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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

Conselheiro-Substituto Márcio Martins de Camargo 

Tribunal Pleno – SEÇÃO MUNICIPAL 

Sessão: 13/7/2016 

Exame Prévio de Edital – Referendo e julgamento 

 

M001 00011234.989.16-8 

Interessada: Prefeitura Municipal de Marília 

Responsáveis: Rodrigo Zotti de Araújo (Responsável pelo 

Expediente da Secretaria Municipal de Administração) e Sérgio 

Moretti (Secretário Municipal da Fazenda) 

Assunto: Representação formulada por GOVERNANÇABRASIL S.A. 

TECONOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS contra o edital de pregão 

PRESENCIAL 23/16 da Prefeitura Municipal de Marília para 

contratação de empresa especializada em cessão de uso de 

sistemas de Gestão Administrativa, integrados de informática, 

com serviços básicos de customização, para número ilimitado de 

usuários simultâneos, com manutenção de ordem corretiva, 

evolutiva e legal com suporte técnico continuo, incluindo 

conversão, implantação e treinamento/capacitação, nos moldes das 

necessidades de gestão da Prefeitura Municipal de Marília, por 

locação. 

Valor Estimado: R$1.604.666,67 

Advogado: Ronaldo Sérgio Duarte (OAB/SP 128.639) 

 

Relatório 

 Em exame, representação formulada por GOVERNANÇABRASIL 

S.A. TECONOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS contra o edital de 

pregão PRESENCIAL 23/16 da Prefeitura Municipal de Marília 

para contratação de empresa especializada em cessão de uso 

de sistemas de Gestão Administrativa, integrados de 

informática, com serviços básicos de customização, para 

número ilimitado de usuários simultâneos, com manutenção de 

ordem corretiva, evolutiva e legal com suporte técnico 

contínuo, incluindo conversão, implantação e 

treinamento/capacitação, nos moldes das necessidades de 

gestão da Prefeitura Municipal de Marília, por locação. 

 O representante questiona: 

1)A visita técnica é obrigatória (item 6.1.4); 

2)Há imposição de limite temporal aos atestados de 

capacidade técnica (item 6.2.3); 
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3)É imposto que a interessada tenha previamente a equipe 

técnica em seus quadros, inclusive com a comprovação por 

meio de currículo (itens 6.1.3.5 a 6.1.3.7); 

4)Contradição no prazo de vigência contratual (itens 

5.1.1.1 e 5.1.6); 

5)Foi escolhido critério para classificação das propostas 

que é destinado especificamente  para obras e serviços de 

engenharia; 

6)A exigência de demonstração das funcionalidades do 

sistema após a fase de habilitação é uma “fase técnica”, 

incompatível com o rito do pregão, uma vez que nesse 

momento do certame a proposta já está classificada, além do 

o fato do critério de julgamento dessa modalidade ser o 

menor preço (item 8.15); 

7)A permissão para o saneamento de documentação de 

habilitação e da proposta na própria sessão contraria a 

lei, que não prevê o acréscimo de informação nem de 

documento (itens 6.2.6 e 6.2.6.1) 

 A entrega das propostas e a sessão de abertura estavam 

previstas para 13/6/16. 

 Em razão de aspectos que recomendavam o exame do ato 

cuja legalidade se pôs sob suspeita, inclusive em virtude 

da jurisprudência desta Corte, a fim de evitar possível 

prejuízo à competição e violação irreparável a direito e 

uma vez preenchidos os requisitos arrolados no §2º do 

artigo 220 do Regimento Interno deste Tribunal, foi 

determinada a suspensão do certame e oficiamento à Origem 

para que encaminhasse a esta Corte, em prazo não superior a 

48(quarenta e oito) horas, conforme previsto no artigo 222 

do Regimento Interno, cópia do edital impugnado para o 

exame previsto no §2º do artigo 113 da Lei n. 8.666/93, 

além de justificativas para as questões suscitadas, 

determinando aos responsáveis, inclusive, que se 

abstivessem da prática de quaisquer atos relacionados ao 

presente certame, até deliberação final do e. Plenário. 

