
 

Parecer jurídico n. 214/2022 
 

Assunto: Análise de impugnação do pregão eletrônico n. 079/2022 
 
Objeto: “(...) contratação de empresa especializada para fornecimento de SISTEMA DE GESTÃO 
PÚBLICA INTEGRADA, no modo de licenças de uso de programas, sem limite de usuários. Inclui ainda 
serviços complementares necessários ao funcionamento do sistema, como migração de dados, 
implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, 
manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem da solução em data center, 
conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexo I e conforme condições 
constantes deste Edital”. 
 
Interessado: BETHA SISTEMAS LTDA 
 

 
I – DOS FATOS 

 
Trata-se da análise de Impugnação interposta pela empresa BETHA SISTEMAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 00.456.865/0001-67. 
 
Insurge-se a impugnante sobre determinados termos e exigências do edital, alegando em 

síntese: i) existência de suposto direcionamento na elaboração do instrumento convocatório; ii) 
insurgências com alegações de que há licitação/contrato vigente com o  mesmo objeto; iii) 
insurgências quanto a necessidade de atendimento de 100% de características condizentes ao 
padrão tecnológico exigido no instrumento convocatório; e, iv) apresenta alegações quanto à 
apresentação de atestado de capacidade técnica. 

 
Ao final, requer que o órgão licitante proceda a suspensão e a revogação do certame ou 

alternativamente a suspensão e posterior retificação do edital, acolhendo as correções apontadas 
pela empresa. 

 
É o relato. 
 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
A impugnação é tempestiva e perfaz os pressupostos de aceitabilidade, eis que presentes a 

tempestividade, legitimidade e o interesse patente.  
 

Analisando a impugnação interposta pela empresa BETHA SISTEMAS LTDA, sob a luz da 
legislação aplicável e do Edital, passamos a discorrer sobre os argumentos apresentados. 

 



 

No item 2.1 a impugnante alega existência de suposto direcionamento da elaboração do 
ato convocatório.  

 
A impugnante sustenta suas alegações baseado em semelhança de atos convocatórios 

lançados por outras administrações.  
 
Sob tal aspecto cumpre salientar desde início de que, não procedem as alegações de 

direcionamento baseado em editais análogos lançados por outras administrações. 
  
Não há lógica alguma em tais argumentos. Certamente, assim, como a Administração de 

Papanduva, tais administrações indicadas como base de direcionamento também buscaram 
atendimento por sistema que apresentasse tecnologia mais avançada do que dispunham.  

 
Essa inclusive é a realidade dessa administração. Os parâmetros de escolha para buscar 

contratação de fornecedor que realmente entregue tecnologia mais avançada, se realizou por 
intermédio de várias frentes. Seja na pesquisa de atos convocatórios análogos como em informações 
buscadas junto à área técnica interna e externa no mercado.  

 
Nesse sentido, destacamos que o próprio TCE/SC1 disponibiliza ferramenta para a busca de 

editais com objetos análogos, bem como, demais portais de compras disponíveis em meio eletrônico. 
Se trata de medida salutar na busca pela eficiência do serviço público, que deve ser seguida 

pelo Administrador público. Aliás, diversas legislações e atos administrativos publicadas nas mais 
diversas esferas, determinam u sugerem tais pesquisas. 

 
Apenas a título de esclarecimento, listamos editais análogos2 ao Edital n. 15/2021 para a 

contratação de sistema de gestão deflagrado por esta Administração cuja impugnante sagrou-se 
vencedora, sendo a única participante do certame. 

                   
Evidente que à época da contratação do sistema supracitada, a Administração também se 

utilizou de contratações semelhantes para descrever alguns serviços e especificações técnicas, sem 
qualquer direcionamento. Dessa vez a lógica e técnica utilizada foi exatamente a mesma.  

 
 A impugnante tece alegações de existência de “inúmeras ilegalidades e inconsistências” 

referente ao presente certame, todavia, sequer aponta, individualiza ou mesmo materializa tais 
inconsistências que, segundo ela própria afirma seriam caracterizadoras de crime licitatório.  

