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COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

 

ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021  

 

FG LOCACÃO E SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no 

CNPJ/MF sob no 20.830.053/0001-47, com sede à Rua Odilon Dorea N. 14 sala 001, Bairro de 

Brotas, Salvador  – BA, Cep 40285-450, por intermédio de seu representante, conforme seus 

documentos constitutivos, vem, tempestivamente, conforme previsão contida no item 5.3 do 

Preâmbulo c/c o art. 41, §2º da Lei 8666/93, apresentar 

 

 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO EDITAL 

  

ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2021, a ser realizado pelo Tribunal de Contas do Estado 

da Bahia – TCE-BA  por intermédio da Comissão Licitação, pelas razões de fato e de direito que 

passa a expor.  

 

 

I – DA SÍNTESE DOS FATOS 

  

 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia – TCE-BA  , está promovendo Licitação, na 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando à contratação de 

empresa conforme abaixo:   

  

“Locação de sistema de gestão de pessoas, contendo módulos integrados de folha de 

pagamento e recursos humanos, com as especificidades da administração pública, bem como 

serviços correlatos, aderente às normas, políticas e boas práticas de sistema de gerenciamento 

da segurança da informação (information secury management system – isms)”. 

 

A Impugnante, pretendendo participar do certame em epígrafe, ao analisar as exigências do 

Edital, verificou que contém disposições que violam princípios básicos do direito administrativo, e 

em particular das regras licitatórias, como se verá a seguir, a justificar ampla reforma do Edital 

em apreço.  

  

Pelo exposto, tendo em vista as exigências contidas no Edital, com as quais não concorda, 

passa a Impugnante a apresentar as suas razões.  
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II – DO DIREITO 

 

 

2.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Prevê a Lei de Licitações, no art. 40, inc. I da Lei 8.666/93, que seja o objeto do 

certame descrito de forma perfeita e objetiva e que os critérios para julgamento, com disposições 

claras e parâmetros objetivos; sob pena de invalidação do instrumento convocatório. 

O Edital em comento não estabelece qualquer previsão relativa à equipe técnica 

mínima, ou gerência de projeto, ou responsável técnico ou comprovação de qualquer profissional 

de qualquer área de formação ou atuação. Entretanto, descreve serviços técnicos de 

implantação e treinamento de usuários. 

A Lei exige comprovação de capacidade técnica-operacional (art. 30 da Lei 

8666/93), tanto para habilitação quanto para classificação, de modo a garantir persecução da 

vantajosidade e assegurar a satisfação do interesse público ..  

 “Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

...; 

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 - ... ; 

IV - ....” (destaques acrescidos) 

Eis que, os pontos ora suscitados ferem as previsões dos arts. 37 da CF/88 e 30 

da Lei 866/93, de modo que resta inconteste a ilegalidade do Item de Qualificação Técnica do 

presente Edital, impondo sua correção sob pena de nulidade. 
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 DEMONSTRAÇAO DO SISTEMA 

 

O item 18.9 do Edital  estabelece  :  

 
 “Recebida a proposta de preços atualizada, o pregoeiro convocará o Licitante classificado 

em primeiro lugar a efetuar a DEMONSTRAÇÃO do Sistema a ser disponibilizado, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para as unidades competentes do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia - TCE, usuárias do Sistema, visando comprovar que o Sistema 

atende a, no mínimo, 90% (noventa por cento) das funcionalidades estabelecidas no 

Termo de Referência,tendo em vista o princípio da continuidade do serviço público , 

 Cabe ressaltar ainda que, tendo em vista a necessidade de efetiva utilização do sistema 

pelo TCE, as funcionalidades básicas operacionais de cada área/módulo devem estar 

disponíveis já no momento da licitação, demonstração e implantação, ou seja,incluídas nos 

90% referenciados acima. Somente aquelas que não prejudicarem o funcionamento do 

serviço poderão ser objeto de concessão do prazo para desenvolvimento  até o aceite 

definitivo  

 Esta validação,  de caráter eliminatório, será realizada por comissão instituída por 

membros dentre servidores do TCE/BA, que validará item a item o atendimento ao 

solicitado neste Edital, devendo em até 48h de concluída a apresentação, divulgar o aceite 

ou não da proposta da empresa.”.  

 

O Edital no item 2..2.1.3.1 do Termo de referencia estabelece :  

 

“Entretanto, tendo em vista o princípio da continuidade do serviço público, o sistema 

proposto deve, já no momento da licitação, demonstração e implantação, atender a, no 

mínimo, 90% das funcionalidades estabelecidas no Edital, sendo-lhe concedido o prazo até 

o “aceite definitivo” do sistema para o desenvolvimento dos 10% restantes”. 