 Em atendimento, a origem compareceu aos autos e juntou 

cópia do edital, bem como esclarecimentos, que serão 

explicitados a seguir de forma correlacionada aos números 
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de cada item impugnado para que seja facilitada a 

apreciação da matéria. 

1)O objetivo é permitir à interessada que conheça o 

licitado e ter melhores condições de elaborar a proposta, 

pois saberá de antemão o perfil dos trabalhos a serem 

realizados, a real situação do local e forma de implantar e 

operacionalizar os serviços locados, inclusive, com relação 

ao treinamento que terá que fazer como parte do escopo 

contratual, tendo havido concessão de prazo suficiente e 

sido imposta apenas a pré-condição de agendamento. 

2)O edital apenas fez constar que as certidões de 

capacidade técnica que não possuem prazo de validade serão 

consideradas como limite temporal o prazo de 180 dias. 

3)As exigências relacionadas à equipe técnica estão de 

acordo com a Súmula 25 desta Corte. 

4)O prazo de implantação se limita a 90 dias e possui um 

custo já orçado pela Administração no certame. Já, com 

relação à locação, outro é o prazo, isto é, de 12 meses 

contados, obviamente, da efetiva implantação, prazo este 

que encerra a locação do software e cujo valor será pago em 

parcelas mensais que coincidem com o período da parte do 

contrato que menciona a cessão de uso. 

5)O artigo 48 da Lei de Licitações apenas menciona que 

“serão desclassificadas as propostas”, sem mencionar que 

tal critério seja relacionado a serviços e obras de 

engenharia. 

6)O argumento da representante que combate o item do edital 

que menciona a 'prova de conceito' não extrapola a 

modalidade pregão na medida em que não considera como item 

de classificação ou mesmo de habilitação referida 

exigência. Apenas menciona que a licitante se submete a uma 

demonstração das funcionalidades do sistema. Além disso, 

tal exigência se coaduna com a Súmula 19 do TCESP. Ademais, 

só o fará após sua habilitação no certame. 

7)A questão da possibilidade do licitante sanar eventuais 

irregularidades ou falhas não expressa uma irregularidade 

porque se trata de ampliar e privilegiar a competição, além 

de ser atribuição do pregoeiro de fazer diligências para 

“salvar” o certame. 
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 O Ministério Público de Contas compareceu aos autos e 

considerou a representação parcialmente procedente: 1)A 

Prefeitura não comprovou a imprescindibilidade da visita 

técnica. 

2)O artigo 30, §5º, da Lei de Licitações veda “a exigência 

de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 

tempo ou de época”, o que enseja a modificação do item 

6.2.3 do edital. 

3)Quanto à equipe técnica, na fase de habilitação somente é 

permitida a exigência de declaração formal de 

disponibilidade do pessoal técnico considerado essencial 

para o cumprimento do objeto da licitação. Ressalta-se, 

ainda, que a imposição de currículo da equipe técnica para 

a comprovação de qualificação técnica extrapola os limites 

previstos na lei de regência e contraria precedentes desta 

Corte. Todavia, a forma de comprovação do vínculo amolda-se 

aos termos da Súmula 25 desta Corte. 

4)Em relação aos prazos de implantação e de vigência 

contratual e conteúdo do envelope proposta, assiste razão à 

representante na medida em que o instrumento convocatório 

deve deixar claro o abatimento do preço de locação no 

período de implantação dos sistemas. Inexiste justa causa 

para a cobrança de locação do software durante o período de 

implantação, cabendo destacar que o Edital dispõe sobre a 

fixação de preços específicos para a implantação dos 

sistemas. 

5)A redação do artigo 48, §1º, inciso II, da Lei 8.666/93 é 

suficientemente precisa ao dispor que se refere a obras e 

serviços de engenharia. 

