
 

 

 
 

PARECER JURÍDICO Nº 04/2021 

 

 

 

Assunto: Impugnação ao pregão eletrônico nº 001/2021. 
Impugnante: IPM SISTEMAS LTDA. 
 
 
Parecer Jurídico 

 
 
 

Em análise ao requerimento formulado a esta Procuradoria, sobre os 
aspectos legais da impugnação apresentada pela Empresa IPM SISTEMAS LTDA, segue 
parecer: 

1. DOS FATOS. 
 
A empresa IPM apresentou pedido de esclarecimentos via a plataforma de 

licitações em 14/01/2021. Sendo, contudo, na prática um pedido de impugnação ao edital. 
 
A Impugnante cita o art. 12, do Decreto Federal nº 3.555/2000, decreto este 

que encontra-se revogado pelo Decreto Federal nº 10.024/2019. Apesar destes detalhes, 
salienta-se que o Município de Passabém possui decreto próprio que regulamenta o pregão 
eletrônico (nº 021/2020). 

 
Considerando a legislação vigente, tempestiva a presente impugnação. 
 
2. DO MÉRITO 
 
Sem muitas delongas, passemos ao mérito da impugnação. 
 
2.1. O primeiro ponto impugnado pela Empresa IMP é  - “Indevida exigência 

de certificações” – item este localizado no tópico 06 do termo de referência.  
 
Neste ponto, não assiste razão à Impugnante. Explico! 
 
O presente edital, diferentemente do que argumentado pela Empresa IPM, 

não está direcionado para a empresa “a” ou “b”, mas, foi construído seguindo parâmetros já 
utilizados por outros órgãos públicos. Assim, inverídicas as informações. 

 
No que se refere ao mérito da impugnação. O Município de Passabém, não 

cria barreiras para a não participação de outras empresas, ou, restringi a competitividade. Ao 
contrário, cria cláusula aberta no item 06 do termo de referência ao mencionar “ou similar”. 

 
A intenção do Município é ter uma parametrização de segurança na utilização 

de um sistema de gestão administrativa 100% web. O padrão de segurança comum no mercado 
é o ISO 27001. Contudo, o próprio Município deixa aberta a possibilidade do Licitante 



 

 

interessado apresentar mecanismos de segurança similares, que atendam ao interesse da 
administração. Logicamente que o cumprimento deste ponto do edital será analisado na prova 
de conceito, mas, não limita a participação das empresas interessadas. 

 
Ressalta-se novamente que, poderão ser apresentados mecanismos de 

segurança similares aos que dispõe o padrão ISO 27001 (mas não precisa ser igual), mas, 
jamais será limitada a participação ou condicionada a participação à comprovação de 
certificação ISO 27001. 

 
Neste ponto, recomenda-se mais atenção aos licitantes na leitura desta parte 

do edital e destaque dos trechos pelo Pregoeiro em seu edital.  
 
2.2. O segundo ponto impugnado, refere-se à questão da exigência de 

100% dos requisitos na prova de conceito. 
 
Infelizmente neste ponto, por desatenção, há informações conflitantes no 

edital que precisam ser retificadas. Vamos lá. 
 
Primeiramente cabe esclarecer que, a prova de conceito se assemelha a 

avaliação de conformidade. Não sendo conceitos diametralmente opostos, conforme aduz a 
impugnante. 

Contudo, assiste razão a impugnante no ponto em que alega não estar claro 
como será parametrizada a prova de conceito. Além disso, mesmo que não impugnado, o edital 
está conflitante no subitem 4, item 22 (Prova de Conceito), com o subitem 13.3, do item 13 do 
termo de referência. 

 
Assim, será necessária a retificação do edital neste ponto, bem como, a sua 

republicação com o respeito ao prazo legal de 08 (oito) dias úteis. 
 
Por fim, salienta-se que, os critérios da prova de conceito deverão ser melhor 

desenvolvidos, a exemplo, do atendimento a 90% (noventa por cento) dos módulos/programas e 
não o atendimento à 90% das funcionalidades de todos os módulos descritos no termo de 
referência. E, concedendo um prazo razoável para que os licitantes possam implementar os 
demais módulos que não possuam. 

 
Conclusão. Ante o exposto, manifesta favoravelmente esta Procuradoria 

Jurídica pelo acolhimento parcial da impugnação apresentada, com a republicação do edital. 
 
É o parecer. 

 

Passabém-MG, 19 de janeiro de 2021. 

 
 

JAKES SANTOS SÁ      THIAGO LEAL PEDRA 
OAB/MG 202.468      OAB/MG 126.124 
Procurador Municipal 
 

 

 


