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Processo n° 201600005002454, referente 

ao pedido de esclarecimento apresentada 

pela empresa ZETRASOFT LTDA, face 

ao Pregão Eletrônico nº 004/2017. 

 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

 

   Cuida o presente, de pedido de esclarecimento ao Edital da Secretaria de 

Estado da Administração feito pela empresa ZETRASOFT LTDA, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 004/2017 - Rerratificado IV, que objetiva a contratação de pessoa jurídica para o 

fornecimento de solução de software para gestão e operacionalização de consignados no 

âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, compreendendo a cessão de uso do software 

e execução de serviços correlatos: instalação do software, implantação e hospedagem do 

sistema; serviços de capacitação de gestores e de usuários; serviços de suporte técnico e 

produção; e manutenção do software. 

 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

   O Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2017 estabelece as seguintes regras para 

pedido de esclarecimento ao edital de licitação: 

 

“3.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização da sessão pública do Pregão, nos termos do Art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto 

Estadual nº 7.468/2011. 

(...) 

3.3. Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão ser encaminhados por 

escrito, à Pregoeira, Gerência de Compras Governamentais da Secretaria de Estado da 

Administração, no seguinte endereço: Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° 

andar, Ala Leste, Setor Sul, CEP 74.015-908, Goiânia-Goiás ou via e-mail: 

cpl.administracao@goias.gov.br.” 

 

   Observa-se que o prazo para pedido de esclarecimento é de 2 (dois) dias úteis 

contados da data de realização do pregão. 
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   Considerando que o dia 22/11/2019 (sexta-feira) foi estabelecido para abertura 

da sessão e que o presente pedido de esclarecimento foi entregue em 19/11/2019 (terça-feira), 

denota-se que o pedido é, portanto, TEMPESTIVO. 

 

2. DAS RAZÕES 

 

 

   A Licitante apresentou as seguintes razões: 

 

“ITEM 21.1 DO EDITAL – PÁGINA 26 

Esse item determina que, toda a remuneração da CONTRATADA deverá ser efetuada 

exclusivamente pelas consignatárias, conforme valor unitário fixo por linha de 

processamento. 

1) É o entendimento da licitante que a única forma de cobrança que a CONTRATADA poderá 

efetuar das consignatárias será por linha processada. Porém é comum nos portais de 

consignações de algumas empresas nesse mercado a cobrança por banners e outros tipos 

similares de marketing das consignatárias. O Governo do Estado de Goiás permitirá esses 

tipos de cobrança? O valor a ser cobrado por esse tipo de serviço poderá ser livremente 

negociado entre a CONTRATADA e as Consignatárias? 

 

ITEM 5.1 DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) – PÁGINA 03 

Quanto a exigência de infraestrutura e atendimento da Contratada: 

2) É o entendimento da licitante que a exigência do item 5.1 é que a estrutura comercial 

conta com no mínimo 10 posições de atendimento presencial, sendo que a ocupação desses 

postos será efetuada a medida da necessidade de atendimento. Está correto nosso 

entendimento?” 

 

 

3. DA RESPOSTA 

  Tendo em vista que o pedido de esclarecimento refere-se a exigência técnica, 

remetemos à Gerência de Consignação e Benefícios ao Servidor, para análise e manifestação. 

 

   Em relação aos esclarecimentos à Gerência de Consignação e Benefícios ao 

Servidor assim se manifestou através do DESPACHO Nº 892/2019 - (SEI n° 

201900005018748): 

 

“ITEM 21.1 DO EDITAL – PÁGINA 26; 
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Conforme consta no termo de referência  (ITEM. 14.1) e no edital do 

certame (ITEM 21.1), o "custeio das operações será arcado pelas CONSIGNATÁRIAS 

devidamente credenciadas pela CONTRATANTE e contratadas com pessoa jurídica 

vencedora da licitação, de acordo com a natureza da consignação que opera, sob a forma 

de valor unitário fixo por linha processada cujo valor máximo de cobrança por linha de 

desconto será de R$ 2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos)."  

