
 

 

Curitiba, 01 de setembro de 2020. 

 

IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO  

N° 63438.003632/2020-67 

 

Realizado pela Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM).  

 

A PAPEM – Divisão de Intendência.  

 

NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

07.502.724/0001-82, com sede na Rua Cecílio Toniolo, nº 97, Portão, Curitiba/PR, CEP 80.320-

160, neste ato representada por seu procurador Sr. VALDIR JOSÉ MOREIRA, vem com base na 

legislação vigente, apresentar IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

63438.003632/2020-67, com base nos termos e fundamentos que seguem acostados: 

  

1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

O Objeto do presente processo administrativo consiste na “a seleção da 

proposta mais vantajosa para a contratação não onerosa de licenciamento de uso de Sistema de 

Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações), por meio de 

Contrato de Comodato, para a realização de operações de consignações em folha de pagamento 

dos militares da ativa, veteranos e pensionistas, de acordo com os critérios e requisitos que 

atendam, às necessidades da PAPEM, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos..”.   

 

2 – DA TEMPESTIVIDADE 

 

A presente impugnação é tempestiva na medida em que observou o prazo 

constante no edital, a saber: 

 

Período de envio dos documentos para habilitação: 26/08/2020 a 04/09/2020 
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13.1. – Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para término do período 

de envio da documentação de habilitação (item 10.1 e 10.2), qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital.   

 

Pois bem, em sendo a manifestação encartada no dia 01/09/2020, dever ser esta 

recepcionada e apreciada pelo responsável, já que atendido o requisito objetivo da 

tempestividade.  

 

3 - RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

A empresa na qualidade de interessada/impugnante vem, respeitosamente, 

requerer que se digne Vossa Senhoria a apreciar a legalidade dos atos que fundamentam o 

certame, consubstanciado nas informações que seguem anexas.  

 

Ressalta-se que o edital, aqui impugnado, possui incongruências legais e 

jurisprudenciais, que viciam suas disposições, importando na ineficácia e ineficiência de sua 

realização.  

 

Ainda, as imperfeições apontadas, frustram o intento de se obter a proposta 

mais vantajosa para contratação de bem ou serviço, inclusive quanto à promoção da máxima 

competitividade possível entre os interessados.  

 

Por isso, requer-se seja recebida e, como consequência lógica, processada e 

provida a presente impugnação nos seguintes termos: 

 

3.1. – IMPUGNAÇÃO. ITEM 197 DO ANEXO I. 

 

Consta no item 197 do Anexo I o seguinte requisito: 

 

 

D4Sign 6daad66e-703c-419b-a58b-90d817d8e061 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

A presente empresa impugna o item acima, uma vez que a exigência que o 

totem possua reconhecimento facial restringe a competitividade.  

 

Ainda, o reconhecimento facial não oferece a mesma segurança do 

reconhecimento de digitais (biométrico), por exemplo, não garantindo a segurança que 

entendemos que a Administração Pública busca.   

 

Ocorre que o sistema de reconhecimento de digitais (biométrico) já é melhor 

testado e existe há maior tempo no mercado, tendo sido utilizado arduamente por instituições 

financeiras e afins. Ademais, além de oferecer níveis máximos de confiabilidade e unicidade, o 

reconhecimento de digitais tem também um menor custo na compra e manutenção de 

hardware pelo convênio.  

 

Ainda, oferece maior confiabilidade para a Administração Pública, pois garante 

melhor funcionamento mesmo em situações de calamidade uma vez que exige 

menores recursos de rede (menos dados trafegados) e menores recursos de processamento.  

 

Além disso pode ser possível enganar um sistema de reconhecimento facial, 

utilizando um vídeo da pessoa por exemplo, fazendo com que este vídeo seja reproduzido para 

a câmera que está fazendo o reconhecimento, enganando-o.  

 

Isto posto, verifica-se que a exigência constante no edital não é a mais segura. 

Assim, verifica-se que o reconhecimento por digital possui mais segurança, atendendo ao 

objetivo esperado no processo administrativo objurgado.   

  

3.2. – IMPUGNAÇÃO. CERTIFICADO ISO OU SIMILAR. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE.  

 

Consta no edital a seguinte exigência: 
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Ainda, no Anexo I também consta exigência de apresentação de certificação ISO.  

 

 

 

Primeiramente, cumpre pontuar que mesmo os itens constantes no edital com 

a menção de ser pontuável, se faz destacar que a redação constante nos itens demonstra haver 

uma obrigatoriedade na apresentação dessas certificações.  

 

Tal conclusão se chega ao analisarmos o tempo em que os verbos são 

conjugados nas frases: “a empresa deverá” e “a interessada deverá”. Ora, as conjugações dos 

verbos destacados estão no futuro do presente do indicativo, ou seja, de acordo com a 

gramática da língua portuguesa, essa conjugação indica algo de deve acontecer, sendo também 

utilizada para expressar uma ordem. 

