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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172003-1-PP-PMM-SEOF 

 

 

 

Trata-se os autos de resposta à impugnação interposta pela empresa GOVERNANÇA 

BRASIL S/A TECNOLÓGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 

CNPJ nº 00.165.960/0001-01, sediada na Rua João Pessoa, 1183, Velha, Blumenau – Santa Catarina, 

que impugna os Termos do Edital do Pregão Presencial nº 5/20172003-1-PP-PMM-SEOF, 

encaminhado ao Pregoeiro deste órgão que procedeu o julgamento da presente impugnação, informando 

o que se segue:  

 

I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO  

A empresa interpôs a impugnação ao ato convocatório do Pregão em epígrafe 

tempestivamente, em obediência aos dispositivos legais elencados fundamentados no caput, do artigo 

12 do Decreto nº 3.555/20001, e de acordo com o item 2.1 do Edital. 

 

II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO  

 A empresa, em síntese, contesta a presente impugnação ao Edital especificamente os 

Itens 3.1, 3.4 (das condições da participação – Da participação exclusiva de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte); 5.1, alínea “d” (credenciamento e da representação), Itens 9.3.1., 

9.3.2 (dos documentos de habilitação - Dos atestados de Capacidade Técnica – Exigência de 

Firma Reconhecida), Item 6.13 (Critério de julgamento de propostas – exclusivo para Obras e 

Serviços de Engenharia), Critérios sigilosos – Ausência de descrição mínima dos serviços 

requisitados – prazo máximo para implantação e serviços de manutenção (Item 1.1, 16, 16.1.3 do 

Anexo I e da Cláusula 9ª da minuta do contrato – ANEXO VIII; Ausência de critérios objetivos de 

                                                 
1 Decreto nº 3.555/200 - Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 

de bens e serviços comuns.  
 
Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.  
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julgamento - análise de Softwares licitados (Item 8.5) do Edital. Fundamentando-se nos fatos e direito 

a seguir: 

 

1. Das condições da participação – Da participação exclusiva de Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte (Itens 3.1, 3.4 do Edital) 

Alega a empresa impugnante que as cláusulas contidas no Edital restringem o caráter 

competitivo do certame, argumentando que as exigências previstas no instrumento convocatório 

destinam-se exclusivamente a participação de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – 

EPP. Entretanto, as regras editalícias não estão em consonância com o artigo 48 e 49 da Lei 

Complementar              nº 123/2006.  

Ademais, afirma que a realização da pesquisa de preço pela administração pública não 

obedeceu às exigências legais, haja vista que o mapa da cotação de preços nos autos do processo 

licitatório tem como valor médio                        R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil reais), 

contrariando o que a Lei determina, nos termos do artigo 48, I da Lei Complementar nº 123/2006.  

Prosseguindo os argumentos auferidos pela impugnante, afirma que para que proceda 

a licitação para empresas que tenham um tratamento diferenciado a Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - EPP, deverá constar no procedimento licitatório em fase interna no mínimo 3 (três) 

fornecedores competitivos enquadrados na Lei Complementar nº 123/2006.  

Sustenta que no mapa de cotação existem 04 (quatro) orçamentos, sendo que todos 

eles apresentando valores acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), estimado no valor médio de R$ 

148.500,00 (cento e quarenta e oito mil reais). Por esta razão, alega que o objeto da licitação ficou 

comprometido, haja vista a inobservância acerca das exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório, nos termos exigidos pelo artigo 49, inciso II da Lei Complementar nº 123/2006. 

Além disso, a impugnante informa nos autos que “duas das empresas que foram 

objeto de pesquisa de preços, não prestam o licenciamento de softwares e o desenvolvimento de 

soluções informatizadas de gestão pública, bastando identificar as atividades descritas em seu 

cadastro no CNPJ (....) a empresa identificada como Fiorilli apresentou um orçamento contendo 

CNPJ de uma outra empresa, denominada como VALENTE CONSULT PULBLIC LTDA”. 

 

1.1 Credenciamento e da representação (5.1, alínea “d” do Edital) 
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Alega a impugnante que o “edital é confuso, contraditório e ilegal, estabelecendo 

regra sem fundamento legal”. As afirmações supracitadas baseiam-se na exigência do Edital, “para 

fins de credenciamento, uma declaração onde o licitante se identifica como Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte, sob pena de não poder ofertar lances”.  