Assim informamos que a única forma autorizada para cobrança é a que 

está estritamente contida no Edital e Termo de Referência do Pregão, ou seja, conforme 

valor unitário fixo por linha de processamento obtido na licitação. 

ITEM 5.1 DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) – PÁGINA 03;  

Informamos que a estrutura deve contar no mínimo 10 posições de 

atendimento presenciais simultâneas, sendo que a ocupação desses postos será efetuada a 

medida da necessidade de atendimento.” 

 

  

3. DA DECISÃO 
 

  Diante dos argumentos expostos pela empresa ZETRASOFT LTDA e com 

base na manifestação da área técnica responsável, restando esclarecida a questão apresentada 

pela licitante, ficam mantidas as disposições editalícias. 

 

    

 

   GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, aos 20 dias do mês de novembro de 

2019. 

 

 

 
Janaine Paraguassú de Paula Siqueira 

Pregoeira 
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Processo n° 201600005002454, referente 

à impugnação proposta pela empresa 

CONSIGNUM, face ao Pregão 

Eletrônico nº 004/2017. 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

   Cuida o presente, de pedido de Impugnação ao Edital da Secretaria de Estado 

da Administração feito pela empresa CONSIGNUM – PROGRAMA DE CONTROLE  E 

GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2017-

Rerratificado IV, que objetiva a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de solução 

de software para gestão e operacionalização de consignados no âmbito do Poder Executivo do 

Estado de Goiás, compreendendo a cessão de uso do software e execução de serviços 

correlatos: instalação do software, implantação e hospedagem do sistema; serviços de 

capacitação de gestores e de usuários; serviços de suporte técnico e produção; e manutenção 

do software. 
 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

   O Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2017 estabelece as seguintes regras para 

a impugnação ao edital de licitação: 

 

“3.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização da sessão pública do Pregão, nos termos do Art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto 

Estadual nº 7.468/2011. 

(...) 

3.3. Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão ser encaminhados por 

escrito, à Pregoeira, Gerência de Compras Governamentais da Secretaria de Estado da 

Administração, no seguinte endereço: Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° 

andar, Ala Leste, Setor Sul, CEP 74.015-908, Goiânia-Goiás ou via e-mail: 

cpl.administracao@goias.gov.br.” 

 

   Observa-se que o prazo para impugnação é de 2 (dois) dias úteis contados da 

data de realização do pregão. 

 

   Considerando que o dia 22/11/2019 (sexta-feira) foi estabelecido para abertura 

da sessão e que a presente impugnação foi entregue em 19/11/2019 (terça-feira), portanto, 



 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 

 

____________________________________________________________________ 

Superintendência de Gestão Integrada 

Gerência de Compras Governamentais 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira-Rua 82 nº 400, 7º andar, Setor Sul, Fone (62) 3201-5785 

74015-908 – GOIÂNIA-GO 

 

TEMPESTIVO. 
 

2. DAS RAZÕES 

 

 
(...) 
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(...) 

 

 

 

3. DA RESPOSTA 

 

    

   Em relação aos questionamentos quanto à escolha da modalidade da licitação: 

PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço por linha de processamento e quanto ao Item 4 – 

Das Condições de Participação, versam sobre teor similar a impugnação impetrada no dia 

25/04/2019 e respondida pela pregoeira no dia 02/10/2019 (anexo). 
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   Ora, todos os pontos levantados em sua impugnação anterior foram 

devidamente respondidos à luz do Edital e das normas que regem os procedimentos 

licitatórios.  

   Em relação ao questionamento quanto ao Item 14 – Dos Documentos de 

Habilitação, ressalta-se que a exigência de comprovação da qualificação técnica da licitante 

coaduna-se perfeitamente com o estabelecido no artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93. 

  A exigência de atestado é mero cumprimento à determinação legal, não 

havendo aqui sequer o que se falar acerca de suposta desobediência aos princípios 

constitucionais que regem o processo licitatório. 

 

 

4. DA DECISÃO 

 

   Diante dos argumentos expostos pela empresa impugnante e com base na 

manifestação da área responsável pela elaboração do Termo de Referência, INDEFIRO a 

impugnação interposta pela empresa CONSIGNUM – PROGRAMA DE CONTROLE E 

GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA. 