 

Assim, verifica-se que o item, conforme redação constante no edital e anexos, é 

considerado elemento obrigatório e eliminatório do presente processo objurgado. 

 

Ocorre que o Tribunal de Contas da União já possui entendimento pacificado 

quanto a exigência de certificação ISO: 

 

Este Tribunal de Contas já assentou entendimento de que a exigência de 

certificado ISO não pode ser utilizada como critério eliminatório em processo 

licitatório.1 

 
1  TCU, Plenário, Acórdão 173/2006. 
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A esse respeito, vale citar também a Súmula 272 do TCU:  

 

“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”. 

 

Assim, verifica-se que a obrigatoriedade de apresentação desses documentos 

e/ou a inclusão dessas certificações como itens pontuáveis fere entendimento pacificado pela 

Corte de Contas.  

 

Salienta-se que caso a empresa não possua a certificação, não se pode concluir 

imediatamente pela sua incapacidade técnica ou insegurança quanto a solução apresentada. 

 

Conforme leciona o Prof. Marçal Justen Filho: “o essencial não é a certificação 

formal, mas o preenchimento dos requisitos necessários à satisfação dos interesses colocados 

sob tutela do Estado”.  

 

Assim, as empresas participantes do certame podem apresentar outros 

documentos que comprovam a segurança de seu sistema, sem necessariamente tais 

documentos serem certificações específicas, tais como: relatório da auditoria realizadas na 

empresa e/ou manual do sistema ofertado pela empresa participante do certame.  

 

A exigência de que somente certificados podem comprovar o solicitado pela 

Administração Pública fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que, 

conforme já mencionado, outros documentos também podem comprovar os mesmos 

requisitos.  

Na mesma senda, o TCU manifestou-se no Acórdão nº 1526/2002 – Plenário, de 

Relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar: 

 

 Há que ser comprovada a capacidade de produzir bens e serviços que 

atendam às normas de segurança exigidas para o tipo de atividade 
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desenvolvida, as quais devem ser de inteiro conhecimento da própria 

Eletronuclear. Há que se buscar a qualidade real do produto, não certificações 

que podem auxiliar a garantir essas qualidades, mas não garantem que outros 

que não a possuem não tenham a capacidade para atender ao interesse 

público. (sem grifo no original). 

 

Por fim, cumpre mencionar que no item 200, menciona que “a empresa deverá 

possuir Certificado de Segurança da informação tipo ISO/IEC 27001, ou similar, (...), conforme 

estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).”.  

 

Quanto a este item, especificamente, cumpre destacar que a exigência esta 

incorreta, pois a Lei 13.709/2018, a qual dispõe sobre a proteção de dados pessoais, não exige 

que nenhuma empresa seja certificada para cumprir a lei, pelo contrário, ela apenas exige que 

as empresas (públicas e privadas) atendam as regras constantes na legislação, não mencionando 

ou sequer dando a entender que para cumprir as exigências da lei as empresas deverão possuir 

certificação específica.  

 

Assim, com base em todo o exposto, requer-se que seja retirado do edital a 

exigência de que as empresas somente poderão comprovar a sua infraestrutura e segurança do 

sistema se certificadas, incluindo na redação dos itens objurgados que a segurança poderá ser 

comprovada por qualquer documento idôneo.  

 

3.3. – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. TÓPICO 222. A 222.3.1.2. CERTIFICADOS PMI, ITIL E COBIT 

 

Dispões o edital:  
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Com o intuito de compatibilizar a segurança da Administração na boa execução 

contratual e a ampla participação no certame licitatório, devem-se restringir as exigências àquilo 

que for estritamente necessário e passível de atendimento por boa parte do mercado 

fornecedor do objeto. 

 

No Acórdão 696/2016 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, consta o 

seguinte entendimento sobre o tema: 

 

“Adequada, portanto, a proposta de dar ciência ao Ministério de Minas e 

Energia acerca do potencial restritivo ao caráter competitivo do Pregão 

Eletrônico 14/2015, em face da exigência de obrigar as licitantes a comprovar 

prestação de serviços em consonância com as boas práticas ITIL - Information 

Technology Infrastructure Library, como critério de habilitação.” (grifo nosso) 

 

Assim, verifica-se que a exigência de apresentação de certificado PMI, ITIL ou 

COBIT possui potencial restritivo ao caráter competitivo do certame, além de ferir entendimento 

D4Sign 6daad66e-703c-419b-a58b-90d817d8e061 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

pacificado pelo Tribunal de Contas da União, uma vez que não é esse o padrão de exigência 

observado em certames para objeto similar. 

 

Os requisitos desejáveis, devem ser inseridos nas obrigações da (futura) 

contratada. Desse modo, é possível atribuir encargos que onerarão apenas o vencedor do 

processo administrativo. 

 

A esse respeito, vale citar também a Súmula 272 do TCU:  

 

“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”. 

 

Desta forma, restou claro que o presente Edital contraria entendimento 

jurisprudencial e legal, devendo o mesmo ser sanado, conforme apontado nesta impugnação.  