“Somente aquelas que não prejudicarem o funcionamento do serviço poderão ser 

objeto de concessão do prazo para desenvolvimento até o “aceite definitivo”. O Grifo 

è  nosso  
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O Termo de Referência descreve as características técnicas e  funcionalidades 

para  o sistema licitado, e determina que todas as funcionalidades são obrigatórias (item 2.2 

.1.1 do TR) e que, para efeito de classificação a empresa deve atender no mínimo 90% das 

funcionalidades. Ainda estabelece que a Comissão  e equipe técnica do TCE poderá 

desclassificar a empresa que, mesmo atingindo o 90%, por não atender algum item 

julgado  que prejudicara o funcionamento do serviço..   

 

O Edital é, nos pontos ora destacados, contraditório e com 

exigências extremamente excessivas, uma vez que prescreve que todas as 

funcionalidades são obrigatórias (item 2.2.1.1) e exige o percentual de 90% de 

aceitação. Ora, é preciso atender 100% ou 90% das funcionalidades? 

 

 Ainda, o Edital comete o gravíssimo erro de estabelecer  

discricionariedade à Comissão para avaliação de importância sobre um item 

não atingido. Tal subjetividade é vedada por lei, pois que fere o Princípio do 

Julgamento Objetivo.  

 

O Edital, sob pena de nulidade, deve indicar de forma clara e 

objetiva todos as funcionalidades que são obrigatórias e as que são 

desejáveis,  de modo que o julgamento se dê de forma conhecida e igual para todos os 

licitantes.  

 

Exigir 100% ou 90% de atendimento das funcionalidades deixa evidências que a 

Administração descreveu produto certo e determinado, cujo atendimento só seria possível pela 

empresa que o desenvolveu previamente.  

 

Tais exigências são totalmente descabidas e indicam possível 

direcionamento para um sistema de determinada empresa, o que afronta os 

Princípios da Legalidade e da Isonomia entre os licitantes. 
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Arrisca-se dizer que a determinação destas exigências para a 

fase de verificação visa desestimular os licitantes e, ainda, sugere eventual 

favorecimento de empresa certa e determinada cujo produto já se encontra 

implantado, o que afronta o princípio da isonomia entre os licitantes. 

 
Conforme o Princípio do Julgamento Objetivo o processo licitatório deve 

observar critérios objetivos definidos no ato convocatório, para o julgamento das propostas 

apresentadas. Ou seja, deve seguir fielmente o que for disposto no edital no momento de julgar 

as propostas. 

 

Esse princípio impede que haja qualquer interpretação subjetiva do edital e que 

possa vir a favorecer um concorrente, prejudicando outros. Ou mesmo que se usem fatores 

subjetivos ou critérios não previstos de julgamento. 

 

Julgar objetivamente uma licitação significa afastar a incidência de 

características subjetivas dos avaliadores e dos avaliados. A comissão de licitação, assim, 

deverá seguir as normas definidas na lei e no ato convocatório, imposição que o presente Edital 

não observou. 

 

O procedimento estabelecido nos itens em comento carateriza 

DISCRICIONARIEDADE e OFENSA AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO, devendo 

ser reformado, sob pena de o Certame ser fulminado por vício insanável.   

 

 

A respeito da obrigatoriedade de descrição do objeto de forma a não deixar 

qualquer dúvida leciona o Ilustre Marçal Justen Filho (Comentários Á Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 2005): 

“A descrição do objeto da licitação contida no edital não pode deixar margem a 
qualquer dúvida nem admite complementação posteriori. Entre a opção de uma 
descrição sucinta e uma descrição minunciosa, não pode haver dúvida para a 
Administração Pública: tem de escolher a descrição completa e minunciosa. 
Certamente, a descrição deve ser clara. No caso, “sucinto” não é sinônimo de 
“obscuro”. Se a descrição do objeto da licitação não for completa e perfeita, 
haverá nulidade ...” (p. 375, 386/387) (destaques e grifos nossos) 
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Inegável, pois, que o Edital em comento violou o preceituado na Constituição 

Federal (art. 37, XXI) e na Lei de Licitações (arts. 38 e 40, inciso I), bem como ao ensinado pela 

melhor doutrina ao deixar de observar a regra que impõe seja o objeto perfeitamente descrito.  

 

Eis que, o Edital precisa ser reformado para corrigir os vícios apontados,  

sob pena de nulidade.  

 

 

DOS PEDIDOS 

 

EX POSITIS, resta comprovado que o Instrumento Convocatório em questão, no teor em que foi 

publicado, encontra-se eivado de irregularidades, sendo carecedor de modificações nos pontos 

aqui debatidos. 

 

Assim, espera a Impugnante o acolhimento e provimento da presente                             

IMPUGNAÇÃO, a fim de que se corrija o procedimento licitatório, na forma da lei.  

 

Termos em que, pede deferimento.  

Salvador, 14  de Abril de 2021. 
 
 

 
 
ROBERTO CONCEICAO MARCELINO 

Representante Legal 

FG LOCAÇÂO E SERVICOS 

CNPJ/MF nº 20.830.853/0001-47 