 

2. Dos atestados de Capacidade Técnica – Exigência de Firma Reconhecida (Item 9.3.2, 

9.3.1.1 do Edital) 

Aduz a empresa que a exigência “o Edital no Item 9.3.2 excedeu as exigências legais 

acerca da comprovação necessária para fins de qualificação técnica dos licitantes por meio de 

atestados”. 

Justifica que a exigência de firma reconhecida restringe a competitividade do presente 

certame.  

 

3. Critério de julgamento de propostas – exclusivo para Obras e Serviços de Engenharia 

(Item 6.13 do Edital) 

 

A empresa alega que o item 6.13 estabeleceu para efeitos de classificação das 

propostas comerciais um critério destinado a licitações de obras e serviços de engenharia, sendo 

estranho ao objeto licitado que consiste na prestação de serviços de manutenção dos Softwares a 

prefeitura municipal de Marituba, conforme previsão editalicia descrita no item 1.1.  

 
4. Critérios sigilosos – Ausência de descrição mínima dos serviços requisitados – prazo 

máximo para implantação e serviços de manutenção (item 1.1, 16, 16.1.3 do Anexo I e da Cláusula 

9ª da minuta do contrato – ANEXO VIII). 

A empresa menciona nos autos que o edital contestado em momento algum disciplina 

quais serão as condições mínimas dessas atividades ou quais seriam os prazos de atendimento alusivo 

ao suporte técnico, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, modo (presencial, telefone, e-mail). 

Ademais, afirma que não foi determinado no ato convocatório o prazo máximo para 

implantação efetiva dos Softwares licitados, existindo apenas previsão no item 16 do Edital, ou seja, há 

previsão apenas para o inicio dos trabalhos, mas não para a sua finalização. 
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Aduz que o preço a ser inserido na proposta deve incluir todos esses custos 

(manutenção e implantação), bem como detalhar qual será o prazo de implantação, como se dará 

manutenção, bem como o tempo de atendimento do suporte técnico. 

Alega que não foram delimitadas suas condições mínimas de prestação.    

Requer administrativamente que as observações em destaque sejam revisadas pelo 

Pregoeiro e sua equipe. 

 

5. Ausência de critérios objetivos de julgamento (análise de Softwares licitados). 

A empresa sustenta na presente impugnação ao Edital que as condições previstas no 

instrumento convocatório “não constam critérios acerca da análise quanto ao cumprimento das 

dezenas de funcionalidades técnicas consideradas como obrigatórias aos softwares que serão 

ofertados pelos licitantes (Anexo I)” 

Afirma que as condições técnicas são ferramentas essenciais para a realização do 

procedimento licitatório. Ressalta que o objeto possui uma complexidade considerável.  

Pelas observações supracitadas, requer a impugnante que os requisitos técnicos sejam 

devidamente descritos de forma clara e objetiva para uma melhor transparência do objeto aos licitantes 

na apresentação de suas propostas.  

Para melhor esclarecimento, a empresa pontuou suas dúvidas quanto a descrição do 

objeto. Tais como: 

 
“Faltam no edital os critérios de tal aferição, revelando-se assim um julgamento 

onde existem regras sigilosas (...) Se haverá realmente uma análise técnica 

dos sistemas ofertados, os critérios de tal avaliação precisam estar 

antecipadamente previstos e divulgados a todos os concorrentes e 

interessados (...)” 

 

  Destarte, requer que os critérios de julgamento dos requisitos técnicos do objeto licitado 

sejam revisados para serem mais bem definidos no edital. 

 

III – DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES  
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  Inicialmente, cumpre ressaltar que o requisito de admissibilidade foi 

devidamente atendido, sendo a impugnação ao Edital interposto tempestivamente pela empresa 

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLÓGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. 

  Das razões da impugnação ao Edital no que pese as irregularidades apontadas pela 

postulante, o pregoeiro ressalta que as falhas elencadas acerca das condições de participação exclusiva 

de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP identificadas nos autos já foram sanadas, 

conforme publicação do aviso de licitação de Rerratificação do referido Pregão Presencial, no DOE sob 

nº 33378 datado em 22/05/2017.   

