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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TREVISO – 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0063/2021 

 

 

 

IPM SISTEMAS LTDA, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

01.258.027/0001-41, com sede na Rua Cristóvão Nunes Pires, nº 86, 6º andar da Torre Suden, 

Centro, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88010-120, e-mail licitacoes@ipm.com.br, telefone 

(48) 3031-7500,  neste ato representada por seu representante abaixo firmado, em atenção a Ata de 

Validação Técnica do Pregão Presencial 0058/2020, apresentar CONTRARRAZÕES as razões 

recursais interpostas pela empresa BETHA SISTEMAS LTDA., devidamente qualificada nos 

autos, pelas razões de fato e de direito a seguir descritas: 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

Conforme consta no Edital do Pregão Presencial 048/2021, o prazo para apresentar 

CONTRARRAZÕES são de 03 (três) dias (Item 10.2 do Edital) a contar da data final do prazo 

recursal pela empresa interessada. Sendo assim, considerando que a empresa BETHA SISTEMAS 

LTDA. apresentou suas razões recursais em 20/12/2021, o prazo para apresentar contrarrazões 

encerrará em 23/12/2021, motivo pelo qual resta tempestivo o presente instrumento. 

II - DA ACEITAÇÃO DO PROTOCOLO ELETRÔNICO DAS CONTRARRAZÕES 

POR E-MAIL – PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO  

 
Por oportuno, destaca-se que, em consonância com os princípios basilares do Direito 

Administrativo, deve ser recebida a impugnação ao edital por meio eletrônico, uma vez que a sua 
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não aceitação constitui-se como excesso de formalismo, assim como vai na contramão da 

competitividade almejada nos certames.  

Nesse contexto, assevera-se que o artigo 213 do Código de Processo Civil garante a 

possibilidade de protocolo eletrônico até às 24h do último dia de prazo, o que é claramente aplicável 

ao processo licitatório em questão.  

Consoante a esse entendimento, especificamente sobre licitações, preceitua Carlos Ari 

Sundfeld “O formalismo, é bem verdade, faz parte da licitação, e nela tem seu papel. Mas nem por 

isso a licitação pode ser transformada em uma cerimônia, onde o que importa são as fórmulas 

sagradas, e não a substância das coisas” (Parecer na licitação de telefonia celular móvel, Banda b). 

Sobre o assunto, faz-se importante destacar também a Súmula nº. 272 de 02/05/2012 do 

Tribunal de Contas da União: 

SÚMULA TCU 272: No edital de licitação, é vedada a inclusão de 

exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo 

atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam 

necessários anteriormente à celebração do contrato. 

Portanto, é cristalino o dever da Administração aceitar as contrarrazões protocoladas por 

meio eletrônico ou por e-mail, uma vez que tal conduta torna viável a participação de um maior 

número de participantes, o que atende os princípios da legalidade, isonomia e ampla concorrência.  

Portanto, não existe motivo legal e racional para o não recebimento das presentes 

contrarrazões, uma vez que o seu não recebimento importará em grave afronta aos princípios da 

ampla defesa e do contraditório, basilares do Estado Democrático de Direito.  

Além do mais, atualmente visto o panorama da realidade em que vivemos, a pandemia 

de COVID-19 exigiu adaptações dos serviços para as tecnologias disponíveis, portanto, tem-se no 

protocolo digital um aliado para o mais seguro e correto procedimento licitatório.  

Tendo em vista que  muitos Estados têm tomado atitudes para combater e diminuir a 

circulação de pessoas, e visto a possibilidade do protocolo digital, a IPM Sistemas viu no protocolo 

digital o meio mais seguro para seus colaboradores e também para os servidores públicos da 

Prefeitura Municipal de Treviso/SC. 

Dessa forma, as formalidades do Edital devem ser examinadas segundo a utilidade e 

finalidade, sendo a admissibilidade das contrarrazões protocolada por e-mail, ainda que 
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posteriormente ao horário de expediente do Ente, tendo em vista o fato de que tal recebimento não 

causa prejuízo algum às demais licitantes ou à Administração Pública, assim como a exigência de 

seu protocolo por meio físico se consubstanciaria num inexplicável excesso de formalismo. 

III. DOS FATOS 

A Prefeitura Municipal de Treviso/SC publicou edital do Pregão Presencial nº 

0048/2021, tendo como objeto a “contratação de empresa especializada em fornecimento de 

plataforma web com solução informatizada de Gestão Pública Municipal, com armazenamento em 

nuvem por conta da contratada e número de usuários ilimitados, incluindo os serviços de conversão 

de dados, implantação, treinamento, manutenção legal, corretiva e evolutiva, bem como suporte 

técnico, em atendimento ao Município de Treviso/SC, conforme especificações constantes no Anexo 

I – Termo de Referência que integra este edital”. 