 

 

   GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, aos 20 dias do mês de novembro de 

2019. 

 
Janaine Paraguassú de Paula Siqueira 

               Pregoeira    



















19/11/2019 IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 004/ 201... - Comissao Permanente de Licitacao

https://mail.goias.gov.br/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AQMkADdkMTU5YWIwLTVmMzctNDJiOC1hNDViLWYxOWNkZTI0M2Q1… 1/2

IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 004/ 2017 - SEAD

ILMA SRA PREGOEIRA DO NÚCLEO DE LICITAÇÕES DA SEAD – GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS.

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO 004/2017 – SEAD

(Processo Administra�vo 201600005002454)

A ASSOCIAÇÃO DE BANCOS – ASBAN, associação civil sem fins lucra�vos, inscrita no CNPJ sob n.º
00.000.893/0001-75, com sede à Rua 83, n.º 407, Quadra F-14, Lote 47, Setor Sul, na cidade de Goiânia (GO),
por meio do seu representante legal, o Presidente da Diretoria Execu�va, o Sr. MÁRIO FERNANDO MAIA
QUEIROZ, cédula de iden�dade 232153 SSP/DF, inscrito no CPF n.º 059.342.221-04, telefones (062) 999778398,
32185050, e-mail presidencia@asban.com.br, vem a presença de Vossa Senhoria apresentar IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL da licitação iden�ficada acima, em face dos seguintes itens:

21. DO PAGAMENTO

21.1 O CONTRATANTE ou qualquer de seus órgãos ou en�dades não efetuarão nenhum pagamento à
Contratada pela execução dos serviços objeto desse instrumento, a qualquer �tulo. Eventual
remuneração da Contratada será efetuado única e exclusivamente pelas consignatárias, conforme
valor unitário fixo por linha de processamento ob�do na licitação.

22. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

22.1 Os serviços contratados não implicam em despesas para o Estado, portanto, não há indicação de
dotação orçamentária.

Não existem, fundamentalmente, óbices para que o ente público contrate serviços dos quais necessita. Não
obstante, a previsão constante do edital cons�tui-se em flagrante absurdo pois a Lei 8666/93 estabelece, ao
regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal,  normas para licitações e contratos da Administração
Pública e  dar outras providências, no parágrafo 3º do seu art. 7º estabelece :

§ 3o  É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o
regime de concessão, nos termos da legislação específica.

O objeto do PREGÃO ELETRÔNICO 004 / 2017 – SEAD, trata da contratação de pessoa jurídica para o
fornecimento de solução de so�ware para gestão e operacionalização de consignados no âmbito do Poder
Execu�vo do Estado de Goiás, compreendendo a cessão de uso do so�ware e execução de serviços correlatos:
instalação do so�ware, implantação e hospedagem do sistema; serviços de capacitação de gestores e usuários;
serviços de suporte técnico e produção; e manutenção do so�ware.

Mario Queiroz <presidencia@asban.com.br>

ter 19/11/2019 15:57

Para:Comissao Permanente de Licitacao <cpl.administracao@goias.gov.br>;

mailto:presidencia@asban.com.br
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É o �po de contratação que não se coaduna com preços administrados ou regulados, nem de serviços públicos
ou mesmo de qualquer relação de direito sujeita, direta ou mesmo indiretamente ao regime de preços
públicos, ou seja, não se enquadram nas a�vidades passíveis de concessão.

É uma licitação que, por não conter previsão orçamentária para suportar o pagamento dos serviços a serem
prestados, encerra profunda incons�tucionalidade  (especialmente os incisos II e IV do art 170 da Cons�tuição
Federal).