  No que concerne à pesquisa de preços das empresas que tenham o tratamento 

diferenciado, em observância ao princípio da proposta mais vantajosa à administração pública e das 

exigências legais da Lei Complementar nº 123/2006, informa que o setor competente já estar 

providenciando a cotação de preços com fornecedores que se enquadrem nesta natureza. 

  Todavia, quanto às alegações do Item 5.1, alínea “d”, que trata da exigência da 

empresa licitante assinar o documento de credenciamento e da representação, a qual ratifica a 

administração pública que se enquadra como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em 

obediência ao princípio da veracidade, entende-se ser de fundamental importância sua permanência nas 

regras edilícias, a fim de assegurar a segurança jurídica no procedimento licitatório a ser realizado.  

  É assim que vem sendo o entendimento jurisprudencial. Vejamos o posicionamento 

acerca da matéria do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:  

 

 Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por 

Premier Produtos Alimentícios Ltda., em face dos Acórdãos nº 2756/2011-

TCU/Plenário (DOU 19.10.2011) e nº 903/2012-TCU/Plenário (DOU 

23.4.2012) do Tribunal de Contas da União, nos autos do TC nº 

008.552/2010-0, os quais teriam aplicado à impetrante a sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração por 

seis meses. Consta da petição inicial que a impetrante foi notificada pelo TCU 

em dezembro de 2008 para prestar esclarecimentos quanto a determinados 

pregões em que se sagrou vencedora, nos quais supostamente se exigiria 

a condição especial de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
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nos termos da Lei Complr 123/2006 e do Decreto 6204/2007. Detectada 

a irregularidade em alguns dos casos que envolviam a impetrante (por 

não ostentar a condição de microempresa), o TCU decidiu pela 

ilegalidade de sua atuação e aplicou-lhe a sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração por seis 

meses. Contudo, a impetrante insurge-se contra a mencionada decisão, ao 

argumento de violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade e 

da razoabilidade, pois outra empresa que estava em idêntica situação teria 

sido punida com sanção menos grave (pena de advertência). Assim, requer 

a medida liminar para suspender o feito até a apreciação final do writ e, no 

mérito, pugna pela concessão da segurança para declarar que sua situação 

é idêntica ao caso paradigma apresentado, devendo ser aplicada à 

impetrante apenas a sanção de advertência. O TCU prestou informações, 

requerendo a denegação da segurança, apontando a inexistência de 

similitude fática e jurídica entre os casos, apresentado outros paradigmas em 

sintonia com o ato coator e assentando o respeito aos princípios da 

proporcionalidade, igualdade e razoabilidade. Passo a decidir. Não obstante 

os fundamentos trazidos pela impetrante, verifico que o presente writ é 

manifestamente improcedente. Alega-se, em síntese, violação dos princípios 

da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia por parte das decisões 

do TCU, pois aplicou-se sanção indevida (inidoneidade para licitar e contratar 

com a Administração por seis meses) à impetrante, se comparada com 

sanção aplicada à outra empresa (advertência) em situação supostamente 

idêntica em termos fáticos e jurídicos. Em primeiro lugar, ressalto que a 

empresa não impugna a irregularidade constatada pelo TCU, mas a 

sanção a ela aplicada. De plano, verifico que os acórdãos impugnados 

foram devidamente fundamentados, levaram em consideração a 

situação concreta da impetrante (inclusive em comparação com outros 

casos) e decidiram conforme as disposições legais. Colhe-se dos autos 

que, no histórico do processo administrativo, após atividade de 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/94521/decreto-6204-07
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fiscalização geral do TCU (TC 027.230/2009-3) por período determinado, 

apurou-se que diversas empresas participaram de licitações 

exclusivamente destinadas a empresas de pequeno porte e a 

microempresas, sem que ostentassem essa condição específica. Em 

seguida, vinte e seis empresas (incluída a impetrante) foram notificadas 

para defesa em processos individualizados de representação. 

