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Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 45/2014 

INOVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - EPP 

[“Inova” ou “Impugnante”], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 04.180.421/0001-00, com sede no SRTV/SUL Quadra 701, Conjunto E, Bloco 01, 

nº 12, Sala 411, Ed. Palácio do Rádio 01, Asa Sul, CEP.: 70.340-901, Brasília-DF, 

vem, perante Vossa Senhoria, com fundamento no art. 41, da Lei nº 8.666/1993, 

apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

ao Edital de Licitação nº 45/2014 desse i. Conselho Nacional do Ministério Público, 

fazendo-o em conformidade com os argumentos de fato e fundamentos de Direito a 

seguir articulados. 

 



I. PREAMBULARMENTE: DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE 

DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

1. Inicialmente, antes de traçar os contornos da irresignação manifestada 

pela Impugnante, impende destacar que a Lei nº 8.666/1993, por convenção legislativa 

ainda não codificada, submete a Administração Pública, no âmbito das licitações, à 

incidência de princípios dos mais diversos, sendo os da vinculação ao ato 

convocatório e da legalidade considerados os basilares. 

2. Desta feita, a Administração Pública deve exercitar o controle da 

Legalidade do Edital, em especial quando provocada pelos interessados ou por 

qualquer outra pessoa, desde que respeitados os prazos legais. 

3. Nesse norte, a Lei nº 8.666/1993, em seu art. 41, §2º, é enfático em 

garantir ao administrado, ou, em outras palavras, qualquer cidadão, o direito de 

impugnar qualquer Edital até 2 (dois) dias úteis antes da abertura dos envelopes de 

habilitação em concorrência. Vejamos, verbis: 

“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da 
faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

[...]” 

4. O Edital ora impugnado, por sua vez, em seu item 07, em específico no 

7.1., traz exatamente a previsão de que qualquer impugnação somente pode ser 

apresentada até o dia 16.12.2014, ou seja, até “2 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica”. 



5. Assim sendo, apresentada até 2 (dois) dias úteis antes da data de 

abertura da sessão pública, a presente Impugnação é tempestiva e, por isso, deve ser 

recepcionada e processada na forma da Lei. 

 

II. MERITORIAMENTE: DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

6. Como se sabe, o Legislador Constituinte fez consignar na Carta Magna, 

expressa vedação a exigência que não se afigurem indispensáveis à garantia da 

execução dos serviços objeto do Edital. Essa é a inteligência do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, verbis: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.” 

7. De igual forma, em consonância com a determinação constitucional, o 

art. 30, da Lei nº 8.666/1.993, dispõe que a documentação relativa à qualificação 

técnica deve ser restringir, ou melhor, se limitar, em linhas gerais, à [1] comprovação 

de aptidão para o desempenho de atividade compatível com as características do 

serviço (inciso II) e, [2] prova de atendimento aos requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso (inciso IV). Vejamos, verbis: 

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

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;  



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 - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação;  

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

quando for o caso.” 

8. Como se percebe, a Lei de Licitações é bastante clara, e isso decorre 

da própria previsão constitucional, no sentido de que à licitante incumbe comprovar, 

ressalvado os documentos essenciais, além da aptidão para desempenho das 

atividades objetos da licitação (e aqui se incluem os prazos e quantidades exigidas no 

Edital, assim como a qualificação técnica), o atendimento de requisitos outros 

apenas quando expressamente previstos em lei especial. 

9. Pois bem. 

10. O fato é que, sem indicar qualquer previsão contida em lei especial, 

o Edital trouxe em seu bojo exigência que, em última análise, limita a 

concorrência licitatória a empresas estanques, o que, de certo, fere em absoluto o 

princípio da legalidade e foge ao âmbito da previsão legislativa. 

11. Isto porque, no caso em apreço, no Anexo I do Edital (“Especificações 

técnicas”), na parte que trata “dos requisitos não funcionais”, o Edital em referência 

trouxe, nos subitens 11 e 12, exigências não previstas em lei especial, conforme se 

verifica logo abaixo, verbis: 

“Requisitos não funcionais 

[...] 



11. Possuir interface para usuários por meio de navegador web para 

todas as funcionalidades, sem necessidade de instalação de 

qualquer componente no computador do usuário final; 

12. O sistema deverá ser instalado e configurado sobre o sistema 

operacional Suse Linux Enterprise Server 11 SP 2;” 

12. Tais exigências, ante suas especificidades, que, frise-se, não são 

imprescindíveis para a prestação do serviço objeto da licitação, fere em absoluto o 

princípio de legalidade, a uma porque não está previsto em qualquer norma especial e, 

a duas, porque distancia-se vertiginosamente da determinação contida na Lei de 

Licitações, que é peremptória no sentido de que apenas quando o atendimento a 

requisitos outros além dos usuais deve ser precedida de lei especial. 

13. Aliado a isso, e não menos importante, as exigências acima apontadas 

não guardam qualquer relação com determinação contida na própria Carta Magna, 

que, como já apontado acima, é expressa no sentido de que “somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações”. 

14. Ora, a Impugnante atua no segmento de soluções tecnológicas há 

quase 14 (quatorze) anos, prezando, sempre, pela satisfação total na realização de 

seus serviços e na implementação das soluções oferecidas, sendo justamente por isso 

que tem se fortalecido dia após dia. 