6)Considera a demonstração das funcionalidades do sistema 

como “amostras”, devendo haver prazo suficiente, destinado 

apenas ao vencedor e atendidos os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. 

7)O §3º do artigo 43 da Lei 8.666/93 veda a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. Desta forma, deve ser excluída 

da alínea “a” do item 6.2.6 a possibilidade de apresentação 

de documentos que deveriam constar originariamente da 

proposta. Por outro lado, as retificações ou substituições 

de documentos para saneamento de erros meramente formais 
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pode ser admitida em vista da possibilidade de promoção de 

diligência pela Comissão ou autoridade superior para 

complementação da instrução do processo. 

 A SDG também considerou a representação parcialmente 

procedente nos seguintes termos: 

1)No tocante à visita técnica, penso que, no presente caso, 

não deve ser obrigatória, diante da ausência de 

complexidade do objeto posto em disputa, bem como da 

omissão da Prefeitura no que tange à apresentação de razões 

técnicas a demonstrar sua imprescindibilidade. 

2)O item 6.2.3, do edital, ao fixar limite temporal 

relativo a todos os documentos de habilitação, incluindo, à 

evidência, os atestados de qualificação técnica, afrontou a 

determinação insculpida no artigo 30, § 5º, da Lei 

8.666/93. 

3)Não procedem as críticas desferidas aos subitens 

6.1.3.1.5 e 6.1.3.1.7, vez que relacionados ao quadro 

permanente da empresa e, por conseguinte, ao responsável 

técnico e, sendo assim, cabe destacar que o artigo 30, II, 

§ 1º, I, da Lei 8.666/93, permite exigir a indicação do 

pessoal técnico adequado e disponível para a realização do 

objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos. Ademais, como anotado pelo Ministério Público de 

Contas, tal prova de aptidão encontra-se albergada pela 

Súmula nº 25 deste E. Tribunal. Por outro lado, a exigência 

editalícia reclamando, na fase habilitatória, “curriculum 

vitae”, juntamente com Diploma ou Certificado dos 

profissionais que se responsabilizarão pelos trabalhos 

(subitem 6.1.3.1.6), afigura-se excessiva. 

4)Quanto à alegada contradição no prazo de vigência 

contratual (itens 5.1.1.1 e 5.1.6), creio que a minuta de 

contrato deixa claro que o prazo de implantação do sistema 

correrá a partir da expedição da ordem de serviço. 

5)A escolha do critério de desclassificação decorrente da 

inexequibilidade dos valores propostos destina-se 

especificamente a obras e serviços de engenharia. 

6)No que concerne à previsão de demonstração dos sistemas 

após a fase de habilitação (subitem 8.15 do edital), ao 
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revés do que argumenta a Representante, não se trata da 

criação de uma fase técnica a desvirtuar a modalidade 

pregão, mas apenas de apresentação, pela licitante 

classificada em primeiro lugar, como condição de 

contratação, de amostra das funcionalidades dos softwares 

ofertados, cuja avaliação ficará adstrita à verificação do 

atendimento dos requisitos constantes do Anexo I, que 

contempla o rol de aplicabilidades a serem atendidas. 

7)Por fim, procede a reclamação relativa aos subitens 6.2.6 

e 6.2.6.1[10] do edital, que conferem ao pregoeiro a 

faculdade de saneamento de eventuais falhas, omissões ou 

outras impropriedades nos documentos de habilitação, 

durante a sessão do pregão, sobretudo por abrir a 

possibilidade da ampla substituição ou apresentação de 

outros documentos, o que extrapola os limites do § 3º, do 

artigo 43, da Lei nº 8.666/93, de aplicação subsidiária ao 

pregão. 

 É o relatório. 

 

fc. 

https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/listagens/DownloadArquivo?vis&arquivo=783861#_ftn10
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Voto 

00011234/989/16-8 

 

 De início, peço referendo da decisão que suspendeu o 

certame em apreço. 