 

                                                           
1 https://paineistransparencia.tce.sc.gov.br/extensions/appOportunidades/index.html 

2 https://www.correiapinto.sc.gov.br/uploads/500/arquivos/954909_Edital.pdf 

https://www.mondai.sc.gov.br/uploads/442/arquivos/1196482_EDITAL_PREGAO_N_0162018___PMM___Fornecimento_de_Licenca_de_Uso_de_Ap

licativos_de_Gestao_Publica.pdf 

https://paineistransparencia.tce.sc.gov.br/extensions/appOportunidades/index.html
https://www.correiapinto.sc.gov.br/uploads/500/arquivos/954909_Edital.pdf
https://www.mondai.sc.gov.br/uploads/442/arquivos/1196482_EDITAL_PREGAO_N_0162018___PMM___Fornecimento_de_Licenca_de_Uso_de_Aplicativos_de_Gestao_Publica.pdf
https://www.mondai.sc.gov.br/uploads/442/arquivos/1196482_EDITAL_PREGAO_N_0162018___PMM___Fornecimento_de_Licenca_de_Uso_de_Aplicativos_de_Gestao_Publica.pdf


 

Sob tal aspecto cumpre ainda salientar de que, discussões jurídicas sejam elas deflagradas 
no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina ou mesmo na própria justiça comum, não dizem 
respeito algum as decisões dessa administração. Ainda mais, que a impugnante força sua tese com 
indicativo de processos que sequer apontam julgamento de mérito. Portanto, situações e discussões 
jurídicas totalmente alheias à essa administração.  

 
Portanto, as escolhas dessa administração quanto a busca de tecnologia mais avançada do 

que dispõe hoje em editais lançados por outras administrações não representa direcionamento 
algum, contrário do que alega a impugnante, que se limita em afirmações genéricas e infundadas de 
direcionamento.  

 
Desse modo, restam refutados os pleitos do item tem 2.1 em tal sentido.  

 
 
No item 2.2 a impugnante apresenta suas insurgências com alegações de licitação vigente 

com o mesmo objeto.  
 
 De forma objetiva sob tal aspecto cumpre dizer que, o fato de existir contrato em vigência 

que rege o mesmo objeto, não configura óbice algum para que a administração possa buscar nova 
contratação.  

 
Independentemente se há possibilidade de prorrogação do contrato atual ou não, o que se 

tem de período contratual real são 12 meses. A prorrogação é uma faculdade que poderá ser exercida 
ou não pela administração.  

 
Necessário ainda destacar sob tal aspecto que, ainda há a possibilidade de rescisão unilateral 

pela administração. Principalmente no caso em tela, se a contratação atual não esteja sendo 
suficiente para suprir todas as necessidades de gestão da administração. Caso a administração 
entenda de que a contratação atual não está satisfazendo o interesse público, poderá ocorrer à 
rescisão de forma unilatera3l.  

 
De uma forma ou de outra essa administração jamais manterá dois contratos com o mesmo 

objeto. Do mesmo modo, não haverá pagamento em duplicidade pelo mesmo serviço.  Como 
observado em todas as contratações de sistemas, há prazos de implantação a serem cumpridos para 
migração dos dados de um sistema para outro caso haja vencedor diverso do atual fornecedor. Desse 
modo, em tal período não haverá pagamento pelos serviços de fornecedor que ainda não concluiu os 
serviços de implantação em sua totalidade.  

 

                                                           
3 Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 
(...) 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 
a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 



 

Não se faz necessário maiores elucubrações para destacar que a opção pela tecnologia cloud 
ou 100% Web, adotada através do poder discricionário pela Administração no Pregão Presencial n. 
079/2022 e diferente da fornecida atualmente pela administração, se trata de medida voltada para 
resultados na prestação de serviços públicos, amparada no Princípio da Eficiência, que tem como 
destinatário final o cidadão.  

