
 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 03/2018 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezoito, às 15h50m, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitações, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 

Muitos Capões, sob a Presidência de Eduardo Gargioni, 

acompanhado pelos membros da comissão permanente de licitações, 

Luis Henrique Nunes Bones; Paulo Roberto Orsi Teles; todos 

devidamente designados pela portaria nº 402/2017. Na sequencia 

para análise e julgamento da impugnação ao edital, apresentada 

pela empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 04.311.157/0001-99, estabelecida na 

AV. Pernambuco, 1328 – sala 202/206, Bairro Navegante – Porto 

Alegre/RS. Analisada a impugnação protocolada sob nº 172/18 de 

26/01/2018 às 16h45m, ao edital de Pregão Presencial nº 

03/2018,processo administrativo nº 879/2017 verifica-se que a 

mesma é tempestiva e foi endereçada a autoridade competente. A 

CPL por seu presidente recebe a impugnação, porém constata-se 

que a mesma deve ser julgada improcedente, pelos seguintes 

motivos: 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

I – DO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

A impugnação é tempestiva, merecendo portanto ser 

recebida e processada nos termos legais. 

 

DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES 

 

II.1 – Da ausência de Indicação de Dotação Orçamentária – 

Nulidade Insanável 

 

O Edital Convocatório do Certame traz a previsão das 

dotações orçamentárias a serem utilizadas para o empenhamento da 

despesa, que aliás, são as mesmas atualmente utilizadas pela 

municipalidade. 

 



 

Destaca-se que, a exigência legal se presta 

unicamente para assegurar que a Municipalidade, ao convocar um 

Processo Licitatório, tenha condições orçamentárias e 

financeiras para realizar o empenhamento da despesa e 

consequentemente de efetuar o respectivo pagamento pelos 

serviços ou materiais adquiridos. 

 

Por certo, se a Municipalidade atualmente utiliza as 

dotações orçamentárias informadas no Edital, sem nunca ter sido 

objeto de qualquer questionamento por parte dos órgãos de 

fiscalização, é porque está fazendo-o da maneira correta. 

 

Sendo assim, a impugnação não merece prosperar. 

 

II.2 – Alerta aos Gestores Públicos 

 

Não podemos afirmar que um Edital Convocatório é 

direcionado para este ou àquele fornecedor, unicamente porque 

possui algumas semelhanças com os lançados por outros 

Municípios. 

 

Ademais, a Impugnação apresentada sequer permite que 

o Município efetivamente faça a aferição da argumentação 

realizada, uma vez que busca a alteração dos termos editalícios 

ou relaciona os aspectos técnicos exigidos que supostamente 

estariam por restringir a sua participação. 

 

Ou seja, a Impugnante argumenta que as exigências 

técnicas elencadas pela Municipalidade estariam restringindo a 

sua participação, mas não aponta UMA SEQUER para que o Município 

pudesse efetivamente avaliar a sua pertinência. 

 

Trata-se, neste especial, de uma impugnação 

absolutamente genérica, que até mesmo impede a sua adequada 

avaliação. 

 

Neste sentido, a Impugnação apresentada não merece 

prosperar. 

 



 

II.3 – Da visita técnica obrigatória 

 

No caso específico de contratações desta natureza, 

entendemos que a visita técnica prévia é sim necessária. 

 

Pela complexidade tecnológica dos serviços, se faz 

necessário, que as Licitantes tenham o acesso e conhecimento da 

atual estrutura existente no Município. 

 

Como iriam ofertar seus preços se desconhecem a 

estrutura tecnológica do Município? Impossível... 

 

Ou, nos termos da Impugnação, como iriam as 

Licitantes, simplesmente declararem que possuem conhecimento 

acerca da estrutura tecnológica do Município, se não as 

conhecerem. 

 

A Impugnação é absolutamente descabida. 

 

II.4 – Do objeto cotado x objeto licitado 

 

Como sabido, o Edital Convocatório de um determinado 

certame e o Contrato Administrativo estão absolutamente 

vinculados entre si. 

 

Eventual omissão em um, é suprida pelo outro.  

 

Pela análise de ambos, é perfeitamente possível 

concluir que o licenciamento faz parte do objeto, uma vez que o 

Termo de Referência anexo ao Edital, estabelece taxativamente 

que: 

 

“4. DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO 

A solução deverá ser licenciada à Prefeitura Municipal de Muitos 

Capões, com licença de uso pelo prazo de validade do contrato, 

com limite de até 30 (trinta) usuários com acesso simultâneos ao 

Sistema. Para usuários adicionais o contrato será aditivado com 

acerto entre as partes. 

 



 

Neste sentido, a Impugnação não merece prosperar. 

 

II.5 – Exigência de Garantia Contrária ao Disposto em Lei 

 

O Município buscou, com a inclusão da referida 

exigência, resguardar-se quanto à perfeita execução do objeto 

contratual. 

 

A complexidade dos serviços a serem contratados 

demanda que o Município adote todas as cautelas necessárias no 

sentido de assegurar não somente o melhor preço, mas também a 

melhor solução e a perfeita e integral execução contratual. 

 

II.6 – Do Exame da Amostra Após encerrada a Licitação – Critério 

Sigiloso – Cerceamento à Ampla Defesa 

 

O Município estabeleceu os requisitos técnicos que 

deseja ver implementados no Sistema de Gestão que pretende 

contratar. 

 

Neste sentido, trouxe a previsão de que deverá aferir 

se a proposta apresentada pelas Licitantes atende ou não ao 

solicitado no Edital. 

 

Destaca-se que esta verificação, por certo, será 

realizada antes da contratação. 

