
 

 

Ao 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP 

A/C Ilmo (a) Senhor (a) Pregoeiro 

Edital Pregão Presencial n◦ 25/2021 

Telefone para contato: (11) 95190-0713 (Carolina) 

E-mail: ana.jelmayer@benner.com.br 

 

 

BENNER SISTEMAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Itajaí, nº 

2975 – Centro, CEP: 89.015-200, Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, 

inscrita no CNPJ sob o n. º 02.288.055/0001-74, por intermédio dos seus 

representantes legais, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, com fulcro no subitem 4.1 do Edital em epígrafe, bem como nos parágrafos 

2º e 3º do artigo 41 da Lei nº. 8.666 de 1993, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO 

  

1. Aos termos do Ato Convocatório, pelas razões a seguir, requerendo para tanto 

sua para apreciação, julgamento e admissão. A presente impugnação pretende 

afastar do presente procedimento licitatório, máculas que comprometam o 

bom andamento do certame público, em conformidade com as razões 

impugnatórias dispostas a seguir.   

  

I - DOS FATOS E DOS MOTIVOS APTOS A REFORMA DO ATO CONVOCATÓRIO 

  

2. O CISAMUSEP lançou o edital em epígrafe, objetivando à contratação de 

empresa especializada na área de Tecnologia da Informação para 

disponibilização do Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas no modelo de 

comercialização SaaS – Software as a Service (Software como Serviço), 

contemplando o módulo para tratamento de registro de ponto eletrônico e o 

módulo de gestão de recursos humanos e folha de pagamento, 







 

compreendendo as funções de Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná e Documentos Eletrônicos para o e-Social. 

 

3. Ocorre que, analisado o edital e anexos, inconformidades GRAVES foram 

identificadas, colocando em xeque a regularidade da licitação e, especialmente 

da contratação, execução, atingimento da finalidade pública dentre outros 

aspectos de alta relevância nos contratos públicos. 

 

4. Dessa forma, para evitar a disseminação de irregularidades, desde já requer, 

EM PRELIMINAR, a suspensão da sessão pública, visando à correção do edital 

no ponto abaixo indagado. 

 

II - DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA 

 

5. Antes de iniciar a narrativa dos motivos pelos quais o acolhimento da 

impugnação se faz necessário e importante ressaltar a tempestividade da 

apresentação do expediente de que aqui se trata, disposto no item 4.4 do Ato 

Convocatório e em 2 (dias) úteis antes de ser realizada a disputa poderá ser 

formalizada impugnação ao certame em comento. 

  

6. Confirmada a tempestividade do expediente verifica-se não haver impedimento 

ao seu conhecimento e acolhimento na forma em que especificado abaixo 

providência que desde já se requer. 

 

7. Inicialmente declina-se a análise jurídica dos termos dispostos no Ato 

Convocatório para a participação dos interessados, uma vez que estas não se 

encontram em conformidade com o prelecionado, seja, na supracitada lei ou 

mesmo no artigo 37 da Constituição Federal. 

 
 

 

 

 







 

 

III - ITEM 7.9 – DATA DA IMPLANTAÇÃO 

 

8. Em atenção ao princípio da eventualidade e acaso não sejam recepcionados 

quaisquer do pedido outrora consignado e a Administração Licitante conclua a 

adequação do Termo de Referência, pugna-se pela emissão de parecer, 

informando quais os fundamentos legais que embasaram a decisão do (a) Sr. 

(a) Pregoeiro, haja vista tudo o que acima se expôs.  

 

9. No presente caso, extrapolando a finalidade contida na lei, o edital previu 

exigências abusivas, tais como as previstas no item 7.9 do Termo de Referência, 

in verbis: 

 

7.9 – O sistema deverá entrar em operação, totalmente parametrizado, 

configurado, com os dados migrados e funcionários treinados em 

09/12/2021;  

7.10 – A etapa de implantação não será obrigatória caso a empresa a 

ser contratada seja a atual fornecedora do sistema em uso pelo 

CISAMUSEP; 

 

10. Ocorre que tal qualificação desborda do mínimo necessário para o 

cumprimento do objeto licitado, conduzindo a restrição ilegal da licitação. 