Analisada a situação da impetrante e instruído o processo, o TCU assim 

sem manifestou (Acórdão 2846/2010-TCU-Plenário): “ (…) A entidade foi 

regularmente chamada aos autos para se defender e as razões de 

justificativa apresentadas não lograram elidir as irregularidades. Comprovou-

se que seu faturamento bruto era superior ao limite estabelecido para o 

enquadramento como pequena empresa, que a empresa não solicitou a 

alteração de seu enquadramento e, por fim, que participou de procedimento 

licitatório exclusivo para micros e pequenas empresas, vencendo o certame 

e beneficiando-se de sua própria omissão. Ao não declarar a mudança de 

enquadramento legal, a organização descumpriu o art. 3º, § 9, da Lei 

Complementar nº 123/2006, o art. 11 do Decreto nº 6.204/2007 e o art. 1º da 

Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio nº 

103/2007. Essa omissão possibilitou à empresa benefícios indevidos 

específicos de ME ou EPP e a obtenção, na Junta Comercial, da Certidão 

Simplificada”, documento que viabilizou sua participação em licitações 

públicas exclusivas para ME ou EPP. Em relação à sanção de declaração de 

inidoneidade da empresa para licitar e contratar com a Administração, 

considero adequado fixá-la em seis meses, ante as circunstâncias do caso 

concreto. Casos semelhantes já foram julgados pelo Tribunal na mesma linha 

desse voto, entre os quais cito os Acórdãos 1028/2010-P, 1972/2010-P e 

2578/2010-P. Diante dessas considerações, acolho a manifestação do 

secretário da unidade técnica, transcrito no relatório e adoto seus 

argumentos como razão de decidir. Ante o exposto, voto no sentido de 

que seja aprovado o Acórdão que ora submeto à deliberação deste 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10673885/artigo-3-lc-n-123-de-14-de-dezembro-de-2006
http://www.jusbrasil.com/topicos/10673124/par%C3%A1grafo-9-artigo-3-lc-n-123-de-14-de-dezembro-de-2006
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06
http://www.jusbrasil.com/topicos/10818763/artigo-11-do-decreto-n-6204-de-05-de-setembro-de-2007
http://www.jusbrasil.com/legislacao/94521/decreto-6204-07
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Plenário.”  (grifo nosso). Como se vê, foi comprovada a irregularidade 

em relação a determinados pregões em que a impetrante participou. 

Verificou-se, ainda, que houve descumprimento da legislação vigente e 

que a impetrante tinha ciência da situação. Consideradas as 

circunstâncias do caso concreto, o Ministro relator do TCU entendeu 

ser aplicável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 6 meses. Interposto 

pedido de reexame, a impetrante trouxe os mesmos argumentos 

apresentados neste mandado de segurança. Porém, o TCU conheceu e 

negou provimento ao pedido (Acórdão nº 2756/2011-TCU/Plenário, DOU 

19.10.2011), de forma fundamentada, acolhendo o parecer da unidade 

técnica, que detalhou as especificidades do caso da impetrante. Ficou 

consignado que: (1) a responsabilidade de declarar que atende ao 

disposto na LC 123/2006 é da própria empresa; (2) as fraudes 

perpetradas têm absoluta relação com procedimentos licitatórios, os 

quais, inclusive, acabaram frustrados em seus objetivos, pela ação da 

Premier Produtos Alimentícios Ltda.; (3) a impetrante passou a não ser 

mais considerada pequena empresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do art. 3º, § 9º da LC 123/2006, desde o surgimento da lei em questão, 

pois ultrapassou os limites do referido diploma em todos os anos; (4) em 

2007, o faturamento bruto da empresa foi de, no mínimo, R$ 3.279.855,17, 

considerando apenas ganhos com o Poder Público Federal, sem computar 

receitas de outros entes federativos e da iniciativa privada, o que a impediria 

de participar de licitações no ano de 2008 com a referida condição especial; 

(5) todavia, a entidade participou e venceu, em 2008, o Pregão 13/2008, da 

Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão/PE, confirmadamente 

destinado à participação exclusiva de ME e EPP; (6) nos pregões 14 e 23, 

realizados em 2008, pela Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim/PE, não 

obstante o órgão não ter encaminhado ao Tribunal os editais solicitados, há 

fortes indícios de que eles também se destinavam apenas a ME e EPP, 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06
http://www.jusbrasil.com/topicos/10673885/artigo-3-lc-n-123-de-14-de-dezembro-de-2006
http://www.jusbrasil.com/topicos/10673124/par%C3%A1grafo-9-artigo-3-lc-n-123-de-14-de-dezembro-de-2006
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/242618/lei-13-08-antonina-pr
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sendo que a recorrente foi a vencedora em inúmeros itens; (7) no portal 

Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), é possível consultar todas as atas 

dos pregões citados e, em todos os itens adjudicados à empresa Premier 

Produtos Alimentícios Ltda., consta o tratamento diferenciado e, igualmente, 

em cada um dos pregões, há declaração eletrônica de todas as empresas 

participantes de prestar as declarações nos termos da lei e de cumprir os 

requisitos da LC 123/2006. Em síntese, ficou constatado, de forma 

exauriente e fundamentada, que a impetrante, fora da condição especial 

(ME ou EPP), declarou-se cumpridora dos limites previstos na LC 

123/2006, venceu competições em que apenas os pequenos e médios 

poderiam ter participado. Assim: “ 64. A licitante sabia de sua condição 

privilegiada em certames envolvendo apenas microempresas e 

empresas de pequeno porte, mas ainda assim participou dos 

procedimentos e sagrou-se vencedora, operando-se a subsunção plena 

ao fato típico previsto no estatuto de licitações. A referida conduta 

autoriza esta Corte a aplicar a declaração de inidoneidade para licitar 

com a Administração Pública, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei 

8.666/1993; e 46 da Lei 8.443/1992. (...) 68. Além disso, diferentemente do 

que afirma a recorrente, o disposto no art. 88, inc. III, da Lei 8.666/1993, 

associado ao art. 46 da Lei 8.443/1992, dá condição à imputação de 

inidoneidade, nos moldes descritos na deliberação combatida”. Ademais, o 

acórdão em questão expressamente analisou as alegações em face do 

princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendendo que a sanção 

aplicada guarda correlação com a conduta e as circunstâncias do caso 

concreto (itens 74 e seguintes), ressaltando o seguinte: “(…) 79. Além disso, 

determinação, recomendação ou alerta, nesse caso, corresponderiam a 

exigir da empresa o cumprimento do ordenamento jurídico. As normas 

jurídicas têm aplicabilidade para todos a partir do início da vigência, contada 

aqui da data da publicação do estatuto. Assim, nota-se que a declaração 

de inidoneidade, por curto espaço de tempo, é capaz de concretizar o 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06
http://www.jusbrasil.com/topicos/11296616/artigo-87-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11296330/artigo-88-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com/topicos/11676157/artigo-46-da-lei-n-8443-de-16-de-julho-de-1992
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109309/lei-org%C3%A2nica-do-tribunal-de-contas-da-uni%C3%A3o-lei-8443-92
http://www.jusbrasil.com/topicos/11296330/artigo-88-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/topicos/11296200/inciso-iii-do-artigo-88-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103866/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com/topicos/11676157/artigo-46-da-lei-n-8443-de-16-de-julho-de-1992
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109309/lei-org%C3%A2nica-do-tribunal-de-contas-da-uni%C3%A3o-lei-8443-92
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elemento necessidade, integrante da proporcionalidade em sentido 

amplo, pois é importante que se puna o praticante do ato ilícito e o 

impeça de fraudar novamente. 81. No caso em discussão, o objetivo da 

penalidade aplicada é punir a licitante fraudadora e impedir que ela 

novamente participe de certames exclusivos para os pequenos e médios 

empresários, não integrando esse rol. Nesse sentido, espera-se que a 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública seja capaz de cumprir o esperado, tendo em vista a inaplicabilidade 

das outras medidas possíveis, como destacado anteriormente. (...) 84. 

