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JULGAMENTO DE  IMPUGNACAO AO  EDITAL DE  LICITACAO

Vein  a  este  pregoeiro  e  equipe  de  apoio,  designados
pela  Portaria  07/2021,  a  impugnagao  ao  Edital  Pregao  Presencial  n°.  08/2021,  que
t5a:ftvEaRSE%RNDEEC`E::E%,DMEANLJ?E#%AoPETRUEiN°AME3To!NESTSAULPAoC£T°E

TECNICO    PARA    SISTEMAS     INFORMATIZADOS     DE    GESTAO     P0BLICA
iNSTALADOs  NO  sERvlDOR  DA  pREFEiTURA  COM  uTiLizAeAO  DE  REDE
NAS  ESTAC6ES  DE  TRABALHO,  PARA  A  ADMINISTRACAO  DO  MUNIcipIO
DE     LAJEADO     DO     BUGRE     -     RS."     PODER     EXECUTIVO     E     PODER
LEGISLATIVO,   apresentado  pela  empresa   Delta  Solug6es  em   lnformatica   Ltda,
inscrita   no   CNPJ   sob   o   n.a   03.703.992/000101,   com   sede   na   cidade   de   Porto
Alegre/RS  na  Avenida  lajeado  n.0  1212,10°  andar  Bairro  Petr6polis,  na  data  de  27
de Abril de 2021.

A  modalidade  adotada  foi  Pregao  Presencial,  tendo
se  iniciado  por  autorizagao  para  abertura  de  processo  administrativo  de  licitagao,
do  Chefe do  Poder Executivo  Municipal.

0  Processo  Licitat6rlo  atendeu  a  todos  os  requisitos
legajs esculpidos  na  Lei 8.666/93,  seja  na fase interna,  quanto externa

Ademais,  a  dotagao  orgamentaria  indicada  pelo  setor
de contabilidade sustenta a despesa  advinda do certame.

Publicado  o  Edital,  este  foi  impugnado  pela  empresa
Delta  Solue6es  em  lnformatica  Ltda,  na  data  de  27  de  Abril  de  2021,  dentro  do
prazo   previsto   na   Legislaeao,   sendo   recebida   a   presente   impugnagao   como
tempestiva  protocolada  presencialmente.

De   pronto,   temos   que   a   impugnagao   apresentada
apresenta  vicios  de  representagao,  e  no  m6rito  apresenta  alegae6es  meramente
protelat6rias,   nao   impugnando   itens   especificos   do   Edital,   tratando-se   de   fato,
impugnasao  gen6rica   por   empresa   que,   ate   a   presente   data   vinha   prestando
servigos  ao  Municipio,  que,  ao  que  parece,  esta  inconformada  com  o  fato  de  nao
ter ocorrido a  renovagao contratual,  situagao esta  (renovagao)  que esta  inserida  na
esfera discricionaria da autoridade competente.

I -Da lrregularidade da representacao.
A    presente    lmpugnagao    vein    assinada    por    urn

Consultor Comercial da empresa  Delta Solug6es em  lnformatica  Ltda.
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Porem   referido   documento   nao   vein  acompanhado
do  contrato  social,  procuragao  com  poderes  especificos,  identificaeao  pessoal  ou
qualquer   outro   documento   capaz   de   identificar   que   a   subscritor   efetivamente
representa a empresa  impugnante.

Neste     ponto,      ha     que     se     destacar     que     por
irregularidade  de   representagao,   a  presente   impugnaeao  nao  6  conhecida   pela
administragao   municipal   em  tal  carater,   mas   sim,   como   a   prestagao  de   meras
informag6es  que  serao  como  tal,  analisadas  por este  pregoeiro  e  equipe  de  apoio,
em  homenagem ao principio da  legalidade e da  preservagao do  interesse publico.

1] -Quest6es de M6rito
0   Requerente   destaca   que   ao   analisar   o   edital   e

anexos    constatou    a    existencia    de    ilegalidade    e    inconsistencias    que    violam
frontalmente   a   Constituigao   Federal,   a   Lei   n.0   8.666/93,   Decreto   n.°   10.024  de
2019,  Decreto  n.° 3.555,  de  2000, jiirispriidencjas  e  Princi'pjos  Constjtucjonais.

