
 
 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO Nº 261/2022 

 

 

 

INTERESSADOS:  Departamento de Licitações 

ASSUNTO:   Recurso em Licitação – Pedido Administrativo de Reconsideração 

PROCESSO ADM.:  79/2022 - Pregão Presencial 

 

 

1. RELATÓRIO 

 
Trata-se da análise de Pedido Administrativo de Reconsideração interposto 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 recorrente em especial sobre a decisão exarada no julgamento do recurso e 

contrarrazões no Pregão Presencial n. 079/2022 que a inabilitou em razão dos atestados de 

capacidade técnica apresentados, incompatíveis com o objeto da licitação. 

A recorrente alega em síntese que a sua inabilitação em razão dos atestados técnicos 

apresentados foi equivocada, pois, segundo a recorrente, dos diversos módulos que constam no 

atestado, apenas um ensejou a sua inabilitação. 

Sustenta que a decisão coloca a recorrente em posição de desvantagem frente às demais 

participantes. 

Requer, ao final, a reconsideração da decisão exarada e o reconhecimento da validade do 

atestado de capacidade técnica, reformando a decisão e declarando-a habilitada. 

É o relato do necessário. 

 



 
 

 

 

 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

Passando as questões jurídicas ora perquiridas, o recurso é tempestivo e perfaz os 

pressupostos de aceitabilidade, eis que presentes a tempestividade, legitimidade e o interesse 

patente. 

Inicialmente, destacamos que o pedido de reconsideração apresentado pela recorrente 

não apresentou elementos técnicos ou que acrescentem novos fatos ao processo para que se reverta 

a decisão atacada.  

Nessa esteira, convém frisar, conforme já descrito exaustivamente na decisão que inabilitou 

a recorrente no Pregão Presencial n. 079/2022, que a empresa não comprovou através dos atestados 

apresentados o fornecimento de um sistema 100% em nuvem.  

Nesse ponto, destacamos que os módulos que compõe o sistema licitado devem ser 

fornecidos na sua totalidade com tecnologia 100% em nuvem, do contrário, não atenderá ao 

interesse público. 

Atualmente o Município já possui deficiências em seus sistemas, em alguns departamentos 

se torna uma verdadeira “mistura” de aplicações desktop e cloud, o que não permite um trabalho 

eficiente, e que as vezes acarreta em prejuízo para a população ou para os servidores, que são 

obrigados a se sujeitar a retrabalhos e inconsistências.  

É cristalino que a intenção do Município ao licitar um sistema 100% em nuvem é justamente 

buscar uma ferramenta mais eficiente, moderna e tecnológica, voltada para resultados, como sempre 

deveria ser. 

Dessa forma, não estamos falando de a Administração considerar apenas aplicações ou 

módulos de maior relevância nos atestados, como pretende a recorrente, uma vez que, se um módulo 

de todos aqueles constantes no atestado não atender integralmente ao disposto no Edital (100% 

nuvem), logo, não há possibilidade de utilização do sistema. Como espera a recorrente que os 

servidores do SAMAE de Papanduva utilizem o módulo fornecido com tecnologia desktop? Ora, se  



 
 

 

 

 

 

um módulo não está de acordo com a tecnologia exigida, não há que se falar em atendimento das 

exigências. Não há espaço para uma aplicação híbrida.  

A recorrente não comprovou que os módulos ensejadores da sua inabilitação são aplicações 

100% nuvem e, a diligência realizada demonstra que tais módulos são desenvolvidos em tecnologia 

desktop, contrariando o instrumento convocatório do certame. 

Nesse sentido, reiteramos que a licitação deve ser processada e julgada em estrito 

atendimento aos princípios basilares expressos na Lei n. 8.666/93, em especial o da vinculação ao 

instrumento convocatório: 

 

 “Art. 3° - 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.  

§ 1º. É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato; 

[...] 

 Art. 41 – A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”  

[...] 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos:  

[...] 

V – julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 

avaliação constantes do edital. (grifo nosso). 

 

Extrai-se de recente julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



 
 
 

 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA. EDITAL N. 0059/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 

DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE POR 

FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA RECURSAL. JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDO PREJUDICADO. 

IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE 

INABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE. VIA ELEITA ADEQUADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O WRIT COM BASE EM QUESTÕES DE 

MÉRITO. EMPRESA INABILITADA NO CERTAME PELA AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO TÉCNICA. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 27, II, DA LEI 

N. 8.666/1993. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IRRELEVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS NO 

EDITAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CARÁTER 

CONCORRENCIAL DA LICITAÇÃO E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO. RIGOR OU FORMALISMO EXCESSIVO NÃO 

VERIFICADOS. EDITAL QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DA 

EMPRESA IMPETRANTE.  RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA 

EXTENSÃO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0300954-

94.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz 

Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 03-11-2022). (grifo nosso). 

 

Dessa forma, sem muito esforço, conclui-se que a decisão exarada no julgamento do recurso 

e contrarrazões no Pregão Presencial n. 079/2022, é totalmente acertada e se funda na busca da 

melhor oferta para o fornecimento dos sistemas com tecnologia 100% em nuvem e é pautada  no 

Princípio da Legalidade, da Eficiência e da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

Desse modo, as questões enfrentadas no Pedido Administrativo de Reconsideração, em 

nada altera os fatos e fundamentos legais outrora analisados quando da apreciação do recurso 

administrativo apresentado pela empresa IPM Sistemas LTDA e das contrarrazões apresentadas pela 

recorrente Betha Sistemas Ltda, mantendo-se firme o entendimento de que os atestados de   



 
 

.capacidade técnica apresentados não comprovam a aptidão técnica da empresa para o fornecimento 

de sistema de gestão com tecnologia 100% em nuvem (cloud). 

3. CONCLUSÃO  

 

Assim, após a análise dos documentos e fatos acostados aos autos do processo, resta 

incontroverso que a recorrente não demonstrou em seu pedido administrativo de reconsideração 

argumentação suficiente para a reconsideração da decisão exarada pela autoridade competente no 

Pregão Presencial n. 079/2022, logo, é caso de indeferir o recurso e manter a decisão que inabilitou 

a recorrente. 

s.m.j., é o parecer. 

 

Papanduva, 16 de novembro de 2022.  

 

 

 

 

 
TIAGO MARTINHUK 

Procurador Jurídico 

OAB/SC 59.807 
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