
 
 

PARECER JURÍDICO 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

OBJETO: "Contratação de empresa especializada em Sistemas de Informática para o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi-CISGS" 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de consulta encaminhada pela comissão de licitações referente a 

impugnação interposta pela empresa SITCON TCNOLOGIA 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, na cidade de Ipatinga-MG.  

 

A impugnação foi protocolada/encaminhada via e-mail na data de 14/03/2022, às 

19h50min, sendo que a data e horário marcado para a abertura do certame é 17/03/2022, às 

09h00min, portanto, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93, é considerada tempestiva. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Segundo consta na peça impugnativa, a razão principal do descontento da licitante 

está relacionado a exigência constante no item 3.3 do edital licitatório, que resulta na cláusula 

3.1 do respectivo contrato anexo ao edital, no sentido de atribuir prazo razoável para a 

conclusão do exigido, compatível com a complexidade e volume do objeto. 

 

O item 3.3 do Edital impugnado assim disciplina: 

3.3. O Prazo para instalação dos sistemas deverá ser no máximo de 15 

(quinze dias) dias uteis, após assinatura do contrato. 

 

Já a cláusula 3.1 do respectivo contrato anexo ao edital dispõe: 



 
 

 

3.1. Instalar e treinar os usuários da CONTRATANTE na 

operacionalização dos sistemas, objeto deste contrato no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias a contar da ordem de serviço, que servirá como 

autorização para execução dos serviços nele dispostos. 

 

Nesse sentido, refere a impugnante que o prazo de 15 (quinze) dias para 

implantação da solução sistêmica é um prazo tecnicamente impossível de ser executado, 

especialmente por ser sistema de características técnicas desconhecidas da licitante. 

 

Alega que o prazo estipulado viola o princípio da isonomia, princípio esse basilar 

da administração pública. 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a licitação é um processo seletivo público 

destinado a escolher a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, na qual deve ser 

assegurada a igualdade de condições a todos os concorrentes, sob pena de restar malferido o 

justamente o princípio da isonomia, posto no artigo 1º, da Constituição. Nesse sentido, destaca-

se o artigo 3º, § 1º I da Lei 8.666/93 proíbe que os agentes públicos pratiquem atos tendentes a 

restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame: 

 

Art. 3º. 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. 

 

§ 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; 

 

Veja-se que os dispositivos da lei de licitações ou processos licitatórios devem ser 

interpretados à luz do princípio da isonomia  

 

Da leitura dos dispositivos acima, entende-se que o prazo estipulado para a 

implantação do sistema não fere o princípio da isonomia, uma vez que não impede, tampouco 

restringe a participação de qualquer licitante. 

 

Salienta-se que de acordo com as informações prestadas pela secretaria executiva 

do CISGS, o único módulo a ser implantado pelo licitante vencedor é de baixa complexidade 

sendo apenas para controle de agendamento de procedimentos e serviços médicos de saúde, a 

ser integrado entre os consorciados. 

 

Entretanto, atualmente o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Grande Sarandi 

possui cinco municípios consorciados nos quais deverá ser implantado o referido sistema, o que 

pode acarretar na demora de integração/implantação dos sistemas. 

 

Dessa forma, considerando a alegação de que o prazo não pode ser considerado 

executável, a Secretaria Executiva do CISGS opinou pela concessão em dobro daquele já 

concedido, ou seja, de 30 (trinta) dias, para que o licitante vencedor tenha tempo hábil para 

implantar o sistema no Consórcio e nos municípios consorciados de forma satisfatória. 

 

Nesse contexto, apesar do entendimento de que não há violação ao princípio da 

isonomia, esta assessoria sugere que seja acatado o pedido de dilação do prazo para implantação 

do sistema, possibilitando assim, maior competitividade no certame. 

 

III – CONCLUSÃO 

 



 
 

Com efeito, norteiam os procedimentos licitatórios os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 

instrumento convocatório, julgamento objetivo, economicidade, competitividade e eficiência 

(art. 37 da Constituição Federal e art. 3º da Lei 8666/93). Tais princípios são fontes de 

sustentação de toda estrutura administrativa, vinculando, portanto, todo ato administrativo à sua 

fiel observância. 

Nestes termos, face ao exposto, entende-se pelo: I - conhecimento e provimento da 

impugnação formulada pela empresa SITCON TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 

consequentemente a dilação do prazo para implantação do sistema de 15 (quinze) para 30 

(trinta) dias, com as respectivas alterações do edital e minuta de contrato. 

Outrossim, considerando as exigências a serem alteradas, nos termos do §4º, do 

artigo 21, da Lei 8.666/1993, orienta-se a republicação do edital com as devidas alterações, 

reabrindo-se o prazo incialmente estabelecido no edital. 

É o parecer, salvo melhor juízo.  

 

Nova Boa Vista/RS, 15 de março de 2022. 

 

 

 

Karol Araldi da Silveira 

OAB/RS 116.323 

Assessora Jurídica 
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