Conforme previsto no referido edital, em 15 de dezembro de 2021 foi realizada a sessão 

pública do certame, onde após lances do Pregão restou vencedora a Empresa IPM Sistemas Ltda. 

ofertando a melhor proposta e habilitada por ter cumprido todas os requisitos exigidos no edital. 

Ato contínuo, a ora Recorrente interpôs recurso administrativo, requerendo, em suma, a 

anulação de todo o certame, desde a fase de lances. 

Em síntese, sustenta a recorrente as supostas ilegalidades: 1) não houve verificação dos 

valores unitários da proposta apresentada pela IPM Sistemas; 2) houve falha na execução da 

pesquisa de preços, tendo em vista que consignou apenas os valores máximos.  

Todavia, não há qualquer supedâneo jurídico que embase as alegações da referida 

empresa, tratando-se apenas de extremo inconformismo manifestado por instrumento que visa tão 

somente externar seu descontentamento e fragilizar a decisão da comissão especial de licitação, 

conforme fundamentos jurídicos a seguir delineados. 

Assim, a Recorrida apresenta Contrarrazões com o fito em provar que a narrativa da 

Recorrente apenas tem o condão de protelar o bom andamento deste processo licitatório. 

 

IV. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

IV.I. Do suposto descumprimento ao item 7.9 do edital 
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Aduz a ora Recorrente que “[...] (1) não tenha ocorrido a verificação dos valores 

unitários da proposta apresentada pela Proponente IPM Sistemas [...] em afronta ao item 7.9, que 

(2) o pregoeiro descumpriu a exigência constante da legislação e do edital, ao verificar a 

compatibilidade da proposta formulada pelo concorrente classificado em primeiro lugar com o 

valor máximo da licitação, desconsiderando os valores unitários máximos de referência para a 

contratação” (p. 6).  

Estranhamente a Recorrente questiona que a proposta de preços enviada pela Recorrida 

não cumpre os regramentos do Edital, alegando que os itens não foram desmembrados, ou 

apresentados os preços em consonância com itens de cada módulo separadamente. Contudo, 

esclarece-se que eventuais insurgências da ora Recorrente em relação à metodologia adotada pelo 

edital para a apresentação da proposta de preço deveriam ter sido objeto de impugnação no 

momento adequado.  

Insta salientar, ademais, que a Recorrida atendeu o disposto no Item 07 do Edital (Da 

Proposta de Preço), além disso, caso a recorrente tivesse o mínimo de zelo em seu recurso, 

observaria que a proposta enviada segue o determinado pelo Município, não dando azo a 

indagações. 

Ressaltamos que, através do item 07 do Edital, o Município estipulou “cláusulas” de 

comprometimento no envio do documento, deixando claro que, para cumprimento do requerido, 

caberia a proponente obedecer a alguns requisitos, como citamos abaixo: 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1) - O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta de preços da 

licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos: 

[...] 

7.1.6) - A proposta deverá ser apresentada para a execução completa do 

serviço licitado dentro do quantitativo máximo previsto no anexo I deste edital; 

[...] 

7.7) - A licitante deverá informar a marca do produto, descrição do item, 

quantidade, valor unitário, valor total, etc., sob pena de desclassificação; 

7.8) - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do ato 

convocatório.  

7.9) Ressalta-se que o preço unitário seja ofertado para cada serviço, não 

devendo ultrapassar o valor máximo de referência. A forma de julgamento 

será pelo menor preço global. 
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Note, que o Município já no edital estabeleceu as condições para formalização da 

proposta, não dando margens a dúvidas quanto as obrigações a serem assumidas, desta forma, como 

descrito no corpo do Edital, mais precisamente no item 7.8, o não atendimento das exigências 

implicaria na desclassificação da proposta, o que não ocorreu, pois a proponente IPM Sistemas 

atendeu todas as exigências do ato convocatório na formulação da proposta. 