 

11. A lei de licitações 8.666/93 em seu artigo 3◦, ao dispor sobre o edital e objeto 

licitado, previu expressamente que: 

 

§ 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;    

 

12. Oportuno registrar que a Administração Pública sempre necessitará obter 

produtos e serviços, em virtude da regra geral de obrigatoriedade de licitar, 

conforme art. 37, XXI, da Constituição Federal, que estabelece: 

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.      

13. Ademais, a Egrégia Corte de Contas das União também consolidou 

entendimento, no Acórdão nº. 2441/2017, de que, in verbis:  

REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM EDITAL DE LICITAÇÃO. 

CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ESCLARECIMENTOS INSUFICIENTES PARA 

ELIDIR PARTE DAS IRREGULARIDADES SUSCITADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

RESTRIÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO. ANULAÇÃO DO CERTAME. 

REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. Cláusulas com 

potencial de restringir o caráter competitivo do certame devem ser objeto de 

adequada fundamentação, baseada em estudos prévios à licitação que 

indiquem a obrigatoriedade de inclusão de tais regras para atender às 

necessidades específicas do órgão, sejam de ordem técnica ou econômica. 

(ACÓRDÃO nº. 2441/2017 – PLENÁRIO – Data de Julgamento: 01/11/2017)  

14. Ainda no mesmo sentido, conforme enunciado firmado no Acórdão nº. 

3306/2014 – Plenário: “A hipótese de restrição à competitividade não deve 

ser examinada somente sob a ótica jurídica e teórica, deve levar em conta 

também se as cláusulas supostamente restritivas culminaram em efetivo 

prejuízo à competitividade do certame. ”  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3






 

15. Por derradeiro, colacionemos o entendimento consubstanciado no Acórdão nº. 

2005/2012, vez que é possível o estabelecimento de uma analogia perfeita para 

a presente celeuma, senão vejamos:  

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. 

OITIVA DO ÓRGÃO. DIRECIONAMENTO IRREGULAR DE QUATRO ITENS DA 

LICITAÇÃO. RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO. CONHECIMENTO. 

PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DESSES ITENS. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO. A 

reprodução de especificações técnicas mínimas idênticas às de equipamento 

de informática de determinada marca, em edital de licitação visando à 

aquisição desse item, restringe o caráter competitivo do certame, viola o 

princípio da isonomia e compromete a obtenção da proposta mais vantajosa. 

(ACÓRDÃO nº. 2441/2017 – PLENÁRIO – Data de Julgamento: 01/11/2017)  

16. Destarte, data maxima vênia, deve-se levar em contar a complexidade do 

sistema, sendo inexequível sua entrega estar programada para 30 dias o que 

“restringe o caráter competitivo do certame, viola o princípio da isonomia e 

compromete a obtenção da proposta mais vantajosa”. 

17.  Os princípios e dispositivos legais que regem os procedimentos licitatórios 

convergem no sentido de ter como objetivo proporcionar ampla concorrência, 

igualdade de oportunidades, impessoalidade, além de tratamento isonômico 

entre os participantes, para que a Administração Pública contrate, sempre, a 

proposta mais vantajosa. 

18. Portanto qualquer exigência que não disponha de motivação técnica/jurídica 

suficiente a justificar a restrição torna-se ilegal e abusiva. 

 

19. Ou seja, tal exigência desborda do mínimo razoável admitido à legislação, 

doutrina e ampla jurisprudência acerca da matéria, devendo ser retirado. 

 
 

 

 

 

 







 

 

Nestes Termos,  

Pede e espera deferimento.  

 

São Paulo, 09 de novembro de 2021. 

 

 

BENNER SISTEMAS S/A 
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