
Prezado Senhor Edson Pedro Marques dos Santos, 
Representante Legal da Empresa QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

ASSUNTO:  Solicitação  de  impugnação  ao  Edital  do  Processo  Administrativo  nº
63438.003632/2020-67 – Convocação de interessados na cessão de 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 no Edital e seus anexos.

Cuida-se  de  pedido  de  impugnação,  apresentado  pela  empresa  QUANTUM  WEB
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.357.398/0001-71, com sede na
Rua Timbiras, nº 1.754, 14º andar – Loudes, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.140-061, tendo sido
encaminhada via e-mail, no dia 01 de setembro de 2020.

DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE

O instrumento convocatório ora combatido, Processo Administrativo nº 63438.003632/2020-
67, foi publicado no Diário Oficial da União nº 163 (Seção 3), em 25 de agosto de 2020, no qual
estabelece que o prazo para envio da documentação de habilitação tivesse início no dia 26 de agosto
de 2020, com término em 04 de setembro de 2020. Não obstante, o ato convocatório estipulou como
condição para admissibilidade dos pedidos de impugnação que os interessados tinham até 02 (dois)
dias úteis antes da data designada para término do período de envio da documentação. Na situação
apresentada,  resta  clara  a  precedência  do  pedido  de  impugnação,  uma  vez  que  o  referido  foi
apresentado dentro do interstício legalmente previsto.

Face ao exposto, passa-se analisar a presente impugnação. 

Inicialmente é imperioso ressaltar, que o procedimento adotado pela Administração, qual
seja, a seleção, não visa a competitividade entre os participantes, não se tratando de um processo
licitatório, mas sim de escolha de um sistema pré existente que melhor atenda às necessidades da
Marinha do Brasil no processamento de suas consignações em Folha de Pagamento.

Está claramente explicitado no preâmbulo do Edital que é utilizada como base no presente
Processo a Lei nº 10.046/2002, CCB, norma instituidora do Contrato de Comodato, termo final a
ser firmado entre a empresa selecionada e o Comando da Marinha.
 Os princípios da Administração Pública devem ser observados nos atos do Poder Público. A
Lei.  Nº  8.666/93,  deixa  explícitos  princípios  como  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
igualdade, publicidade, probidade administrativa e vinculação ao instrumento convocatório. Apesar
de tratar-se de contratação regulada pelo CCB, não podemos afastar os princípios e os ditames
estabelecidos na legislação específica sobre contratação com Órgão Publico, Lei. 8.666/93, sendo a
mesma utilizada subsidiariamente no presente Processo.

Assim, cabe a Administração, dentro do seu poder discricionário, estabelecer os critérios
mais adequados às suas necessidades, buscando sempre oferecer um serviço de qualidade a seus
beneficiários,  cabendo  então  aos  interessados  apresentar  os  sistemas  dentro  dos  requisitos
estipulados no Edital.

I – Impugnação ao item 223 do Anexo I (Capacitação Técnica).

Resposta: 



O item 10 do Termo de Referência estabelece os critérios de habilitação, os quais se
desdobram  nos  subitens  “10.1  –  Habilitação  Jurídica”,  “10.2  –  Regularidade  Fiscal  e
Trabalhista” e  “10.3 – Qualificação Técnica”. Este último, transcrito a seguir:

“10.3. Qualificação Técnica 
10.3.1. A Interessada deverá apresentar sua proposta, que deverá contemplar as
características  do  seu  Sistema  de  Consignações,  em  conformidade  com  as
características requeridas neste Termo de Referência.
10.3.2. A Interessada deverá apresentar uma declaração informando quais os itens
do Anexo I são atendidos e quais não são atendidos.
10.3.3. A Interessada deverá apresentar uma descrição funcional do sistema, em
modelo  a  critério  da  interessada,  com  nível  de  detalhamento  adequado  para
demonstração dos recursos do mesmo.
10.3.4.  A Interessada  deverá  apresentar  uma  declaração  de  comprovação  do
atendimento aos requisitos estabelecidos na parte de Infraestrutura e Segurança
do Sistema do Anexo I deste TR.”
Por sua vez, o Anexo I do Termo de Referência (Especificação Técnica e Funcional do

Sistema de Consignações) trata dos itens de pontuação. Este documento elenca os itens de
pontuação, enumerando-os sequencialmente e atribuindo títulos descritivos a determinados
grupos de itens, de modo a organizá-los de acordo com suas características afins. Um dos
títulos atribuídos é chamado de “Capacidade Técnica”, que engloba os itens 223 a 223.3.  O
questionamento do presente item de impugnação refere-se a esse grupo do Anexo I do TR,
denominado com o título de “Capacidade Técnica”. 