Assim, não obstante a baixa materialidade (R$ 42.794,84), a apresentação 

de declarações divergentes da realidade e a participação deliberada e vitória 

em certames exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte 

demonstram conduta passível de apenação com a impossibilidade de licitar 

e contratar com a Administração por curto período. (...) 86. De acordo com a 

Tabela I, inserta no item 47 desta instrução, percebe-se que a empresa 

Premier Produtos Alimentícios Ltda. não mais integrava o rol de 

microempresas e empresas de pequeno porte desde 2005. Entretanto, de 

forma deliberada, participou e venceu, em 2008, utilizando-se de declarações 

ideologicamente falsas, certames exclusivos para esse grupo, impedindo que 

os reais beneficiários usufruíssem do benefício. Portanto, mostra-se razoável 

a penalidade aplicada. (...) 99. De outro lado, constou expressamente no 

edital do Pregão Eletrônico 13/2008 a referência à exclusividade quanto à 

ME e EPP, com embasamento na Lei Complementar 123/2006 e no Decreto 

6.204/2007 (Principal, fl. 76). Nos outros dois procedimentos, não obstante 

não constar dos autos os referidos instrumentos convocatórios, os registros 

no Comprasnet demonstram o benefício, o que não foi contestado pela 

recorrente”. Opostos embargos de declaração contra o acórdão que negou 

provimento ao pedido de reexame, o TCU não os acolheu, por entender 

haver mero inconformismo da impetrante com a decisão, a saber: “(…) 9. No 

relatório e no voto que lastrearam o acórdão embargado, foi explicitada a 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/94521/decreto-6204-07
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prerrogativa conferida a esta Corte de Contas, no art. 46 da Lei 8.443/1992, 

de aplicara declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 

por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal. (...) 13 (…). 

Em contraste com as evidências dos autos e com as justificadas 

harmonias entre a previsão legal e o caso concreto, mais uma vez a 

recorrente apenas oferece como razões recursais argumentos 

meramente retóricos, cujas leituras poderiam se amoldar a qualquer 

situação hipotética, mas não à realidade que foi amplamente constatada 

nestes autos. Portanto, os presentes embargos devem ser rejeitados, 

pois não há as alegadas omissões ou contradições no Acórdão 

2756/2011 - TCU –  Plenário” . Além disso, destaco ser infundada a 

alegação de tratamento desigual à impetrante, em face de caso 

supostamente idêntico julgado por aquela Corte, com a aplicação de 

sanção menos gravosa (advertência). Em primeiro lugar, não se trata de 

situação idêntica, pois o número de licitações, os valores envolvidos, 

os anos de ocorrência e as circunstâncias fáticas (sobretudo quanto ao 

reenquadramento exigível da impetrante em todos os anos desde a 

edição da LC 123/2006) são distintos, conforme informações da 

autoridade coatora (eDoc 21). Em segundo lugar, a impetrante deixa de 

mencionar que várias outras empresas também foram condenadas, em 

situações semelhantes, com a declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração, com prazos de impedimento de seis meses 

(Acórdãos n. 3228/2010, 1439/2011, 2928/2010, todos do Plenário do TCU), 

doze meses (Acórdãos 1972/2010, 1137/2011, todos do Plenário do TCU) e 

dezoito meses (Acórdão 3217/2010-TCU-Plenário). Essa informação consta 

das decisões impugnadas e das informações prestadas pela autoridade 

coatora. Nesse sentido, inclusive, é a manifestação da Advocacia-Geral da 

União, ao destacar que o caso paradigma apontado pela impetrante é 

distinto, envolve valores e situações diferentes (eDoc 25). Assim, ao contrário 

do que afirmado pela impetrante, não há violação aos princípios 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11676157/artigo-46-da-lei-n-8443-de-16-de-julho-de-1992
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109309/lei-org%C3%A2nica-do-tribunal-de-contas-da-uni%C3%A3o-lei-8443-92
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95147/lei-da-microempresa-lei-complementar-123-06
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mencionados. Além disso, o caso paradigma apontado não é idêntico e se 

verifica que, em diversos outros casos semelhantes ao presente, o TCU 

adotou a mesma sanção, até mesmo com prazos de impedimento maiores 

do que aquele aplicado no presente caso. É preciso destacar que o mandado 

de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a 

demonstração incontroversa dos seus requisitos, bem como dos fatos e 

provas, de forma pré-constituída, inclusive quanto aos elementos 

relacionados à aferição da sua tempestividade (MS-AgR-AgR 26.552/DF, 

Rel. Celso de Mello, DJe 16.10.2009). Portanto, não entendo demonstrado 

direito líquido e certo a ser amparado no presente writ, pois o que se busca, 

em verdade, é apenas se utilizar desta via como novo recurso administrativo 

para impugnação da decisão adotada pelo TCU. Ante o exposto, nego 

seguimento ao presente mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido 

liminar, diante de sua manifesta improcedência (arts. 10 da Lei 12.016/09 e 

21, § 1º, do RISTF). (STF, Processo: MS 31390 DF, Relator Ministro 

Gilmar Mendes, Divulgada em 14/12/2012, Julgamento em 17/12/2012, 

Publicada em 17/12/2012) 

 

  Nesse sentido, é imperioso esclarecer as regras estabelecidas no Edital para que não 

ocorra qualquer equivoco de interpretação pela empresa licitante. O Item 5.2 do instrumento convocatório 

em momento algum veda de imediato, a participação de empresas que não apresentem os documentos 

para fins de habilitação, desde que os documentos comprobatórios sejam devidamente sanados, caso 

contrário, estaria o Pregoeiro e sua equipe de apoio violando o princípio que é a base estrutural para 

qualquer licitação que é o principio administrativo do instrumento convocatório.    