Outrossim, ainda que houvesse quaisquer inconsistências na proposta apresentada, a 

Corte de Contas da União salientou que a proposta de preços e devidas especificações poderão ser 

analisadas após a fase de lances e por óbvio, o Pregoeiro analisaria somente a empresa ganhadora, e 

que, caso houvesse alguma dúvida poderia diligenciar para sanar o vício, 

“Acórdão nº 1.109/2019 – TCU – Plenário, se posiciona no sentido de que o campo 

para o cadastramento das propostas deve conter “apenas informações 

complementares do produto ou serviço ofertado, sendo indevidas informações 

referentes a custos unitários, condições de entrega e outras, que devem ser 

exigidas e analisadas apenas do licitante melhor classificado, após a fase de 

lances” 

 

É evidente que a Recorrente está invertendo os papéis entre participante e julgadora. O 

envio da proposta, ou das propostas, seguem um rito, e que, cabe ao Município (Pregoeiro) analisar 

se o constante no documento é o suficiente para garantia da entrega do produto. 

Não cabe à Recorrente analisar se a Proposta encaminhada está ou não dentro dos 

parâmetros de aceitabilidade, nada mais nos reflete o puro desejo da Recorrente em postergar a 

contratação com a empresa vencedora, isto porque, a rigor,  a contratada deverá realizar suas fainas 

em acordo com as especificações do Edital. 

“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou 

absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as 

simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde 

que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, 

serem sanadas mediante diligências.” (TCU – Acórdão 2302/2012-Plenário)” 

Não obstante, para entendimento sobre a matéria, em caso similar, a Corte de Contas do 

Paraná em análise quanto a formalização de preços, destacou que cabe ao Município mensurar os 

custos ali provenientes para o futuro fornecimento a ser contratado. 

“PROCESSO Nº: 653622/17 

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993  

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO  
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INTERESSADO: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A, MARCELO 

FABIANI PUPPI, MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, SANETRAN - 

SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI, TIAGO FERNANDES BRITO  

ACÓRDÃO Nº 3835/19 - Tribunal Pleno 

 

Ao tratar da proposta de preços, o mencionado ato convocatório, em seu item 5.1.4, 

dispões sobre a planilha de composição de custos, indicando o modelo 

correspondente, conforme anexo VII do Projeto Básico – Anexo I: 

 

 “5 DA PROPOSTA DE PREÇOS (...)  

 

5.1 A proposta de Preços deverá ser apresentada da seguinte maneira:  

 

(...)  

 

5.1.4 A planilha de composição de custos constante do anexo VII do Projeto 

Básico – Anexo I, deverá ser apresentado anexo a proposta de preços (envelope 

2).” 3 (grifo no original)  

 

Por sua vez, o anexo citado prevê o seguinte formulário: 

 

(...) 

 

Depreende-se ao final de cada módulo, que compõe o formulário, a possibilidade de 

inserção de outras despesas não previstas no modelo, passíveis de especificação 

pelo licitante, a fim de composição de custos e formação de preços, pelo que não 

há que se falar de vício que prejudique o julgamento pela Administração dos 

preços propostos.  

 

Neste sentido, são as autorizadas palavras da Unidade Técnica: 

 

 “Verificando os modelos de planilhas constantes do Anexo acima citado, nota-se 

que realmente o licitante poderia fazer previsão de outros insumos e custos no seu 

preço. Ainda neste diapasão, e concordando com os argumentos fornecidos pela 

defesa à peça nº 31, nota-se que, havendo a obrigação de preenchimento de 

uma planilha específica para cada serviço, a Administração Pública acaba 

tendo informações suficientes (...).”  

 

 

Como demonstrado em parágrafos anteriores, a apresentação da proposta de preços pela 

Recorrida atendeu o que especifica o Edital, contrariamente ao que a Recorrente alega, não devendo 

a insatisfação com o resultado do certame gerar “animus” para a simples postergação dos atos 

administrativos. 

IV.II. Da suposta falha na execução da pesquisa de preços 
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Sustenta a recorrente que “é nítida a falha na execução da pesquisa de preços, a qual 

consignou apenas valores máximos obtidos em pesquisa realizada na internet em editais que não 

apresentam sequer o mesmo objeto (leia-se mesmos sistemas)” (p. 8).  

Em primeiro lugar, aponta-se que as referidas alegações são meras repetições das 

teses já apresentadas pela ora recorrente quando da interposição da impugnação em 

10/11/2021, as quais foram julgadas totalmente improcedentes pela Administração. Ademais, é 

inadequado que a recorrente se irresigne apenas agora contra os termos do edital, visto que a matéria 

já foi devidamente apreciada e julgada improcedente pela Administração, havendo clara preclusão 

do direito da parte Recorrente em se irresignar contra os termos do edital, o que revela claro 

descontentamento com a decisão que declarou a Recorrida com vencedora do certame. 