Conforme demonstrado nos itens precedentes, diante da falta de legi�midade e competência do Estado de
Goiás em regular a relação exclusiva de direito privado e que existem alterna�vas não onerosas para
contratações da espécie, REQUER:

1.      Recebimento e provimento da IMPUGNAÇÃO e envio ao Ilustre Senhor Secretario de Administração
para as providências nos termos da legislação vigente;

2.      A suspensão e nulidade do Pregão Eletrônico 004/2017 - SEAD

Mário Fernando Maia Queiroz

Presidente Executivo

ASBAN - Associação de Bancos 
(062) 9 9628 7842  3218 5050

www.asban.com.br

Skype: mariomaiaqueiroz

http://www.asban.com.br/
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Processo n° 201600005002454, referente 

à impugnação proposta pela ASBAN, face 

ao Pregão Eletrônico nº 004/2017. 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

   Cuida o presente, de pedido de Impugnação ao Edital da Secretaria de Estado 

da Administração feito pela ASSOCIAÇÃO DE BANCOS - ASBAN, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 004/2017 - Rerratificado IV, que objetiva a contratação de pessoa jurídica para o 

fornecimento de solução de software para gestão e operacionalização de consignados no 

âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, compreendendo a cessão de uso do software 

e execução de serviços correlatos: instalação do software, implantação e hospedagem do 

sistema; serviços de capacitação de gestores e de usuários; serviços de suporte técnico e 

produção; e manutenção do software. 
 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

   O Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2017 estabelece as seguintes regras para 

a impugnação ao edital de licitação: 

 

“3.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização da sessão pública do Pregão, nos termos do Art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto 

Estadual nº 7.468/2011. 

(...) 

3.3. Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão ser encaminhados por 

escrito, à Pregoeira, Gerência de Compras Governamentais da Secretaria de Estado da 

Administração, no seguinte endereço: Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° 

andar, Ala Leste, Setor Sul, CEP 74.015-908, Goiânia-Goiás ou via e-mail: 

cpl.administracao@goias.gov.br.” 

 

   Observa-se que o prazo para impugnação é de 2 (dois) dias úteis contados da 

data de realização do pregão. 

 

   Considerando que o dia 22/11/2019 (sexta-feira) foi estabelecido para abertura 

da sessão e que a presente impugnação foi entregue em 19/11/2019 (terça-feira), portanto, 

TEMPESTIVO. 
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2. DAS RAZÕES 

 

“21. DO PAGAMENTO 
21.1 O CONTRATANTE ou qualquer de seus órgãos ou entidades não efetuarão nenhum 

pagamento à Contratada pela execução dos serviços objeto desse instrumento, a qualquer 

título. Eventual remuneração da Contratada será efetuado única e exclusivamente pelas 

consignatárias, conforme valor unitário fixo por linha de processamento obtido na licitação. 
22. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
22.1 Os serviços contratados não implicam em despesas para o Estado, portanto, não há 

indicação de dotação orçamentária. 
Não existem, fundamentalmente, óbices para que o ente público contrate serviços dos quais 

necessita. Não obstante, a previsão constante do edital constitui-se em flagrante absurdo pois 

a Lei 8666/93 estabelece, ao regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

 normas para licitações e contratos da Administração Pública e  dar outras providências, no 

parágrafo 3º do seu art. 7º estabelece : 
§ 3o  É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua 

execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados 

e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. 
O objeto do PREGÃO ELETRÔNICO 004 / 2017 – SEAD, trata da contratação de pessoa 

jurídica para o fornecimento de solução de software para gestão e operacionalização de 

consignados no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, compreendendo a cessão de 

uso do software e execução de serviços correlatos: instalação do software, implantação e 

hospedagem do sistema; serviços de capacitação de gestores e usuários; serviços de suporte 

técnico e produção; e manutenção do software. 
É o tipo de contratação que não se coaduna com preços administrados ou regulados, nem de 

serviços públicos ou mesmo de qualquer relação de direito sujeita, direta ou mesmo 

indiretamente ao regime de preços públicos, ou seja, não se enquadram nas atividades 

passíveis de concessão. 
É uma licitação que, por não conter previsão orçamentária para suportar o pagamento dos 

serviços a serem prestados, encerra profunda inconstitucionalidade (especialmente os incisos 

II e IV do art 170 da Constituição Federal). 
Conforme demonstrado nos itens precedentes, diante da falta de legitimidade e competência 

do Estado de Goiás em regular a relação exclusiva de direito privado e que existem 

alternativas não onerosas para contratações da espécie, REQUER: 
1.      Recebimento e provimento da IMPUGNAÇÃO e envio ao Ilustre Senhor Secretario de 

