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TERMO DE DECISÃO

NNN

FACE DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N' OOII2O22

OBJETO: Contratação de empresa paÍa

a prestação de serviços de licenciamento de uso de software e

suporte técnico, operacional e práticas para fornecimento de mecanismos tecnológicos de computação
em nuvem, para atendimento de necessidade da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, incluindo
plataformas de atendimento técnico aos usuários, manutenção e atualização legal.

IMPUGNANTE: J.I. INFORMÁTICA
CNPJ:

07 .27

-

EPP

3.5891000 I -77

DAS ALEGAÇÔES DA IMPUGNANTE
Trata-se de impugnação ao edital do pregão presencial n" 00112022, alegando a empresa

impugnante, em síntese, que o edital exige a apresentação de atestado de capacidade técnica, que tal
exigência foi exacerbada, bem como, alega o direcionamento do edital, justificando que algumas das
exigências não são usuais nesse tipo de licitação, não podendo o Poder Público, exigi-las.

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

A

respeito do questionamento sobre a apresentação de atestado de capacidade técnica

"exacerbada" iniciamos a nossa justificativa sob o fulcro do entendimento exposto pelo llustre Ministro

Dr. Augusto Sherman, onde indubitavelmente, esclarece que a qualificação técnica pode/deve

ser

exigida, sendo necessária constar no edital sob burla ao sistema de competição, vejamos:

"As exigências de qualificação técnica devem ser objetivamente definidas no
edital, sob pena violação do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório (Acórdão n. " 26301201I - Plenário, TC-013.4531201l-4, rel.
Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 2810912011)."
Partindo dessa premissa, podemos destacar que no item 13.4.3 do Edital, a Administração tomou

o cuidado de requerer não a totalidade dos atestados, mas, sim, o valor suficiente para que qualquer
empresa possa comprovar que está apta a prestar os serviços a serem requeridos.
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Portanto, não vislumbramos qualquer exigência no edital que possa ferir a competição.
Entendendo que a referida exigência deve ser mantida.

Com relação ao questionamento do direcionamento do edital, não há o que se falar em
direcionamento, vez que, primeiramente, a empresa não precisa atender 100% as exigências do termo
de referência, e sim 90%o, ademais, quanto a exigência do sistema rodar de forma totalmente online, é
uma discricionariedade do Município o qual detém o Poder de escolha, visando a facilidade de utilização

do sistema de qualquer lugar ou dispositivo, facilidade esta que otimiza os serviços e melhora o
deverá
desempenho das funcionalidades públicas. Sendo assim, entendemos que tal exigência também
ser mantida.

DA DBCISÃO
Isto posto, consultado o Departamento Jurídico, A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EPP, e no mérito julga os
CONHECE da impugnação interposta pela empresa J.I. INFORNfÁ1IC,q. pedidos

ToTALMENTE IMPROCEDENTES,

mantendo o edital nas mesmas condições'

Fernandes Pinheiro,

CAROLINE
Pregoeira

(coMISSÃO)

ES DEA
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de
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