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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO GRANDE SARANDI - RS 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

 
 

SITCON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.308.170/0001-91, com sede à 
Rua Zita Soares de Oliveira, nº 202, sala 602, Centro, Ipatinga- MG, neste 
ato representada por seu representante legal, Dr. Jorge José Ramalho 
Júnior, CPF 050.595.276-97 e RG MG8-629.999, vem, respeitosa e 
tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, IMPUGNAR o Edital em 
referência, nos termos do art. 41 § 2º, da Lei nº 8.666/93, e Lei 
10.520/2002, conforme os termos seguintes. 

 

1 – DA TESPESTIVIDADE 
 
 

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, vez que o prazo para 
protocolar o pedido é de 2 (dois) dias úteis contados antes da data fixada 
para recebimento da proposta de preços. 

 
Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, 
são as presentes razões ora formuladas, plenamente tempestivas, vez que 
o termo final do prazo, dar-se-á em 15 de março de 2022, razão pela qual 
deve conhecer, processar e julgar a presente.  
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2 – DOS FATOS 
 

A impugnante possui interesse em participar do certame para contratação 
de empresa especializada em Sistemas de Informática para o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi - CISGS, compreendendo a 
Locação da Licença de Uso de sistemas de informática, instalação, 
conversão de dados, implantação e treinamento, suporte técnico quando 
solicitado, manutenção legal e corretiva dos sistemas implantados 
conforme descrições e especificações contidas no edital e seus anexos. 

 

1- Ocorre que ao verificar as condições para participação na licitação 

supracitada, constatou-se que o edital prevê, dentre as exigências, o 

constante no item 3.5 conforme segue: 

 

“Os programas que não comprovarem todos os recursos 

especificados, não serão recebidos, consequentemente 

caracterizará o cancelamento de todos os módulos 

contratados, pois o Consórcio Intermunicipal de Saúde 

busca integração entre os sistemas.” 

 
 

2- Destarte, nota-se tecnicamente impossível o cumprimento do exigido no 

edital, no que se refere ao prazo de 15 (quinze) dias para implantação da 

solução sistêmica, inclusive a integração com os diversos sistemas 

municipais, diga-se sistemas desconhecidos por características técnicas, 

por não possuírem nenhuma informação destes no edital ou termo de 

referência. Portanto, as informações imprecisas no edital, levam ao 

entendimento que apenas uma, ou apenas as empresas que forneceram 

orçamentos para a pesquisa mercadológica, possuem a completa 

informação a respeito do certame, portanto implícito a vantagem. 
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2 – DO DIREITO 
 

Conforme acima destacado, e evidenciado no item 3.5 do referido edital, 
este impõe que o licitante interessado deverá concluir a implantação no 
prazo de 15 dias úteis, após assinatura do contrato.  
 

Art. 3º Lei 8.666/93. 

“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.” 

 

Tal conduta afronta diretamente os princípios basilares da 
administração pública, principalmente o princípio da ISONOMIA. 

 

Lei 9.784/99 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre 
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência. 

 

Aponta-se não ser nada razoável, tal exigência, vez que tal 
imposição reduz a capacidade competitiva do certame, o que limita a ampla 
concorrência e fere a legalidade. 

 
Lei 8.666/93. 

 

Art. 3 º § 1º “É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
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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; 

 
 

Desse modo, a Administração Pública não deve formular requisitos 
excessivos que acabam desviando do objetivo principal do certame, afinal 
as imposições devem ser pautadas visando o interesse público. 

 
Ademais, as exigências desnecessárias à garantia da 
obrigação tornam o procedimento licitatório mais 
formalista e burocrático, além de infringir o artigo 
supracitado (DI PIETRO, 2013, p. 422). 

 
Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União 
(2010, p. 332), as exigências habilitatórias não podem 
exceder os limites da razoabilidade, além de não ser 
permitido propor cláusulas desnecessárias e restritivas 
ao caráter competitivo. Elas devem fixar apenas o 
necessário para o cumprimento do objeto licitado. 
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JORGE JOSE RAMALHO JUNIOR 

 
3 – DOS PEDIDOS 

 
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 
procedente, com efeito de retificar o edital, para: 

 
1. Alterar o enunciado da cláusula 3.1 do respectivo contrato anexo ao 

edital, no sentido de atribuir prazo razoável para conclusão do 
exigido, compatível com a complexidade e volume do objeto. 

 
2. Proceder com a republicação do edital, inserindo a alteração aqui 

pleiteada, reabrindo-se prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, 
do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

 

Termos em que, 

 Pede Deferimento. 

 

Ipatinga, 14 de março de 2021. 
 

 
 

Assinado de forma digital por JORGE JOSE RAMALHO JUNIOR 

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=38733101000144, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=JORGE JOSE RAMALHO JUNIOR 

   Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.007.20091 

 

Sitcon Tecnologia da Informação LTDA 
Jorge José Ramalho Júnior 
Advogado 
OAB/MG 198.036 
 

http://www.sitcon.com.br/
mailto:contato@sitcon.com.br