Sem  razao no entanto,  conforme se demonstrara.

2.1,  item  -11 -Cerceamento de Defesa:
Alega  a  impugnante  que  o  item   11   do  Edital  estaria

eivado    de    irregularidade    trazendo    dispositivos    que    cerceiam    a    defesa    dos
interessados,  ejs  que  a  Municipalidade  haveria  reduzido  o  prazo  para  24  horas,  o
que  viola  o  Art.  5,  inc.  LV  da  CF/88,  cita  e  descreve  em  sua  impugnagao  o Art.12
do  Decreto n.° 3.555/2000,  que tambem  regulamenta a modalidade  Pregao.

Sem  razao no entanto.

Veja-se  que  o  disposto  no Art.12  do  Decreto  Federal
n°  3.555/2000  que  regulamenta  a  licitagao  na  modaljdade  pregao,   estabelece  o
prazo  para  eventual  impugnagao,  tern  como  prazo,   o  segundo  dia  dtil  antes  da
data fixada  para o  recebimento das propostas.

Desta      forma,       o      Requerente      poderia      alegar
cerceamento    de    defesa    se    a    sua    irresignacao    nao    fosse    conhecida    por
intempestiva,  o que  nao 6 o caso.

Como dito  no  preambulo,  o requerimento foi  recebido,
eis que atendeu  o  prazo do Art.12 do  Decreto  Federal  3.555/2000.

Assim,  a falha constante do edital  nada mais e do que
urn erro de grafia,  que  nao  prejudica qualquer interessado.

Logo,    sem    razao    o    requerente    nao    havendo    a
necessidade de alteraeao do edital.

giv   i..```





ESTADO    DO    RIO    GRANDE    DO    SUL
PREFEITURA   MUNICIPAL    DE    LAJEADO    DO    BUGRE

CNPJ:     92.410.448/0001-00

MENSALIDADE CHAMADOS
TOTAL DO

MES/COMPETENCIA MEs
abr/20 8.567,75 1.437,50 10.005,25

mai/20 8.567,75 1.560,75 10.128,50

jun/20 8.567,75 1.612,50 10.180,25

iul/20 8.567,75 1.414,24 9.981,99

aoo/20 8.567,75 1.437,50 10.005,25

set/20 8.567,75 1.560,75 10.128,50

out/20 8.567,75 1.612,50 10.180,25

nov/20 8.567,75 1.351,67 9.919,42

dez/20 8.846,15 3.419,14 12.265,29

jan/21 10.451,52 1.724,51 12.176,03

fev/21 10.451,52 3.445,56 13.897,08

mar/21 10.904,47 401,00 11.305,47

TOTAL GERAL 109.195,66 20.977,62 130.173,28

Esses  sao  os  valores  pagos  a  Empresa  Delta,  sendc7

que nos  ultimos quatro meses  ultrapassa a  media dos  R$  12.000,00  mensais.

Veja-se por outro  lado que o  Edital  Pregao  Presencial
n.a  01/2019,   licitou  apenas  11   Sistemas  e  o  presente  Edital  n.0  08/2021   preve  a
licitagao  de  mais  de  46  sistemas  conforme  pode  ser  verificado   nos  termos  de
referencias dos  referidos  Editais supras citados.

Veja-se   se   pegarmos   por   parametros   os   mesmos
sistemas   licitados   no   edital   n.°   01/2019   com   os   pregos   medios   do   Edital   n.a
08/2021,  teremos  em  media  o  valor  de  F{$   12.255,66,  c>u  seja,  quase  o  mesmo
valor pago mensalmente a empresa  Delta  nos  dlt.lmos quatro meses.

Administraeao  Pdblica  assim  esta  atendo  o  presente
principio  constitucional  da  economicidade  expresso  no  Art.  70  CF/88  que  abaixo
transcrevemos:

Art.        70.       A       fiscalizacao       contabil,       financeira,
orgamentaria,   operacional   e   patrimonial   da   Uniao  e
das   entidades   da   administra?ao   direta   e    indireta,
quanto    a    legalidade,    legitimidade,    economicidade,
aplicagao   das   subveng6es   e   renLlncia   de   receitas,
sera   exercida   pelo   Congresso    Nacional,    mediante
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controle  externo,  e  pelo  sistema  de  controle   interno
de cada  Poder.