Administração para as providências nos termos da legislação vigente; 
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2.      A suspensão e nulidade do Pregão Eletrônico 004/2017 – SEAD” 
 

 

 

3. DA RESPOSTA 

 

   Em relação ao questionamento, faz-se necessários tecer as seguintes 

considerações: 

Forçoso, ressaltar primeiramente que o Artigo 85 da Lei Estadual n° 

17.928/2012, bem como o Artigo 2° do Decreto Estadual n° 7.468/2011, dispõem que nas 

licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, 

sendo preferencialmente a utilização na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada 

inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

   Quanto a de definição de bens e serviços comuns, a Lei Federal n° 

10.520/2002 assim traz: 

“Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado.” 

   Convém destacar, que o objeto em tela foi definido pela unidade requisitante 

como bens e serviços comuns, e também é oferecido por diversos fornecedores, podendo ser 

comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão da contratação tipo menor preço, portanto 

a modalidade na forma eletrônica tipo menor preço está adequada com as exigências legais. 

   O próprio Tribunal de Contas do Estado de Goiás já se manifestou acerca da 

modalidade de licitação para o objeto em tela, conforme INSTRUÇÃO TÉCNICA nº 0057 

SERV-EDITAIS/13: 

“Da mesma forma, o bem ou serviço que apresenta características tecnológicas complexas 

não deixa de ser comum se o mercado padroniza tais características, a ponto de permitir sua 

descrição objetiva no edital e sua perfeita identificação pelo mercado. 

O TCU já considerou inadequada a alegação de complexidade como justificativa para 

afastar o uso do Pregão, conforme os Acórdãos abaixo: 
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“O administrador público, ao analisar se o objeto do Pregão enquadra-se no conceito de bem 

ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos no edital? As especificações estabelecidas são usuais no 

mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na 

modalidade Pregão. (…) A verificação do nível de especificidade do objeto constitui um 

ótimo recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de 

natureza comum. Isso não significa que somente os bens pouco sofisticados poderão ser 

objeto do Pregão, ao contrário, objetos complexos podem também ser enquadrados como 

comuns. (Acórdão n° 313/2004 – Plenário). 

“Inicialmente, conforme a análise do item de oitiva n° 6 seguinte, nem todos serviços que 

lidam com tecnologia sofisticada são complexos. Os serviços especificados nesta 

concorrência podem ser considerados serviços comum já que representam execução de 

rotinas e operação de equipamentos e softwares, o que permitiria a utilização da modalidade 

Pregão. (Acórdão n° 2.658/2007 – Plenário)”. 

A doutrina acompanha o entendimento: 

“Em aproximação inicial do tema, pareceu que “comum” também sugeria simplicidade. 

Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar complexidade técnica e ainda assim ser 

“comum”, no sentido de que essa técnica é perfeita conhecida, dominada e oferecida pelo 

mercado. Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração, a 

modalidade Pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto (Jessé Torres 

Pereira Junior, Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 7° 

ed., Renovar, 2007, p. 1054)”. 

“(...) o objeto comum para fins de cabimento da licitação por Pregão não é mero sinônimo de 

simples, padronização e de aquisição rotineira. Bens e serviços com tais características estão 

incluídos na categoria de comuns da Lei 10.520/2002, mas não só, Bens e serviços com 

complexidade técnica, seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser 

contratados por meio de Pregão. O que se exige é que a técnica neles envolvida seja 

conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma 

objetiva no edital. (Vera Scarpinella, Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 2003, 

p. 81)”. 

Assim, nem a complexidade dos serviços de tecnologia da informação, nem o fato de serem 

críticos para a consecução das atividades dos entes da Administração, descaracterizam a 

padronização com que tais objetos são usualmente comercializados no mercado.” 
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   Conclui-se, portanto, que a utilização de outra modalidade licitatória que não o 

pregão na forma eletrônica para a aquisição de bens ou serviços comuns, sem justificativa 

plausível de sua inviabilidade, é irregular, por confrontar as disposições legais vigentes. 