  Quanto às supostas irregularidades apontadas nos autos, do Item 9.3.1 e 9.3.2 do 

Edital (exigência de atestado de capacidade técnica expedida por pessoa jurídica de direito privado 

deverá constar firma reconhecida em cartório). Esclarece o pregoeiro que com fulcro no princípio da 

segurança jurídica que tem força normativa, do princípio da transparência e do poder discricionário da 

administração pública nos atos que são praticados em prol do interesse público, do poder de autonomia 

administrativa. O município de Marituba visando evitar eventuais fraudes em documentos que lesionará 

http://www.jusbrasil.com/topicos/23454881/artigo-10-da-lei-n-12016-de-07-de-agosto-de-2009
http://www.jusbrasil.com/legislacao/818583/lei-do-mandado-de-seguran%C3%A7a-lei-12016-09
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o certame e a contratação na prestação dos serviços. Objetivando assegurar o principio da isonomia 

entre os licitantes, adotou nas regras edilícias a apresentação pela empresa de atestados de capacidade 

técnica reconhecida em cartório.   

  Pelos argumentos normativos elencados, a administração pública entende ser 

necessária a exigência do Item 5.1, alínea “d” e 9.3.1 e 9.3.2, tendo em vista que os atos do Tabelião 

são dotados de fé pública, tornando-se essencial ao município de Marituba receber os documentos 

exigidos com reconhecimento do cartório para fins de habilitação. 

  Diante do exposto, a fim de evitar fraude ao certame, o Pregoeiro e sua equipe de apoio 

entendem ser necessária a exigência dos requisitos subscritos, não excedendo dessa forma, seu poder 

discricionário e tampouco violação as normas legais.   

  No que se refere aos critérios sigilosos – Ausência de descrição mínima dos 

serviços requisitados – Prazo máximo para implantação e serviços de manutenção, bem como aos 

demais Itens impugnados, informa-se que os pontos levantados nos autos para maiores esclarecimento 

dos serviços a serem executados. O Termo de Referência já está sendo retificado pelo setor competente 

do órgão, para posterior republicação, a fim de tornar público o Edital aos interessados.  

      

IV – DO PEDIDO DA IMPUGNANTE  

  Requer a Impugnante: 

a) Que seja recebida, conhecida e provida a impugnação interposta para que o órgão licitante 

reveja os itens aqui impugnados.   

b) Que sejam excluídas as exigências correspondentes aos Itens Itens 3.1, 3.4 (das condições 

da participação – Da participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte); 5.1, alínea “d” (credenciamento e da representação), Itens 9.3.1, 9.3.2 (dos 

documentos de habilitação - Dos atestados de Capacidade Técnica – Exigência de Firma 

Reconhecida), Item 6.13 (Critério de julgamento de propostas – exclusivo para Obras e 

Serviços de Engenharia), Critérios sigilosos – Ausência de descrição mínima dos 

serviços requisitados – prazo máximo para implantação e serviços de manutenção (Item 

1.1, 16, 16.1.3 do Anexo I e da Cláusula 9ª da minuta do contrato – ANEXO VIII; Ausência 

de critérios objetivos de julgamento - análise de Softwares licitados (Item 8.5) do Edital. 

 



 

 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA 

Coordenadoria de Licitações e Contratos 
 

V – DA DECISÃO 

 Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa GOVERNANÇA 

BRASIL S/A TECNOLÓGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, para dar provimento em parte, mantendo 

inalterados do instrumento convocatório os Itens 5.1, 9.3.1 e 9.3.2, nos termos da legislação pertinente.  

 

 
É o parecer, s.m.j. 

 
  Marituba, 08 de junho de 2017. 
 
 
 
 
  Silvio dos Santos Cardoso 

Pregoeiro 
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