Como se verifica  nao  ha  superfaturamento a  principio
sobre os valores pagos e o valor a ser licitado.

Mais  uma  vez  ha  que  se  referir que  a  empresa  que  o
Requerente  alega  representar pode  perfeitamente  participar do certame  e  oferecer
seus prego,  haja vista que a  licitagao sera julgada  pela  melhor proposta.

0    preeo    medio    nao    pode,    nem    de    longe,    ser
interpretado  como  prego  de  contratagao  que  sera,  apurado  ao  final  da  licitaeao,
ap6s  etapa  de  lances  e  negociaeao  deste  pregoeiro  e  equipe  de  apoio  com  a
empresa que apresentar a melhor proposta.

Ill -   PRAZO DE IMPLANTACAO INEZEQuivEL.
Alega  a  impugnante  que  o  prazo  de  implantagao  do

sistema  (software)  e  treinamento  dos  usuarios  que  devera  occ>rrer em  ate  25  dias
ap6s   o   recebimento   da   Ordem   de   Servico   emitida   pela   contratante,   disse   ser
mcompativeis  a  nao  ser  que  empresa  fornecedora ja  estivesse  com  os  dados  em
maos.

Esta  alegagao  da  impugnante  nao  merece  prosperar,

:#:r:'sS:aqquueed':tdee#eansd:nnft:r:eangt6ee8ad:moprrgeasoa¥:npc:8::ap:3,,%ro:S::t:d::::,rnea:
sao  da  empresa  e  sim  do  6rgao,  desta  forma  independentemente  de  qual  seja  a
empresa  vencedora  do  presente  certame,  a  empresa  que  detem  os  dados  ha  de
fomecer a  empresa vencedora  os  "DADOS"  para  I.mportagao,  dessa forma  o  prazo
de 25 dias como consta  no  Edital e  razoavel  para tal procedimento.

lv -DA  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA
Na   presente   impugnagao   a   impugnante   relata   as

formas  de   lmprobidade  Administrativa,   Enriquecimento   ilicito,   Atos   que   causem

prejuizo  ao  erar.io e Atos que violem  os  principios  da  administragao  publica.  Por fim
reqiier a  anula?ao do  presente  Edital.

Conforme   referido   acima,   o   gestor   municipal   nao

praticou qualquer ato que possa caracterizar atos de  improbidade admlnistrativa.

0    fato    da    Administra?ao     nao    ter    procedido    a
Renovagao   contratual   quando   pretende   a   aquisigao   -   contratagao   de   mais
sistemas  -  com  outras  caracteristicas,   conforme  dito,  esta  dentro  da  esfera  da
discricionariedade  do  Gestor.
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0    prego    contratado,    decorre,    conforme    dito,    do
resultado  da  ljcitagao.

Vl -DO  FORNECIMENTO  DE C6PIAS
Sobre     o    fornecimento    de     c6pias     do     processo

licitat6rio,   ha   clue   se   registrar  que   a   documentaeao   atinente   a   fase   interna   da
licitagao  somente-  sera  disponibilizada  ap6s  a  conclusao  da  licitacao,  a  qualquer
interessado.

0  edital  e  anexos,  neste  momento,  sao  documentos
suficientes para  a apresentagao de propostas  pelos interessados.

Dessa   forma   este    pregoeiro   e   equipe   de    apoio,
opinam   que   a   presente   impugnagao   ao   Edital   Pregao   Presencial   Registro   de
Pregos  n.0  08/2021,  ora  apresentada  nao  pode  ser  conhecida  como  tal,  mas  sim
como  informa¢ao.

Nesta    condjgao,     as    jnformag6es    prestadas    nao
caracterizam  nenhuma  ilegalidade  no  instrumento  convocat6rio,  razao  pela  qual  e
mantido   em   sua   integra,   inclusive   quanto   aos   prazos   para   a   apresentagao   e
recebimento de  propostas.

Contudo a  Cons.ideragao  Superior.

Lajeado  do  Bugre -RS,  28  de Abril  de 2021.
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Comissao de Licitagao
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