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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: ZM4 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME. 
 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 19/10/2018 às 10h46min, 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 “RESTRITIVIDADE DO EDITAL”: 
 
O texto menciona que: “A inclusão de critérios seletivos numa licitação tem como objetivo permitir 
diferenciar as empresas que claramente tem condições de prestar serviços com maior qualidade, não 
podendo a sua comprovação ser feita mediante a formulação de exigências desarrazoadas, que causam 
comprometimento ao princípio constitucional da isonomia, resvalando seus efeitos sempre na direção de 
um possível negócio menos vantajoso para a Administração Pública, considerando ser a causa principal 
da diminuição do número de concorrentes e aumento dos preços. Por tudo isso, devem ser evitadas 
exigências restritivas.” 
 
 
Percebe-se claramente o desconhecimento da empresa em questão (ZM4 TECNOLOGIA) em processos 
licitatórios de características mais técnicas, ao afirmar que existem “exigências desarrazoadas”. Não 
existe aqui nenhuma exigência desarrazoada. Todos os requisitos mencionados no edital levam em 
conta as características técnicas e de competência as quais são normalmente solicitadas quando se trata 
de um processo licitatório cuja modalidade é a TOMADA DE PREÇOS e o tipo é Técnica e Preço. 
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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 destinasse 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". 

 
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 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). 
 
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 previstos 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”. 
 

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: 
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§ 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. 3º 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 forma a 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 pais, 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. 
 
2) Acerca das “CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA EXPERIÊNCIA TÉCNICA”: 

 Segundo o texto “No item 7.2 Experiência Técnica do Termo de Referência, na Tabela de Serviço, são 
estabelecidos vários critérios técnicos completamente descabidos para a execução dos serviços 
solicitados no Objeto do edital”. 
 
Em relação a acusação de que os “critérios técnicos são descabidos” mostraremos abaixo que se trata 
de assertivas sem fundamentos. 
 
2.1) 1a. “Capacidade da LICITANTE para a prestação de serviços de Desenvolvimento e manutenção de 
software para governos municipais, emitidos por órgãos de prefeituras com mais de 80 mil habitantes”. 
A solicitação do item de edital (Tabela TBA do item 7.2 do Termo de Referência) que trata da 
necessidade de apresentação da licitante de um Atestado de Capacidade Técnica (ACT) que prove que 
a licitante tem experiência em “prestação Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Software para 
governos municipais, emitidos por órgãos de prefeituras com mais de 80 mil habitantes”, no entender 
dessa administração é primordial para selecionar empresas que tenham experiência em implantação de 
sistemas em municípios maiores que 80 mil habitantes os quais, em sua grande maioria, possuem maior 
complexidade administrativa e maior nível de exigência em relação a qualidade de serviços a serem 
oferecidos aos munícipes, o que  geralmente não ocorre com municípios menores. Além disso, licitantes 
que atuam exclusivamente com municípios de pequeno porte geralmente não possuem experiência com 
a complexidade do projeto em questão, não apenas tecnológica, mas principalmente em atender as 
necessidades de suporte e eficiência, como por exemplo o atendimento de suporte seguindo padrões de 
SLA (Service Level Agreement – Acordo de Nivel de Serviço). Vide ANEXO I A.  
 
2a. “Experiência em desenvolvimento e/ou implantação ou atualização de software público”. 
 
Como o foco principal do objeto do presente edital é exatamente “atualização, suporte e manutenção do 
Sistema de Gestão de Educação - SGE, software Público, incluindo Sistema Legado para Software 
Público de Gestão Municipal E-CIDADE [..]” é muito razoável e lógico que administração solicite que as 
licitantes devam apresentar provas de sua experiência com esse tipo de software. Vale lembrar que 
existem dezenas de tipos de software público e nesse item o edital não designa nenhum tipo especifico 
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de software, logo a licitante pode demonstrar comprovação de experiência em qualquer um dos diversos 
tipos de softwares públicos constantes do portal de software público brasileiro: 
http://softwarepublico.gov.br. 
 
3a. Sobre a solicitação de Registro no CREA-BA. 
 
Visto que ainda não existe um “Conselho Federal de Informática” no país, como o intuito do edital foi de 
melhor selecionar as empresas que tenham capacitação notoriamente comprovada nas áreas de 
“consultoria em tecnologia da informação, de instalação de software, de manutenção de programas de 
informática, de segurança em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços 
em tecnologia da informação” (observe aqui o grande leque de opções para diversas empresas que 
atuam com TI), a administração optou por escolher o CREA como uma organização reconhecida 
nacionalmente pela sua competência nas questões tecnológicas em geral, inclusive de Engenharia de 
Software. Vale ressaltar que o CREA estabelece o registro de Engenheiros de Software, conforme consta 
da ata da Sessão Plenária Ordinária 1.461 do Sistema CONFEA/CREA (Decisão Nº: PL-0834/2018, 
Referência: PC CF-1942/2017, 24 de maio de 2018). Quanto alegação de que o edital solicita a 
comprovação registro de empresas de TI, não se trata aqui de uma exigência do CREA sobre as 
empresas de TI, mas de que o  CONFEA/CREA  ser o único Conselho Federal que aceita registros de 
profissionais de nível superior de Software no pais e que pode sim emitir uma CERTIDÃO DE 
REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA declarando que a empresa possui as atividades 
acima relacionadas com TI, ao contrário do que declara a acusação. Porém vale ressaltar que o 
CONFEA/CREA não é órgão de fiscalização de empresas TI e nenhum momento o edital menciona que 
o CONFEA/CREA é entidade competente para abrigar registros de empresas de TI, mas penas é 
solicitado o Registro no CREA-BA que a empresa executa os serviços já mencionados. 
 
