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 PROCESSO Nº 04-000.847/20-08 

 

EMENTA: IMPUGNAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 

23/2020. REGISTRO DE PREÇOS.CONDIÇÃO DE 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA. 

 

 

 

PRODABEL – EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PROCESSO Nº 04-000.847/20-08, 

em face do pedido de impugnação aviado por Pisontec Comércio e serviços em 

tecnologia da Informação Eireli, vem proferir decisão, nos termos abaixo 

apontados: 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Tempestivo é a impugnação aviada, posto que protocolado, 

via e-mail, dia 13 de outubro de 2020, conforme disposto no item 7.1 do edital 

do certame. 

 

 

 DAS ALEGAÇÕES DO IMPUGNANTE 

 

 Alega o impugnante que inexiste restrição para atender a 

modalidade solicitada no edital, à exceção do PartNumber do produto contida 

no edital. 
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 Alega que a Microsoft indica outras modalidades de 

contrato que atendem à necessidade do órgão em todas as características 

solicitadas. 

 

 Alega que a exigência de modelo de contratação, contida 

no edital, deve ser desconsiderada, por infringir os princípios da Ampla 

Concorrência e da Isonomia. 

 

 Dispõe que a Declaração disposta no item 11.5 do edital é 

uma exigência indevida. 

 

 Alega que as exigências não encontram previsão na lei 

8.666 de 1993. 

 

 Alega que os documentos exigidos para habilitação são um 

rol taxativo dispostos nos artigos 28 a 31 da lei 8666 de 1993. 

 

 Requer a disponibilização da relação de itens. 

 

 Questiona se a disputa será decidida por menor preço ou 

maior desconto. 

 

 Esta é a síntese da súplica da Impugnante. 

 

 PASSO A DECIDIR, 

  

 Embora tempestiva, nenhuma razão assiste à impugnante. 

A Prodabel, empresa de Economia mista de processamento de dados do 

município de Belo Horizonte, pauta suas compras e licitações pelos princípios 

dispostos no artigo 37, Caput, XXI, senão vejamos: 
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“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.”   

 Ao contrário do que dispõe a Impugnante, a Prodabel, suas 

compras e licitações são regidas pela lei 13.303 de 2016, que passou a regular 

as sociedades de economia mista e Empresas públicas. 

 

 Razão não assiste ao impugnante em sua equivocada 

alegação de que a declaração disposta no item 11.5 do edital do certame seria 

uma exigência indevida, conforme discorreremos abaixo. 

 

 Prima Facie, o impugnante faz uma confusão na fase de 

apresentação da referida declaração(item 11.5) posto que esta declaração é 

condição de aceitabilidade da proposta e não de habilitação da licitante. 

 

 As condições para habilitação da licitante encontram-se 

previstas no item 10 do edital do certame. 



  PRODABEL 

 
        
                                     Empresa de Informática e Informação do Município de 
Belo Horizonte S/A       Av. Presidente Carlos Luz, 1275, 3.º andar, sl. 308 – Caiçara 

– Telefone: (31) 3277-8316 
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG – Brasil 

juridicoprodabel@pbh.gov.br 
 

4 

 No que tange à exigência da declaração e comprovação de 

parceiro certificado, conforme item 11.5 e seguintes do edital tal se faz 

necessária, uma vez que o referido pregão se dá em face de satisfação do 

interesse público, conforme nota técnica de fls 124, verso do Processo, senão 

vejamos: 
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 De todo modo, o pregão em tela, para efeito de registro de 

preços, com base no maior desconto, é decorrente de chamamento público 

001.2019, no qual firmou acordo com a empresa MICROSOFT para aquisição 

de Produtos, conforme disposto às fls. 20 a 23 dos autos. 

 

 Lado outro, o próprio TCU, em diversos julgados já 

entendeu pela legalidade de se especificar e detalhar a forma de aquisição de 

produtos e serviços, em face do interesse público, senão vejamos: 

 

“REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE CAUTELAR. PREGÃO 

ELETRÔNICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM REGIME DE FÁBRICA DE 

SOFTWARE. BARRAMENTO DE SERVIÇOS E BUSINESS 

INTELIGENCE (BI). EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS RESTRITIVAS 

À COMPETITIVIDADE DO CERTAME. CONHECIMENTO. 

OITIVAS. DILIGÊNCIAS. EXIGÊNCIAS DE CREDENCIAMENTO 

DEVIDAMENTE MOTIVADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

INDEFERIMENTO DE CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE 

INGRESSO COMO PARTE INTERESSADA. RECOMENDAÇÕES. 

ARQUIVAMENTO. Não se confundem os requisitos atinentes 

ao acervo técnico das empresas, conhecidos como 

"qualificação técnica profissional" com aqueles associados à 

qualidade da empresa como unidade jurídica e econômica, 

chamada de "capacitação técnico-operacional", adquirida 

principalmente pela experiência na entrega de bens e serviços 

ao longo de sua existência. Exigências de qualificação técnica 

cuja natureza se assemelhem à necessidade de 

credenciamento de empresas junto a fabricantes inserem-se 

no conceito de capacitação técnico-operacional, de modo que 

sua presença no edital não pressupõe, a priori, ofensa ao 
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caráter competitivo das licitações públicas, devendo ser 

devidamente motivadas pelo órgão ou pela entidade 

promotora.”( TCU - ACÓRDÃO 926/2017 – PLENÁRIO) 

  

 Conforme disposto no acórdão supramencionado, a 

Prodabel cumpriu com seu compromisso legal de fundamentar e justificar a 

necessidade de certificação do parceiro, ficando, assim, sem fundamento as 

alegações expostas pela impugnante. 

 

 Lado outro, quando do fechamento de acordo com a 

Microsoft, ficou confirmado que existe uma multiplicidade de parceiros 

homologados Microsoft. Sendo assim a Prodabel atendeu à exigência da Ampla 

concorrência. 

 

 No que diz respeito à relação dos itens, a qual dispõe ser 

obrigatório a impugnante, temos que tal item se encontra disponível no link 

do item 2 e 2.2 do edital do certame. 

 

 Conforme disposto claramente no item 12 do edital do 

certame o formato da disputa se dará pelo maior desconto, razão não 

assistindo à impugnante. 

 

 

DIANTE DO EXPOSTO, e de tudo o mais que consta do 

processo licitatório supramencionado, recebemos a referida impugnação e no 

mérito a julgamos IMPROCEDENTE por toda a matéria de fato de direito aqui 

exposta. 

 

ROBERTO LAUAR CÂMARA 

PREGOEIRO 

 


