, o tipo de 
concurso nos termos gerais da oferta (concorrência, tomada de preços e convite) em geral é o tipo 
"menor preço". Porém, as ofertas técnicas admitidas estão previstas por lei (serviços de natureza 
predominante intelectual, aquisição de bens e serviços de informática e objetos de grande vulto 
dependentes de tecnologia sofisticada). Esta assertiva é derivada do art. 46, caput, da Lei n° 8.666/93: 

 

"Art. 46. Os tipos de licitação 'melhor técnica' e '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 disposto no 

§4° do artigo anterior". 
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Conforme mencionado acima, em si tratando exclusivamente de serviços de informática, a Lei 8666/93 
em seu artigo 45, §4°, pode-se ver claramente que a aplicação do tipo Técnica e Preço para esse tipo de 
licitação está completamente em acordo com a legislação vigente, conforme apresentada a seguir: 
 

§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública observará o 

disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta, com a adoção da 

licitação de técnica e preço, os fatores especificados em seu § 2º. 

E ainda de acordo com o  art. 3º da Lei nº 8.248, conforme mencionado acima, temos: 
 

Art. 3
o
. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto 

da União darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, 

observada a seguinte ordem, a: 

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; 

II - bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, na formaa ser definida pelo 

Poder Executivo. 

Logo, como no caso da licitação em questão, por se tratar se serviço de natureza mais intelectual, 
associado a tecnologia da informação e de produto desenvolvido no país, a escolha por essa modalidade 
e tipo de licitação foi a mais acertada. Lembrando que a questão do menor preço sempre é importante, 
mas para esse caso o critério da melhor técnica é fundamental para que a administração possa receber 
a melhor qualidade nos serviços que serão contratados. Portanto não se pode admitir a escolha de 
empresas iniciantes ou com pouca experiência técnica em relação ao objeto da licitação, sob pena de se 
investir recursos públicos com aumento do risco de falta de eficiência dos serviços e consequente 
desperdício desses recursos. Logo a isonomia na participação da presente licitação em nada é 
maculada desde que os critérios técnicos e de qualidade sejam atendidos pelas licitantes. 
 
3) Acerca  DO ESCLARECIMENTO: 
 
São apresentados dois pontos onde se solicita esclarecimento: 
 

1- “Verificamos que o somatório do quadro de pontuação de avaliação técnica possui erros,tendo 
em vista que não fecha. Como critério de avaliação precisa ser objetivo, faz-se necessário a 
correção”. 

Resposta a esse esclarecimento: é fato que já foram detectados alguns poucos erros de digitação 
em algumas tabelas de pontuação técnica. Porém a administração já publicou Errata 
(COMUNICADO N.º 001/2018 - REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N.º006/2018 – COMPEL) 
como as devidas correções. 
 

2- “Quanto as solicitações para desenvolvimento adicional ("requisitos novos", contidos napágina 
58 do Termo de Referência, item 2.2), estes já existem na versão mais recente do sistema e, portanto, 
não cabem ser solicitados, haja vista que já estão prontas e disponíveis para uso imediato, razão pela 
qual faz-se necess4rio a exclusão da exigência”. 

Resposta a esse esclarecimento: Esses requisitos ainda não se fazem presentes do E-CIDADE e 
são necessários para o atendimento da administração que possui esses requisitos. 
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DA DECISÃO 
 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 
base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 
803/2007, da Lei Federal n.º 8666/93, resolve: 
 
1. Receber a impugnação apresentada pela empresa IM TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI EPP. 
 
 
 
2. Julgar  IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo a data de abertura da presente licitação 
bem como o Edital nos termos em que foi publicado.  
 

 
Camaçari, 24 de outubro de 2018. 
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