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Nova Lima, 25 de maio de 2022 
 
AO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 803/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 206/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 
SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA, CONTEMPLANDO HARDWARE E SOFTWARE, 
INCLUINDO SWITCH E FORNECIMENTO DE TREINAMENTOS PARA A EQUIPE DE TI DO 
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA. 
 
 

IMPUGNAÇÃO  
 
A empresa Segmento Digital Com. Ltda, inscrita no CNPJ sob n. 05.548.055/0001-54, 
com sede a Rua Ivanete Salomé 112 – Bairro Oswaldo Barbosa Penna II – Nova Lima – 
MG – Cep. 34.002-152, por intermédio de seu Procurador Pedro Henrique Rodrigues 
Nogueira, CPF. 060.894 836.56, RG. MG-11.652.786 –SSP/MG, vem através desta 
IMPUGNAÇÃO, solicitar a revisão dos requisitos de qualificações técnicas do seu Edital 
e Anexos. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. 
 
Conforme Cláusula X do edital e seus subitens, manifestamos nossa IMPUGNAÇÃO, 
tempestivamente e motivadamente para solicitar a revisão do termos do seu Edital  
 
10.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do presente pregão, encaminhando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para o recebimento das propostas, cabendo ao (à) Pregoeiro(a) 
decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
Portanto da limite para apresentação desta IMPUGNAÇÃO é até o dia 27/05/2022. 
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DOS FATOS: 
 
4.12. Gerenciamento da instalação - lote 1 
 
4.12.1. O serviço de gerenciamento do projeto deve fazer parte do serviço de 
instalação da solução ofertada. 
 
4.12.2. A CONTRATADA deve alocar 01 (um) profissional especializado em 
gerenciamento de projetos, com certificação PRINCE 2, PMP ou Scrum Master ativa, 
com o intuito de gerenciar a implementação da solução presente neste termo de 
referência. 
 
4.12.3. Este profissional deverá desempenhar o papel de liderança e ponto único de 
contato entre as equipes de analistas, arquitetos, implementadores, fornecedores e a 
CONTRATANTE. 
 
4.12.4. A CONTRATADA deve elaborar em conjunto com a equipe da CONTRATANTE o 
planejamento do projeto. 
 
4.12.5. Gerenciar o projeto seguindo a metodologia de gestão de projetos adotada 
pela equipe de TI da Prefeitura, elaborada em conformidade com o guia PMBOK sexta 
edição e realizar formalmente toda comunicação relevante entre as empresas 
envolvidas no projeto. 
 
4.12.6. A CONTRATADA deve observar o escopo do projeto e os agendamentos, 
visando cumprir os cronogramas. 
4.12.7. A CONTRATADA deve informar à CONTRATANTE no ato da apresentação da 
proposta todos os requisitos necessários para permitir a instalação da solução 
ofertada. 
 
4.12.8. A CONTRATADA deve gerenciar a entrega dos equipamentos a serem 
recebidos, para o endereço e prazo especificado no item 9 – LOCAL E PRAZO DE 
ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS, deste Termo de Referência. 
 
4.12.9. A execução dos serviços, bem como as reuniões de acompanhamento do 
projeto devem ser realizadas nas instalações do Município de Nova Lima e em locais 
previamente definidos pela equipe de TI da CONTRATANTE. 
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DA LEGALIDADE: 
 
Inicialmente é importante destacar que os constituintes, por ocasião da elaboração da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, preocupados com a 
transparência e legalidade nas licitações públicas, inseriram no texto ordenamento 
claro e objetivo. Vejamos: 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  
 
Por seu turno, a Lei de Licitações estabelece que: 
 
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, (...) 
 