 

 

4. DA DECISÃO 

 

 

   Diante dos argumentos expostos pela empresa impugnante e com base na 

manifestação da área responsável pela elaboração do Termo de Referência, INDEFIRO a 

impugnação interposta pela empresa ASSOCIAÇÃO DE BANCOS – ASBAN. 

 

 

 

   GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, aos 20 dias do mês de novembro de 

2019. 

 
Janaine Paraguassú de Paula Siqueira 

               Pregoeira    
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Processo n° 201600005002454, referente 

à impugnação proposta pela NEW 

VERSION, face ao Pregão Eletrônico nº 

004/2017. 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

 

   Cuida o presente, de pedido de Impugnação ao Edital da Secretaria de Estado 

da Administração feito pela NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

LTDA - ME, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2017 - Rerratificado IV, que objetiva a 

contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de solução de software para gestão e 

operacionalização de consignados no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, 

compreendendo a cessão de uso do software e execução de serviços correlatos: instalação do 

software, implantação e hospedagem do sistema; serviços de capacitação de gestores e de 

usuários; serviços de suporte técnico e produção; e manutenção do software. 
 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

   O Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2017 estabelece as seguintes regras para 

a impugnação ao edital de licitação: 

 

“3.1. Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização da sessão pública do Pregão, nos termos do Art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto 

Estadual nº 7.468/2011. 

(...) 

3.3. Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao Edital deverão ser encaminhados por 

escrito, à Pregoeira, Gerência de Compras Governamentais da Secretaria de Estado da 

Administração, no seguinte endereço: Rua 82, n° 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° 

andar, Ala Leste, Setor Sul, CEP 74.015-908, Goiânia-Goiás ou via e-mail: 

cpl.administracao@goias.gov.br.” 

 

   Observa-se que o prazo para impugnação é de 2 (dois) dias úteis contados da 

data de realização do pregão. 

 

   Considerando que o dia 22/11/2019 (sexta-feira) foi estabelecido para abertura 

da sessão e que a presente impugnação foi entregue em 19/11/2019 (terça-feira), portanto, 
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TEMPESTIVO. 

 

 

2. DAS RAZÕES 

 

   Anexo. 

 

 

3. DA RESPOSTA 

 

   Em relação aos questionamentos: 

 

1 – Tipo de licitação e o critério de julgamento; 

1.1 – contrariedade ao §5° do art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93; 

1.2 – contrariedade ao §4° do art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93; 

2 – Impossibilidade de regular preço; 

a) O desvio de finalidade; 

b) A ilegalidade na limitação de preços entre particulares; 

 

 

   Ressaltamos que todos os questionamentos listados acima implicam na escolha 

da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço por linha de processamento, para 

seleção da contratada, sendo que impugnação de teor similar foi impetrada no dia 23/10/2019, 

às 21:23hs e respondida pela pregoeira dia 05/11/2019. 

 

 

   Em relação ao questionamento do item 3. Incompatibilidade das exigências 

relativas à qualificação técnica – no tocante ao prazo, prevalece a redação do item 14.3.13.1 

do Edital, onde exige-se “comprovar que a licitante presta ou prestou serviço relativo ao 

funcionamento de solução de software com atendimento das demandas através do uso do 

sistema por um período contínuo, não inferior a 12 (doze) meses”, com fundamento em  

Acórdãos do Tribunal de Contas da União (2696/2019 – Primeira Câmara, 827/2014 – 

Plenário) que dizem irregular a fixação de quantitativo mínimo nos atestados de capacidade 

técnica, superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar. Observa-

se que a contratação pretendida é para 24 (vinte e quatro) meses. 
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4. DA DECISÃO 

 

 

   Diante dos argumentos expostos pela empresa impugnante e com base na 

manifestação da área responsável pela elaboração do Termo de Referência, INDEFIRO a 

impugnação interposta pela empresa NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS LTDA - ME. 

 

 

 

   GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, aos 20 dias do mês de novembro de 

2019. 

 
Janaine Paraguassú de Paula Siqueira 

               Pregoeira    




