 
Nesse norte, acerca da prestação de serviços púbicos com eficiência, ensina o Professor José 

dos Santos Carvalho Filho4: 
 
“[...] a administração deve recorrer à moderna tecnologia e aos métodos hoje 
adotados para obter a qualidade total da execução das atividades a seu cargo, 
criando, inclusive, novo organograma em que se destaquem as funções gerenciais 
e a competência dos agentes que devem exercê-la”. (grifei). 

 
Acerca da discricionariedade do administrador público, lecionam Marcelo Alexandrino e 

Paulo Vicente5: 
[…] conveniência e oportunidade formam o poder discricionário e esses 
elementos permitem que o administrador público eleja, entre as várias 
condutas previstas em lei, a que se traduzir mais propícia para o 
interesse público. (grifei). 

 
Portanto, nenhum óbice em promover o lançamento de ato convocatório de objeto de 

contrato ainda em vigência.  
 
Improcedente o pleito do presente item 2.2  
 
No item 2.3 a impugnante se insurge quanto a necessidade de atendimento de 100% de 

características condizentes ao padrão tecnológico exigido por essa administração  
 
Sob tal aspecto cumpre dizer que, o ato convocatório objetiva contratação de sistema que 

apresente seu padrão tecnológico integralmente em nuvem. Para tanto, há requisitos inerentes ao 
respectivo padrão que o licitante interessado deve comprovar que seu sistema possui ambiente 
tecnológico 100% em nuvem. Isso se demonstra com a execução de apenas algumas funcionalidades. 

  
Contrário do que aponta a impugnante tal condição não restringe muito menos limita a 

participação de interessados.  
 
Tal condição se caracteriza apenas pelo que a administração está buscando no que diz 

respeito ao avanço tecnológico disponível no mercado. Ou seja, busca contratação de sistema de 
gestão integralmente em nuvem. Não deseja mais seu sistema de gestão baseado em sistema desktop 
ou mesmo misto, que apresenta parte em cloud e parte ainda em desktop.  

                                                           
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. p. 16. 

5 ALEXANDRINO, Marcelo. PAULO, Vicente. Direito Administrativo. 10ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. p.144 



 

 
Tais definições e exigência para atendimento de 100% em nuvem conforme item 3.10.17 do 

Termo Referencial – Anexo I - se traduz no claro exercício do seu poder discricionário em escolher um 
sistema com tais características.  

 
No que diz respeito aos percentuais de atendimento exigidos na Prova de Conceito a ser 

realizada, ainda necessário esclarecer de que, a impugnante tenta confundir essa administração.  
 
Na forma como alega, parece que se está exigindo 100% de atendimento do ato 

convocatório, tornando impossível o atendimento do edital. Ocorre que, contrário a tais argumentos 
se esclarece que, o atendimento de 100% é apenas quanto ao padrão tecnológico, do qual essa 
administração não abre mão, posto que, conforme já dito, busca atendimento por sistema mais 
avançado e que, atenda às necessidades mais modernas e atualizadas dos próprios servidores como 
na prestação dos serviços à população de modo geral. Atualmente, principalmente em razão da 
tecnologia utilizada no sistema atual, há comprometimento e ineficiência de diversos serviços e 
procedimentos. 

 
Para atendimento de forma específica dos módulos o item 5 do Termo de Referência é claro 

ao definir atendimento de 90% de cada módulo de programa a ser demonstrado na Prova de Conceito 
a ser realizada.  

 
A impugnante ainda repete no presente item, infundados argumentos de direcionamento 

de editais lançados por outras administrações. Conforme já dito, essa administração, assim como faz 
para preparação de vários outros objetos, também buscou informações em atos convocatórios 
análogos lançados por outras administrações, conforme aponta o próprio item 2.10 do Termo de 
Referência.  

 
Nesse sentido, no tocante a comprovação da qualificação técnica dos licitantes em 

consonância com o objeto e demais requisitos técnicos determinados no instrumento convocatório, 
dispõe o art. 30 da Lei 8.666/93: 

 
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, 
e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  
(...)  
§ 1 o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 



 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a (...)” 
(grifei). 

 
Portanto, não merecem guarida as alegações de restrição à competição baseado nas 

definições dos percentuais de atendimento.   
 