 No mérito, a instrução da matéria revela a necessidade 

de retificação de alguns pontos do edital. 

 O item 6.2.3, de fato, impôs limitação de tempo aos 

atestados para fins de comprovação da capacidade técnica, o 

que contraria o disposto no artigo 30, §5º, da Lei 8.666/93 

e a pacífica jurisprudência desta Corte. 

 Em que pese ter havido atendimento ao previsto na 

Súmula 25 desta Corte, a exigência de apresentação de 

currículo acompanhado de diploma ou certificado da equipe 

técnica destoa do disposto no artigo 30, §6º, da Lei 

8.666/93, que permite apenas a imposição de apresentação de 

uma declaração formal de sua disponibilidade. 

 É inquestionável o não cabimento do critério de 

desclassificação adotado com base no artigo 48 da Lei de 

Licitações, uma vez que é explicitado em seu §1º que é 

mandamento destinado a serviços e obras de engenharia, o 

que não é o presente caso. 

 Também não é admissível a permissão de inclusão de 

documentos ou informações que deveriam originariamente 

fazer parte da proposta. 

 Uma vez que esses itens deverão ser ratificados para 

que haja compatibilidade com o determinado pela lei de 

regência bem como com os entendimentos desta Corte, deve a 

Prefeitura aprimorar a redação dos dispositivos do 

instrumento convocatório que tratam dos prazos de vigência 

contratual, inclusive referentes à implantação do sistema, 

nos termos defendidos pelo Ministério Público de Contas. 

 Por outro lado, não restou configurado desrespeito às 

regras atinentes ao pregão a simples necessidade de 

demonstração das funcionalidades do sistema pelo vencedor. 

Aqui, mais uma vez, acompanho o posicionamento do MPC no 

sentido de que deve ser oferecido prazo suficiente e que os 

procedimentos atendam critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade à complexidade do objeto. 
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 Quanto à visita técnica, é inspeção prevista no artigo 

30, III, da Lei 8.666/93. 

 No caso, a Prefeitura especificou que a previsão dessa 

ação no edital teve por objetivo permitir à interessada que 

conheça o licitado e ter melhores condições de elaborar a 

proposta, pois saberá de antemão o perfil dos trabalhos que 

serão realizados, a real situação do local e forma de 

implantar e operacionalizar os serviços locados, inclusive, 

com relação ao treinamento que terá que fazer como parte do 

escopo contratual, tendo havido concessão de prazo 

suficiente e sido imposta apenas a pré-condição de 

agendamento, o que se coaduna tanto com a finalidade 

prevista na lei como com os recentes entendimentos desta 

Corte. 

 Diante do exposto, encurto razões e voto pela 

procedência parcial da representação oferecida devendo a 

origem corrigir o ato convocatório nos termos propostos 

para: 

(1)deixar de estabelecer limite temporal aos atestados de 

capacidade técnica; 

(2)limitar à declaração formal de disponibilidade da equipe 

técnica, sem a necessidade da apresentação de currículo, 

diploma ou certificado; 

(3)rever e aprimorar as condições e prazos previstos para 

as fases de implantação e locação do sistema; 

(4)eliminar critério para classificação das propostas, que 

é destinado especificamente  para obras e serviços de 

engenharia; 

(5)estabelecer prazo suficiente para a demonstração das 

funcionalidades do sistema e que os procedimentos atendam 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade á 

complexidade do objeto; 

(6)eliminar a possibilidade de inclusão de documentos ou 

informações que deveriam originariamente fazer parte da 

proposta. 

 A Administração deverá ainda publicar o novo texto do 

edital e reabrir o prazo legal para oferecimento das 

propostas, nos moldes do artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 

8.666/93. 



 

9 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

 Acolhido este entendimento pelo E. Plenário, deverá 

ser intimada a origem, na forma regimental. 

 Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo. 


