
                                             

ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 
 
Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEG RADO DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE L ICITAÇÕES 
PÚBLICAS/COMPRAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, COM AS  
ESPECIFICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO SERVIÇOS 
CORRELATOS.  

 
Pedido de Impugnação. Documento TCE/002294/2017 
Pregão Presencial. Processo TCE/002098/2017 
Impugnante: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A. 

Em apertada síntese, a Empresa Impugnante apresentou as razões que fundamentam 
a sua insurgência, relatando: 
 
A - Distorções tecnológicas da presente contratação; 
B - Ilegalidade da possibilidade de Valor Unitário igual a zero; 
C - Ausência de orçamento estimado no Edital.   

Após analisar detalhadamente o presente Pedido de Impugnação, a Comissão 
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou o 
seguinte: 

Quanto à impugnação lançada no item "III – Da distorção tecnológica da presente 
contratação" que faz referências ao Item 2.2.1.1.2 – Tecnológicas, onde se exige 
sistema multi-usuário com arquitetura cliente/servidor e funcionalidades específicas 
em Web Services para uso em rede local ou web, não assiste qualquer razão ao 
Impugnante tendo em vista que a opção em permitir o uso de tecnologias em 
diferentes arquiteturas, ao contrário do que diz a Impugnante, ampliará a 
competitividade do certame resultando em proposta mais vantajosa para a 
Administração. 

Quanto à exposição de Ilegalidade da possibilidade de Valor Unitário igual a zero, 
tanto a Lei Estadual nº 9.433/05 em seu Art. 91, §3º, quanto à Lei Federal nº 8.666/93 
(esta em seu Art. 43, §3º) trazem ao nosso ordenamento pátrio exceções que devem 
ser levada em conta: 

 "Art. 91, § 3º da Lei Estadual 9.433/05 - Não se admitirá 
proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalaçõe s de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele  renuncie à 
parcela ou à totalidade da remuneração." 

 

Deste modo, quanto ao relato "B", não resta razão ao Impugnante. 

No tocante a "ausência de orçamento estimado no Edital" o TCU já tem entendimento 
o qual o Tribunal de Contas do Estado da Bahia é signatário: 



                                             
“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA DA LEI DE LICITAÇÕES. POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO 
DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM ALIENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE 
ENTRE DISPOSITIVOS DO EDITAL. CONTRATO. EXECUÇÃO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 

1. Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de 
quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do 
edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao 
certame. Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da 
oportunidade e conveniência de incluir esse orçamento no edital ou de 
informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os 
meios para obtê-lo.” (Acórdão nº 114/2007, Plenário, rel. Min. Benjamin 
Zymler). 

“9. Assim, ressalvada a necessidade de que as estimativas estejam presentes 
no processo, acredito que deve ficar a critério do gestor a decisão de publicá-
las também no edital, possibilitando desse modo que adote a estratégia que 
considere mais eficiente na busca pela economicidade da contratação.” 
(Acórdão nº 1405/2006, Plenário, rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça). 

"ao caso do pregão, para o qual, “a jurisprudência do TCU acena no sentido de 
que a divulgação do valor orçado e, se for o caso, do preço máximo, caso este 
tenha sido fixado, é meramente facultativa”. Precedente citado: Acórdão nº 
3.028/2010, da 2ª Câmara. Acórdão n.º 392/2011-Plenário, TC-033.876/2010-0, 
rel. Min. José Jorge, 16.02.2011. 

Conforme Súmula do TCU nosso entendimento não poderia ser distinto: 

Súmula nº 222  
As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à aplicação de normas 
gerais de licitação, sobre as quais cabe privativamente à União legislar, devem 
ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

Ademais, o preço referencial está exposto no sítio do TCE/BA: 
https://www.tce.ba.gov.br/servicos/licitacoes/visualizar/868/ , como também no 
procedimento licitatório constante do Processo nº TCE/002098/2017 o qual é público e 
todos os interessados têm acesso. 

Deste modo, com fulcro no que fora acima ponderado, bem como por não restar 
violado nenhum princípio da administração, quiçá alguma norma jurídica, julgo 
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo inalterado os termos do Edital.   
 

Salvador, 11 de Abril de 2017 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial. 
 