Pelo que resta improcedente o pleito do item 2.3. 
 
No item 2.4 a impugnante tece alegações quanto à apresentação de atestado de 

capacidade técnica  
 
A impugnante aponta contrariedades quanto a apresentação de atestado de capacidade 

técnica no sentido de que, fazer parecer de que, há restrição na participação de interessados que não 
mantém sistemas com base no ambiente tecnológico solicitado por essa administração para 
contratação.  

 
Aqui do mesmo modo, a impugnação se caracteriza como equivocada em tal insurgência. 

Contrário a tais argumentos impugnativos quanto a tais definições, a administração deve pontuar 
que, nunca houve intenção de restringir a participação de nenhuma empresa interessada, desde que, 
disponha da condição tecnológica definida para cumprimento do objeto.  

 
Seguindo uma lógica baseada no binômio capacidade tecnológica x interesse em participar, 

seja desse ou de qualquer outro certame, certamente há interesse, não só dessa administração como 
de qualquer outra em preservar o interesse público com a formalização de contratação de possível 
fornecedor que se encontre atuante no mercado.   

 
A insurgência quanto à comprovação técnica não se justifica, posto que apresenta 

contrariedade quanto a necessária comprovação de atendimento de determinados 
módulos/sistemas comuns a todas os sistemas que se propõe a entrega o objeto buscado.  

 
Sob tal aspecto importa em esclarecer de que essa administração, não está exigindo nada 

mais do que efetiva comprovação de realização de serviços em módulos básicos e estruturantes que 
minimante toda e qualquer administração deva possuir para sua gestão.  

 
Ademais, ainda necessário destacar que, o porte dessa administração impõe que os possíveis 

interessados disponham de condição técnica suficiente para cumprir os requisitos da gestão 
administrativa.  

 
Se por ventura, possíveis interessados, não possuem ou já encontrem dificuldades de 

apresentar comprovação de atendimento de atestados prévios mínimos, já é um indício de sua 
incapacidade tecnológica de cumprir integralmente o objeto em todos os seus termos. Tal situação 
narrada já foi vivenciada por esta Administração, que teve de arcar com diversos prejuízos e 
transtornos. 



 

Desse modo, sobremaneira alguma essa administração pode ficar à mercê de possíveis 
interessados que não disponham nem da comprovação técnica prévia a ser formaliza inicialmente 
pela apresentação de atestados para cumprimento do objeto.  

 
A exigência de comprovação técnica de modo diferente do constante no Ato Convocatório 

lançado, certamente se caracterizaria como um risco para execução de todos os serviços que 
compõem a gestão administrativa desse município.  

 
Portanto, nenhuma restrição ou mesmo impedimento baseado nas exigências quanto à 

apresentação de atestado inerente a qualificação técnica para cumprimento do objeto.  
Improcedente o pleito do item 2.4. 
 
Ao final a impugnante tece suas considerações finais, sobre as quais insta destacar de que, 

contrário a tais afirmações, o ato convocatório não se encontra eivado de afirmações falsas e 
infundadas.  E ainda, contrário a tais insurgências o ato edital é claro em sua justificativa e definições 
tecnológicas para a contratação que se busca com presente certame. Inúmeras vezes a impugnante 
se coloca no lugar do gestor e do pregoeiro, buscando impor as regras a sua maneira.  

 
Improcedente, portanto em sua totalidade os pleitos da impugnante, não havendo, por 

conseguinte nenhuma razão para suspensão, retificação, muito menos revogação do presente 
certame.  

 
 
III – CONCLUSÃO 
 
Assim, OPINO (1) pelo indeferimento da impugnação apresentada pela empresa BETHA 

SISTEMAS LTDA; (2) pela manutenção das cláusulas e prosseguimento da abertura do Edital. 
s.m.j, é o parecer. 

 
Papanduva, 05 de setembro de 2022 

 
 

Tiago Martinhuk 
OAB/SC 59.807 

Procurador Jurídico 
 
 

Dionathan Cesar Machado  
OAB/SC 49.111 –A || OAB/PR 79.660 

Advogado – Matrícula 3.451 
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