4. Sobre a alegada “exigência extremamente restritiva” do item 7.2, tabela TBB que reza: 
“Implantação ou atualização, suporte, utilização, gerenciamento e atendimento em Sistema de Software 

Público de Gestão Municipal, ECIDADE, área de Educação pública”. 

Mais uma vez a acusação é completamente descabida e sem propósito, e denota claramente a intenção 
de conturbar o processo licitatório em questão. Ora, conforme já mencionado no item 2ª  do presente 
documento, o foco principal do objeto do presente edital é exatamente “ atualização, suporte e 
manutenção do Sistema de Gestão de Educação - SGE, software Público, incluindo Sistema Legado 
para Software Público de Gestão Municipal E-CIDADE [..]” (vide objeto item III – OBJETO DA 
LICITAÇÃO e item 1 do Termo de Referencia – OBJETO). Logo, como já foi esclarecido é muito razoável 
e lógico que a administração solicite que as licitantes devam apresentar provas de sua experiência com 
esse tipo de software. A diferença desse item para o mencionado anteriormente (item 2a ), é que, nesse 
caso, o edital está sendo especifico em relação a qual software público o edital está se referindo, ou seja 
o E-CIDADE. Portanto esse item é obrigatório. Não há o que se questionar. 
 
Em relação a assertiva da acusação  “Da forma como estabelece o Edital, apenas empresas que já 
implantaram o E- CIDADES possuem capacidade técnica para fazê-la. Se isso é verdade, pergunto: 
Como essas empresas conseguiram êxito quando fizeram sua primeira implantação do E-CIDADES?”.  
 
Nota-se aqui um completo desconhecimento dos objetivos de processos licitatórios, em especial do tipo 
Técnica e Preço, que entre outras questões já mencionadas acima (item 1) é selecionar as empresas 
que tem melhor capacidade técnica (comprovada pela apresentação dos ACT’s) e que devem ser 
melhores pontuadas do que as que possuem pouca ou nenhuma experiência em algum ponto do edital.  
 
Isso é fato perfeitamente aceito e compreendido de forma geral. Não existe nenhum sentido a 
administração optar por uma licitante que possui pouca experiência em relação ao objeto do edital. E 
mais especialmente não faz nenhum sentido em a administração selecionar e posteriormente contratar 
empresas que não possuem nenhuma experiência em relação ao objeto do edital. Chega a ser um 
disparate o questionamento de “como essas empresas conseguiram êxito quando fizeram sua primeira 
implantação do E-CIDADES?”! Não cabe a administração esse tipo de resposta, pois cada administração 
de cada município tem a liberdade de atuar da forma que melhor lhe convier em seus processos 
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licitatórios. Vale também ressaltar que o processo licitatório em questão não é para participação em 
aprendizado ou escola, mas para a execução de um serviço especializado. 
 
5. Sobre a alegada “confusão” em relação ao item 4 do Cronograma (Capacitação e 
Treinamento), constantes do item 11 do Termo de Referência (Condições Gerais para Execução do 
Serviços). 

O edital claramente descreve que haverá 2 turmas de 24 horas-aulas, e posteriormente deverão haver 
novos treinamentos a cada 3 meses no mínimo. Disso conclui-se que a cada trimestre haverão 48 horas-
aula de treinamento, logo no total deverão haver 192 horas-aula ao longo de 12 meses. Como, no 
entanto, não estão estabelecidas as datas exatas que os treinamentos ocorrerão, pois isso dependerá de 
disponibilidade dos participantes, o gráfico apresentado no item CRONOGRAMA BÁSICO DE 
ATIVIDADES, mostra que o treinamento poderá ocorrer ao longo de 12 meses, mas a periodicidade 
mínima é 3 meses conforme já foi explicado. 
 
6. Acerca da mencionada QUESTÃO DE DIREITO. 
 
Esse tema já foi exaustivamente tratado acima (vide item 1 que tratou da alegada “RESTRITIVIDADE DO 
EDITAL”).  
 
Nota-se, no entanto, que o autor mencionado pela acusação, esclarece que os casos em que é se 
justifica claramente o uso do tipo de licitação Técnica e Preço. A mesma obra mencionada apresenta 
claramente que licitações desse tipo tem respaldo legal para que os itens relacionados com a questão 
técnica tenham destaque e avaliação especial e que o conceito de vantajosidade é relativo e não 
significa apenas um menor preço, mas em muitos casos a administração busca principalmente a 
qualidade, como é esse o caso em questão. 
 

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. (JUSTEN, 2001). 
 

E conforme menciona o artigo Licitação do Tipo "Técnica e Preço”: 
 

O tipo "técnica e preço" é um critério de julgamento das licitações regidas pela Lei n° 8.666/93, capaz 
de selecionar as propostas tendo em conta a sua onerosidade e sua qualidade. Tal critério é 
adequado para situações em que a vantajosidade da oferta não é medida exclusivamente pelo seu 
preço. Trata-se de um critério oportuno para situações em que as mordicações na qualidade do bem 
ou serviço ofertado impliquem em variações significativas no atendimento ao interesse público 
visado. 

 
Nota-se claramente que a empresa emissora da impugnação não fez leitura completa do texto 
referenciado em sua acusação, pois se assim o fizesse teria observado que o autor (JUSTEN, 2001) 
explica claramente que existem casos em que se aplica essa modalidade/tipo de licitação onde a 
qualidade (técnica) tem peso preponderante e que nesses casos a administração deve escolher entre as 
licitantes que melhor tecnicamente se adéquem ao objeto da licitação.  
 
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 ZM4 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME. 
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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. 

 
 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 
 
 
 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente 

 
 
 
 

Ana Carolina da Silva dos 
Santos 

Membro 

 
 
 
 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Membro 

 
 
 
 

Michelle Silva Vasconcelos 
Membro 


