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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RESPONSÁVEL PELA COMISSÃO DE 

LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI/SC 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 37/2021 

 

 

 

 

PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob n. 95.831.771/0001-20, com sede na Rua Içara, n. 151, CEP 89030-

170, Blumenau/SC, neste ato representada por seu Diretor Administrativo, Sr. Alexandre 

Hwizdaleck, vem, tempestivamente, com amparo no item 11 do Edital do Pregão 

Presencial n. 37/2021, apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital de licitação – Pregão 

Presencial n. 37/2021, do Município de IRANI/SC, conforme razões a seguir: 

A Requerente é empresa atuante no mercado de desenvolvimento, 

licenciamento de softwares e prestação de serviços de tecnologia da informação para a 

gestão pública, conforme cópia anexa do Contrato Social, tendo, portanto, interesse em 

concorrer no Pregão Presencial n. 37/2021, lançado pelo Município de Irani/SC. 

Contudo, as disposições previstas no instrumento convocatório contém 

irregularidades que acabam por interferir na formulação adequada da proposta de preços, 

com potencial ofensa ao julgamento objetivo, em violação ao ordenamento jurídico 

regulador das contratações públicas.  

No intuito de apontar com objetividade e clareza a irregularidade que vicia o 

edital em epígrafe, passa-se à pormenorização a seguir.  
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I – DA OFENSA AO JULGAMENTO OBJETIVO E À ESCOLHA DA 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. OMISSÃO DO PROCEDIMENTO QUE SERÁ 

UTILIZADO NA ANÁLISE DA PROVA DE CONCEITO. 

Como cediço, a licitação pública tem por objetivo, entre outros, selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública concernente à execução do objeto 

licitado. Tal escolha, contudo, deve respeitar o julgamento objetivo, bem como critério 

de escolha deve ser devidamente estabelecido no edital da licitação. 

Nesse sentido determinam os arts. 3º, caput e 40, inciso VII, todos da Lei n. 

8.666/93, aplicáveis subsidiariamente às licitações na modalidade pregão por força do 

disposto no art. 9º da Lei n. 10.520/02: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em 

série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 

modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção 

de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como para início 

da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 

seguinte: 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e 

parâmetros objetivos; 

É dever do agente público, ao fixar as regras do certame, definir critérios de 

julgamento capazes de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, valendo-se de parâmetros objetivos.  

No caso do Pregão Presencial n. 37/2021, a Administração definiu que o 

critério para julgamento da licitação será o menor preço global (item 1.1 do Edital). 

Até esse ponto, andou bem o Edital, não merecendo reprimenda. 
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Porém, ao fixar o procedimento de julgamento das propostas que cumpririam 

as exigências impostas pelo edital, o edital estabeleceu a necessidade de aprovação do 

software de gestão pública ofertado pelo licitante mediante a realização de uma Prova de 

Conceito, que deveria ter seu rito e critérios de avaliação regulados no Termo de 

Referência. Confira-se o disposto no item 7.10 do Edital: 

7.10 - Constatada a conformidade da documentação com as 

exigências impostas pelo edital, a licitante será convocada para 

realização da POC – Prova de Conceito, conforme descrito no 

Termo de Referência, e atendido os requisitos da Prova de 

Conceito a empresa será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto. Caso contrário, o Pregoeiro inabilitará as 

licitantes que não atenderem todos os requisitos relativos à 

habilitação e a POC, exigíveis deste Edital. 

 

A regra fixada no edital é de praxe em licitações para esse objeto, prestando-

se a assegurar à Administração que o software ofertado seja capaz de cumprir os 

requisitos técnicos a que se destina, equivalendo a Prova de Conceito a uma fase de 

amostra da solução tecnológica. 

Contudo, faltou delimitar no Termo de Referência os critérios para realização 

da POC! Deveras, há absoluta omissão quanto ao ponto, inexistindo definições sobre o 

rito a ser observado quando da realização da POC, as condições e prazos e, 

principalmente, quais e como serão aferidos os requisitos que deverão ser cumpridos pelo 

software submetido à POC. 

Tal omissão implica em ofensa direta ao princípio do julgamento objetivo, 

pois não estabelece com a antecedência necessária as regras de julgamento da proposta 

quanto ao ponto, violando os artigos 3º caput e 40, inc. VII, da Lei nº 8.666/93. 

Enfim, o Termo de Referência é omisso, não delimita o procedimento para 

análise da Prova de Conceito – POC, acarretando ausência de parâmetros objetivos e 

compromete o julgamento da licitação, contrariando os princípios que regem as licitações 

públicas. 
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Para escorreita aplicação da POC, imprescindível a previsão no Edital, 

incluindo os requisitos e critérios de aferição da fase/etapa de amostragem dos sistemas, 

conforme já decidiu o Tribunal de Contas da União: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação 

formulada,ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 

União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas 

pelo Relator, em 

9.1. conhecer da presente nos termos do art. 113, § 1º, da Lei 

8.666/93 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, para, no 

mérito, considerá-la improcedente 

9.2. determinar ao (...) que: 

9.2.1. quando entender necessária a apresentação de amostras no 

âmbito de licitações promovidas pela entidade, restrinja a 

exigência aos licitantes provisoriamente classificados em primeiro 

lugar, e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada 

no respectivo instrumento convocatório, nos termos dos art. 45 da 

Lei 8.666/93 c/c o art. 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/2002 e o art. 

25, § 5º, do Decreto 5.450/2005 (Acórdão 2.139/2009 – Plenário). 

Demonstra-se, assim, a existência de omissão grave na redação do Edital e 

seus anexos por ausência de delimitação dos procedimentos para análise da POC, cuja 

omissão de critérios para avaliação inviabiliza a objetividade do processo licitatório,  

Em suma, a não delimitação do procedimento para análise da Prova de 

Conceito - POC -, neste caso decorrente da omissão cometida pela Prefeitura Municipal 

de Irani/SC, vai de encontro ao princípio do julgamento objetivo e à obtenção da proposta 

mais vantajosa, sendo, portanto, ilegal, por ofensa às normas dispostas no caput do art. 

3º, caput, e 40, inciso VII, da Lei nº 8.666/93, motivo pelo qual requer-se a correção do 

Termo de Referência, com a inclusão precisa do procedimento e critérios de aplicação e 

mensuração da POC, procedendo-se à sua retificação e posterior publicação escoimada 

da ilegalidade apontada. 

 

II – REQUERIMENTO: 

Diante do exposto, dada a irregularidade presente no Edital de Pregão 

Presencial nº 37/2021, contrária à legalidade e ao julgamento objetivo, requer-se o 
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recebimento da presente impugnação e o seu encaminhamento à autoridade competente a 

fim de que seja dado provimento à mesma e, por consequência, seja corrigida a 

irregularidade acima exposta. 

Nestes termos, requer deferimento. 

 

Blumenau, 11 de agosto de 2021. 

 

___________________________________________________________ 

PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA. 

Alexandre Hwizdaleck 

CPF: 636.465.959-49 
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