15. Dentre as soluções oferecidas em seu seguimento, a Impugnante 

oferece as da marca BENNER (BENNER SISTEMAS S.A.) como ferramenta apta à 

organização sistêmica e gestão de dados, como exigido pelo Edital, sempre tendo 

em mente a necessidade de rotina externada por cada cliente (“Solução BENNER”).  

16. Inclusive, a corroborar essa assertiva, de que a Inova atende aos 

requisitos exigidos pelo Edital, sem que, para tanto, se faça necessária a existência 

das especificidades constantes dos itens 11 e 12 acima, impõe-se observar que o 

Edital tem como objeto a “licitação do tipo MENOR PREÇO, execução indireta, 

empreitada por preço global, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, para a 

aquisição de licença de uso de sistema de gestão para automatizar os processos 

das áreas de almoxarifado e patrimônio, contemplando: cessão de direito de uso 

permanente do software; serviço de instalação; parametrização; customização; 

implantação; treinamento; manutenção e fornecimento de atualizações do aplicativo 

para atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público”. 



17. E essa é justamente a espécie de serviço oferecido pela Inova, pois, 

como dito, há mais de uma década tal empresa atua no segmento de soluções de 

gestão de dados, como exigido pelo Edital, de sorte que as exigências constantes dos 

itens 11 e 12, transcritos acima, não se mostram como condição sine qua non para 

implementação da solução (software de gestão de dados) objeto da licitação. 

18. Em verdade, a solução ofertada pela Inova é a mais adequada e 

certamente trará os melhores resultados em termos de processo, sistemas e 

informação. É o que se denomina “Sistema de Gestão Integrada” ou, caso assim se 

prefira, “Ferramenta de Gestão Empresarial”, tal como exigido pelo Edital. 

19. O que verdadeiramente importa é que o Sistema de Gestão Integrada 

é a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas por uma 

organização para implementar suas políticas e atingir seus objetivos de forma mais 

eficiente do que por meio de múltiplos sistemas isolados.  

20. E essa gestão, proporcionada pelo software oferecido como pela Inova 

como sendo adequada ao certame, que, como exigido pelo Edital, permite integrar de 

forma mais eficiente, nas operações do dia a dia das empresas, os aspectos e 

objetivos da qualidade, do desempenho ambiental, da segurança e saúde ocupacional 

e da responsabilidade social. 

21. Nessa medida, qualquer “corporação”, seja pública seja privada, que 

queira e precise melhorar seus processos internos de forma competitiva, podem 

implementar solução dessa natureza, tudo de forma a garantir o atendimento de 

padrões, inclusive, se o caso, internacionais. 

22. A Solução BENNER, é, em última análise, uma ferramenta de gestão 

empresarial, composta por sistemas modulares, atendendo a funcionalidades e 

processos conforme demonstrado abaixo: 

 

 

 

 

 



23. As Soluções BENNER são, por assim dizer, as mais completas e 

modernas ferramentas para gestão à disposição do mercado brasileiro, tendo como 

conceito primário o de levar a mais alta satisfação a seus usuários licenciados na 

realização de tarefas de rotina, atendidos, é claro, os critérios básicos das 

necessidades do próprio cliente na entrega do produto final (são necessárias 

customizações!). 

24. Do ponto de vista técnico, são utilizadas as mais eficientes ferramentas 

e métodos de desenvolvimento hoje adotados em todo mundo. Do ponto de vista de 

funcionalidades, a experiência na elaboração de sistemas, garante aos usuários, 

informações precisas, fáceis de serem obtidas e completas com os módulos: 

25. Como se conclui com bastante facilidade, bem ao contrário da exigência 

editalícia, que não encontra qualquer respaldo legal, a solução oferecida pela Inova 

poderá, com as devidas customizações, atender com eficiência e em tempo 

reduzido às necessidades da Administração Pública, sendo que as exigências 

constantes do Anexo I do Edital (“Especificações técnicas”), na parte que trata 

“dos requisitos não funcionais”, subitens 11 e 12, afetam diretamente a 

participação da Inova no certame, ferindo, em absoluto os princípios da 

legalidade e da livre concorrência. 

26. Ora, não permite o Ordenamento Pátrio que o Edital, ou, caso se 

prefira, que a Administração Pública exija atribuições sequer previstas em Leis 

Especial, ainda mais porque, como se viu, tais exigências estão em confronto com a 

própria Constituição Federal. 

27. Nesse sentido, a já citada Lei nº 8.666/1993 é ostensiva ao vedar, em 

absoluto, ao agente público a criação de exigências que comprometam, restrinja ou 

frustrem o caráter competitivo, conforme se colhe de seu art. 3º, verbis: 

“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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) (Regulamento) 

(Regulamento) (Regulamento)  



§ 1o É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou 

tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da 

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 2010)  

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras 

e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local 

de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o 

da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.” 

28. Portanto, a exigência de requisitos de pouca ou nenhuma relevância 

para o certame prejudica o processo licitatório, aviltando o caráter competitivo da 

Licitação e, portanto, deve ser extirpada do Edital. 

 

III. DO PEDIDO FINAL. 

29. Em face de todo o exposto, a Impugnante requer que, acolhendo-se os 

argumentos acima alinhavados, a fim de que o Edital seja anulado, publicando-se, ato 

contínuo, com a exclusão das irregularidades antes apontadas. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2014. 

 

INOVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTÃO LTDA – EPP 

[por seu Representante Legal] 