Ademais, em segundo lugar, acerca da alegação de que a pesquisa de preços apenas 

consignou valores máximos e deixou de observar a similitude entre os objetos, limitamo-nos a 

apontar que em nenhum momento a recorrente trouxe à baila provas de suas alegações, traduzindo-

se em alegação genérica e infundada. 

Em terceiro lugar, informa-se que a pesquisa de preços levou em consideração 

diversos editais não havendo que se falar em falha na pesquisa de preços. Isso porque, consoante 

item 2 do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº 048/2021, “para o alcance deste 

valor de referência [R$ 396.716,73], foram utilizados os valores contidos em outros processos 

similares” (p. 4/153). 

Assim, necessário afirmar que o município procedeu a pesquisa de preços de forma 

correta, tendo consultado diversos editais, motivo pelo qual o valor de referência máximo indicado 

pelo Município de Treviso/SC é totalmente correto, bem como compatível com as necessidades do 

município e com o grau de complexidade necessário para atender os seus habitantes. 

No ponto, reitera-se que as razões recursais da recorrente acerca do valor referencial 

máximo já foram analisadas pela Administração, visto que foram objeto da impugnação 
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impetrada em 10/12/2021, ocasião na qual, de acordo com Parecer Técnico Administrativo
1
 que 

acompanhou a resposta à impugnação,  foram julgadas improcedentes pelos seguintes fundamentos,  

No caso do painel de preços, não se apurou informações mais detalhadas no que se 

diz respeito a contratação de sistema de gestão. A busca de contratações 

similares, pelo contrário, se mostrou mais próxima e identificada de modo 

mais específico do que se busca com a presente contratação. 

Contrário do alegado, os contratos informados, apontam a realidade mais próxima 

do mercado quanto a contratação buscada.  

Portanto, não há nenhum vício no parâmetro de preço para a presente  

contratação (p. 10).  

 

Nesse sentido , a Recorrente concordou tacitamente com o valor de referência máximo e 

a metodologia utilizada para sua mensuração, assim como demais termos do edital, visto que não se 

exsurgiu contra a decisão que julgou improcedente a impugnação impetrada, tendo mantido sua 

participação no certame, de modo que há verdadeira preclusão do direito de contestá-los.  

Observa-se, que o valor de referência máximo estipulado pela Administração no Edital 

do Pregão Presencial nº 048/2021 também considerou que o Termo de Referência é composto por 

46 módulos, cujo atendimento se destina ao Município de Treviso/SC (Prefeitura Municipal), ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Treviso (SAMAE), à Fundação Municipal de Meio 

Ambiente de Treviso (FUNTREV), ao Fundo Municipal de Assistência Social de Treviso e ao 

Fundo Municipal de Saúde de Treviso, traduzindo-se em solução tecnológica integrada e integral. 

Nesse sentido, resta claro a inexistência de quaisquer erros na apuração do valor de 

referência máximo estipulado no Edital do Pregão Presencial nº 048/2021.  

Nesse sentido, considerando que (i) em nenhum momento a recorrente trouxe à baila 

provas de suas alegações; (ii) o município procedeu a pesquisa de preços de forma correta, tendo 

consultado diversos editais em processos semelhantes e; (iii) a recorrente concordou tacitamente 

com a metodologia adotada pelo edital para formulação do preço, visto que interpôs impugnação 

sobre a matéria, a qual foi julgada improcedente sem que houvesse irresignação da ora recorrente; 

resta claro a inexistência de ilegalidade na formulação do preço, bem como a fragilidade dos 

argumentos da recorrente, cujo objetivo é tão somente externar seu descontentamento. 

                                                           
1
 Resposta ao pedido de Impugnação, Processo 63-2021, Pregão 48-2021. Disponível em: 

https://www.treviso.sc.gov.br/uploads/295/arquivos/2301293_Resposta_ao_pedido_de_Impugnacao_Processo_63_2021

_Pregao_48_2021.pdf. 
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Diante do exposto, como devidamente comprovado e demonstrado, as razões recursais 

interpostas pela empresa BETHA SISTEMAS LTDA não merecem prosperar, tendo em vista a 

ausência de supedâneo que embase as alegações desferidas. 

V. DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, requer-se o recebimento e conhecimento das presentes 

contrarrazões, com o consequente desprovimento do Recurso Administrativo interposto pela 

empresa BETHA SISTEMAS  LTDA, conforme fundamentos acima apresentados. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Florianópolis/SC, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 