Observe-se que o título “Capacidade Técnica”, constante do Anexo I do TR, difere do
item de Habilitação/Qualificação Técnica constante do item 10.3 do Termo de Referência, já
transcrito anteriormente. Desta forma, verifica-se que o item de “Qualificação Técnica” do
processo, estabelecido no item 10.3 do TR,  não sofre dos vícios elencados, qual seja de exigir
quantidades de atestados. Por outro lado, os requisitos de quantidade de atestados elencados
no  Anexo  I  do  TR,  que  trata  da  pontuação  técnica,  não  possui  caráter  restritivo  ou
eliminatório,  sendo  utilizado  como  critério  de  gradação  da  pontuação  para  aqueles  que
desempenharam maior quantidade dos serviços considerados, e, portanto, obtiveram maior
quantidade de atestados.

Em um processo de pontuação técnica, não basta apenas aferir se a interessada é capaz
de atender ao objeto ou não, mas sim definir qual a interessada que atende ao objeto de forma
mais  adequada,  em termos  de  maior pontuação  técnica.  Nesse  contexto,  a  quantidade  de
atestados determina a quantidade de vezes que a empresa executou de forma bem sucedida
objetos semelhantes ao pretendido. Tal gradação é relevante para efeito de pontuação, e para
o critério de seleção do presente processo. 

Por fim, cabe ressaltar que o Processo Administrativo em questão descreve a seleção de
uma proposta mais vantajosa para a contratação não onerosa de licenciamento de uso de
Sistema de Consignações,  por um Contrato de  Comodato,  que atenda às  necessidades  da
Marinha  do  Brasil,  com  soluções  já  existentes  no  mercado  e  não  às  necessidades  das
interessadas em participar da seleção. Portanto, faz-se necessário uma solução imediata que já
seja reconhecidamente eficiente no mercado,  que já preste o serviço de processamento de
consignações  em  Folha  de  Pagamento  a  outros  Órgãos  ou  entidades  públicas,  tendo
experiência e conhecimento comprovado na área, e que mais se a deque aos itens estabelecidos
no Termo de Referência e, consequentemente, às necessidades da Marinha do Brasil.

     Tendo em vista que não se tratam de exigências relacionadas à fase de habilitação, o
entendimento restritivo do TCU não se aplica ao caso em tela.

Além  disso,  a  Administração  Naval  definiu  o  objeto  licitatório  conforme  as  suas
necessidades, de modo que todas as exigências técnicas são fundamentais para que a solução
futuramente contratada se enquadre com as demandas da Instituição, assim como todas as



características contidas no Anexo I do Termo de Referência estão diretamente relacionadas
com o atendimento do interesse público. Portanto, nenhuma das especificações foi indicada
com o fim de direcionar o certame.

II – Impugnação apuração na prova de conceito.

Resposta: 
 
A prova de conceito é instrumento previsto na legislação para aferir as especificações

técnicas, funcionalidades, desempenho e adequação ao ambiente tecnológico do sistema. É,
portanto,  a  materialização  da  adequação  do  sistema  proposto,  gerando  evidências
documentadas que subsidiam as decisões da equipe técnica no processo de julgamento do
Processo  Seletivo.  Essa  adequação  é  aferida  na  forma de  pontuação  técnica,  de  forma  a
identificar os sistemas que demonstrem sua aderência às especificações do processo, conforme
previsto no Anexo I do TR. 

As características especificadas para a prova de conceito, por sua vez, visam a atender
necessidades  do  processo  de  consignações  da  Marinha.  Desta  forma,  não  faria  sentido
especificar  outras  características  diferentes  das  que,  sabidamente,  atendem  aos  objetivos
técnicos e operacionais pretendidos, uma vez que todas às exigências contantes do Edital são
características  inerentes  às  necessidades  da  Marinha  e  não  próprias  do  atual  sistema
utilizado, ou seja, o sistema é que tem que se adaptar à Marinha e não a Marinha se adaptar
ao sistema.

Tendo em vista que o processo seletivo se destina a selecionar um sistema preexistente,
a Prova de Conceito não comporta o desenvolvimento de funcionalidades novas, mas sim a
configuração do sistema para a operação a que se destina, de acordo com as necessidade
atuais da Marinha. Por esse motivo, as características elencadas no Anexo I, para a Prova de
Conceito, são passíveis de serem atendidas,  por meio de itens de configuração.

Face ao exposto, não persevera o presente pedido de impugnação, por não haver qualquer
violação de legislação aplicável. 

Rio de Janeiro, em 04 de setembro de 2020.

Comissão de Avaliação e Seleção 