 

A razão é simples: Após a contratação, perderia a 

razão de ser. 

 

Já no momento da classificação, necessariamente 

deveriam ser analisadas todas as demais propostas além da 

classificada em primeiro lugar, o que acabaria por demasiar 

investimento de tempo absolutamente desnecessário. 

 

Por certo, caso a “vencedora” do certame não 

apresentar produto em conformidade com o solicitado no edital, 

sofrerá as correspondentes sanções previstas na legislação. 

 



 

II.7 – Da exigência de índice contábil fora dos limites usuais e 

dos padrões nacionais – restrição indevida à competitividade 

 

O Município estabeleceu os requisitos de avaliação 

acerca da saúde financeira dos licitantes em estrita observância 

à legislação vigente. 

 

O fato destes requisitos não serem “usuais” não 

implica em afirmar que os mesmos sejam ilegais. 

 

A impugnação é descabida, não merecendo maiores 

delongas, uma vez que é facultado ao Município dispor acerca da 

matéria, sendo recomendável inclusive, a preocupação no 

especial. 

 

II.8 – Outros questionamentos 

 

O Município deverá sim disponibilizar pessoal para 

acompanhar a migração de dados existentes no Banco de Dados 

atual. 

 

O Edital é claro e objetivo no sentido de assegurar 

que até 30 (trinta) usuários farão uso / terão acesso ao Sistema 

de Gestão, pouco importando se cada um destes usuários terá 

acesso à todos os subsistemas ou parte deles. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nosso entendimento, os questionamentos ou 

irregularidades apontadas pela Impugnante não merecem respaldo, 

uma vez que em nenhum momento restringem a participação de 

empresas no Certame. 

 

Os termos da Impugnação, sequer apontam objetivamente 

eventuais vícios ou irregularidades. 

 

Pode-se perceber que, sequer a Impugnante busca a 

alteração dos termos editalícios ou informa aquilo que 

efetivamente estaria por restringir a sua participação. 



 

 

As alegações superficiais não permitem uma análise 

mais apurada, fazendo concluir que a Impugnação não tem outro 

objetivo, senão tentar impor ao Município a nova publicação de 

Edital, permitindo a participação da Impugnante em Processo 

Licitatório cujo prazo deixou expirar, o que sim, acabaria por 

ferir os princípios constitucionais que devem nortear a boa 

gestão pública. 

 

CONCLUSÃO 

Isto posto conheço da impugnação apresentada pela empresa DUETO 

TECNOLOGIA LTDA, para no mérito, negar-lhe provimento, com a 

consequente manutenção do Edital Convocatório – Pregão 

Presencial nº 003/2018, nos termos da legislação vigente. 

 

 

À consideração superior. 

 

Muitos Capões, RS, 29 de Janeiro de 2018. 

 

 

______________________ 

Euardo Gargioni 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATA nº 01/2018 DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro de dois mil 

e dezoito, às quinze horas e cinquenta minutos, reuniram-se o 

Pregoeiro juntamente com a Equipe de Apoio, com a finalidade 

de analisar e emitir parecer acerca da Impugnação ao Edital 

de Processo Licitatório – Modalidade Pregão Presencial n° 

003/2018, oferecida pela Empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA, após a 

elaboração de Parecer Jurídico, por quem de direito. Após 

análise do Parecer emitido pela Assessoria Jurídica do 

Município, juntamente com a própria Impugnação apresentada 

pela Empresa, concluiu-se por utilizar tal documento somado 

ao Parecer Jurídico para se manifestar pelo improvimento, com 

a consequente manutenção do Edital Convocatório da Impugnação 

apresentada pela empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA para manter o 

Edital nos seus termos integrais. Nada mais, o presente será 

enviado a Exmª Prefeita Municipal para análise e decisão. 

 

 

_____________________ 

Eduardo Gargioni 

Pregoeiro 

 

 

_________________________ 

Luis Henrique Nunes Bones 

Membro 

 

 

 

________________________ 

Paulo Roberto Orsi Teles 

Membro 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESPACHO DA EXMª. PREFEITA MUNICIPAL REFERENTE AO PARECER DO 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, RELACIONADO A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

DE LICITAÇÂO – MODALIDADE PREGÂO PRESENCIAL N° 003/2018, 

PROPOSTA PELA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA LTDA. 

 

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio, ao analisar a 

Impugnação ao Edital de Pregão Presencial n° 003/2018, proposta 

pela Empresa DUETO TECNOLOGIA LTDA opinaram pelo inacolhimento 

da Impugnação apresentada pela Empresa, para manter os termos 

editalícios. 

 

Analisando a Impugnação apresentada pela Empresa, 

percebo que o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, após o Parecer 

Jurídico, nele fundamentaram sua Manifestação de forma 

conclusiva. 

 

Com base no Parecer Jurídico, no Parecer do Pregoeiro e 

sua Equipe de Apoio, e, considerando a generalidade dos 

argumentos trazidos na Impugnação, uma vez que a Impugnante, 

sequer refere objetivamente o que estaria “impedindo sua 

eventual participação”, DETERMINO o inacolhimento  da Impugnação 

apresentada, com a finalidade de manter na integralidade os 

termos e exigências editalícias, que não tem outro condão, senão 

o de resguardar o interesse público acerca da contratação a ser 

realizada. 

 

Oficia-se a empresa acerca de tal decisão para as 

finalidades de direito. 

 

Muitos Capões, RS, 29 de Janeiro de 2018. 

 

              ____________________________ 

Elenise Alves Cabral Pereira 

Prefeita e exercício 