 

3.4. – IMPUGNAÇÃO. ITENS 223 A 223.3. ANEXO I. CAPACITAÇÃO TÉCNICA. RESTRIÇÃO DE 

COMPETITIVIDADE.  

 

Constam nos itens 223 a 223.3 do Anexo I do processo administrativo objurgado 

as seguintes exigências: 
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Impugna-se os itens acima, uma vez que na forma em que se encontra, este item 

está oferendo restrição a competitividade, ferindo o princípio da universalidade de participação 

em licitações, a qual visa garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública.  

 

É de conhecimento que no mercado somente uma empresa, Zetrasoft Ltda., 

estaria apta a obter a pontuação integral nesse item, por ser a única empresa do mercado que 

hoje possui mais convênio em sua carteira, bem como convênio com ambos os entes (Federal, 

Municipal e Estadual). 

 

Mesmo que as demais participantes não tenham a mesma quantidade de 

atestado de capacidade técnica para apresentar, poderão comprovar a sua capacidade técnica 

por processamento de linha mensalmente semelhante ao objeto do presente certame, 

mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por entes públicos e/ou 

privados.  

 

A redação desses itens na forma em que se encontra, fere, também, a redação 

do §5° do artigo 30 da Lei 8.666/93, vejamos: 

 

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 

outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. (grifo 

nosso).  

 

Ainda, a redação do artigo 3° da mesma legislação veda a inclusão nos 

instrumentos convocatórios de cláusulas desnecessárias que restrinjam o caráter competitivo 

do certame, veja-se: 

 

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 
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administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos.      

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; (grifo nosso).  

 

Diante, do exposto, verifica-se que o item objurgado fere dispositivo legal e 

princípios ao qual a Administração Pública é vinculada, devendo ter sua redação reformulada de 

forma a atender ao caráter competitivo da licitação. 

  

4 – FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Conforme amplamente demonstrado no corpo dessa impugnação, o edital 

objurgado resta acometido por irregularidades e ilegalidades que devem ser sanadas.  

 

Ficou comprovado que o edital na forma em que se encontra imprime restrição 

a livre concorrência e isonomia entre os participantes, ferindo também ao princípio da 

impessoalidade, da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo, motivo pelo qual os atos praticados pelo agente público devem ser sobrestados. 

 

O ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:  

 

“os princípios são mandamentos nucleares de um sistema, seu verdadeiro 

alicerce, disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas, 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão. É 

muito mais grave violar um princípio do que transgredir uma norma, pois a 

inobservância de um princípio implica ofensa a todo o sistema jurídico e não 

apenas a um mandamento obrigatório.”.  
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De acordo com magistrado Mauro Nicolau Junior: 

 

“A segurança jurídica é o mínimo de previsibilidade necessária que o estado de 

Direito deve oferecer a todo cidadão, a respeito de quais são as normas de 

convivência que ele deve observar e com base nos quais pode travar relações 

jurídicas válidas e eficazes.”. 

 

No douto dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

“O fundamento jurídico mais evidente para a existência da ‘coisa julgada 

administrativa’ reside nos princípios da segurança jurídica e da legalidade e boa 

fé na esfera administrativa. Segundo Ferraz e Adílson Dallari aduzem estes e 

mais outros fundamentos, observando que: ‘A Administração não pode ser 

volúvel, errática em suas opiniões. La donna è móbile – canta a ópera; à 

Administração não se confere, porém, o atributo da leviandade. A estabilidade 

da decisão administrativa é qualidade do agir administrativo, que os princípios 

da Administração Pública impõem’”.  

 

Por todo o acima exposto, tem-se que os itens apontados na presente 

impugnação estão em desalinho ao melhor entendimento acerca do tema, motivo pelo qual 

devem ser rechaçados. 

 

Diante da ilegítima dispensa, requer-se que seja republicado o edital, corrigindo-

se as irregularidades apontadas na presente impugnação, de forma a garantir o cumprimento 

da legislação, dos princípios e visando garantir uma concorrência justa e isonômica entre os 

participantes do certame.  

 

5 – REQUERIMENTOS  

 

Por todo o arcabouço fático-jurídico acostado às razões que seguem, e com a 

finalidade de preservar o princípio da legalidade, igualdade, isonomia, transparência, motivação 

dos atos e demais mandamentos legais, requer-se:  
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a) conhecer da presente impugnação, pois satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade, devendo a mesma ser recepcionada e ao final julgada procedente, para o fim 

de: 

 

a.1) suspender o edital em tela, até que sejam sanadas as questões debatidas, 

evitando assim, que o instrumento seja objeto de representação pela ofensa a máxima 

competitividade entre os licitantes; 

 

a.2) em sendo procedente a presente impugnação, requer-se que sejam 

retificados os itens apontados nesta impugnação, alterando-se também os anexos e demais 

documentos derivados do objeto da impugnação.   

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

________________________________________________ 

NEOCONSIG TECNOLOGIA S.A. 
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