A Constituição Federal reza ainda que: 
 
Art. 5º... 
 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; 
 
Sobre o tema, o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles ensinou que: 
 
“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular 
significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer 
assim’”.[i] 
 
Além disso, o artigo 30, inc. IV da Lei 8.666/93 indica a possibilidade de se exigir a 
prova de cumprimentos previstos em Lei Especial quando for o caso. Logo, caso o 
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órgão licitante não demonstre a base de exigências que “extrapolem” o rol indicado 
nos artigos 28 a 31 da Lei 8.666/93, não há dúvida de que deverão ser impugnadas, 
mormente porque a manutenção de cláusulas do tipo macularia todo o procedimento 
licitatório. 
 
No caso em tela, ainda que sejam relacionadas a fase de contratação/execução do 
objeto, é possível dizer que tais exigências não são “essenciais” para tanto, ao passo 
em que estão ligadas ao aspecto "qualidade". 
 
Para constatar a não essencialidade de tais exigências, citamos como exemplo o 
recente edital realizado por esta mesma conceituada Administração Pública, o EDITAL 
DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, 
realizado em 20/05/2022, cuja o objeto é a “Contratação de empresa especializada em 
execução de gestão de projetos de tecnologia e segurança da informação para 
implementação do plano diretor de tecnologia da informação (PDTI) no Município de 
Nova Lima.”  
 
Objeto de uma complexidade exponencialmente maior do que o objeto licitado no 
edital em tela: EDITAL DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 803/2021, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 206/2021 
 
 
Onde em sua Justificativa consta o seguinte: 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
A Prefeitura de Nova Lima formalizou por meio do Decreto Municipal 11.426, de 22 de 
junho de 2021 o Plano Diretor de Tecnologia do Município (PDTI), que contempla 
projetos de Tecnologia e Segurança da Informação para o período de 2021 a 2025 e 
abrange todas as secretarias municipais. 
 
O PDTI é um importante instrumento de gestão que direciona a atuação da área de TI, 
auxilia na tomada de decisões relacionadas a TI, no uso adequado dos recursos 
disponíveis, minimizando assim o desperdício de recursos e permitindo o 
acompanhamento do desempenho da TI. 
 
Os projetos contidos no PDTI da Prefeitura têm como objetivos gerais mitigar os riscos 
de quebra de Segurança da Informação no ambiente tecnológico da Prefeitura, mitigar 
riscos de Privacidade de Dados, automatizar os processos de negócios, melhorar os 
serviços prestados aos cidadãos e atender à legislação vigente. São 71 projetos diluídos 
em 5 (cinco) anos e nas linhas de atuação: Prefeitura Digital, Segurança da Rede, 
Infraestrutura e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados), Proteção e 
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Privacidade de Dados, Plataforma Virtual, Capacitação em Tecnologia da Informação e 
Segurança da Informação, Cidade Inteligente, Estruturação da TI e Continuidade de 
Serviços de TI. 
 
Importante ressaltar que os projetos contemplados no PDTI estão alinhados e 
suportam projetos estratégicos contidos no Plano de Governo Municipal. 
 
Para a execução e gestão do PDTI serão necessários profissionais com experiência e 
conhecimentos avançados em soluções de Tecnologia e Segurança da Informação e em 
práticas de gestão de projetos, além de características como proatividade, autodidata, 
e habilidade de leitura em inglês. 
 
A atual equipe de TI da Prefeitura é reduzida e não conta com colaboradores com 
expertise e conhecimentos necessários para atuar na execução e na gestão dos 
projetos do PDTI. 
 
Diante do exposto, a contratação de uma consultoria justifica-se pelo fato da 
Prefeitura não ter atualmente em seu quadro de pessoal colaboradores suficientes e 
com a expertise e conhecimentos necessários para a execução e gestão dos projetos 
contidos no PDTI e pela necessidade de execução dos projetos prioritários do PDTI 
para respaldar a Prefeitura no atendimento à legislação vigente. 
 
Onde dos Profissionais Plenos e Sêniores alocados para o Projeto de Prestação de 
serviços contínuos por até 05 anos, não se tem tamanha preciosidade de exigir uma 
certificação PRINCE 2, PMP ou Scrum Master ativa, senão vejamos: 
 
• 6.5. CONSULTOR DE PROJETOS - PLENO  
•  
Requisitos Mínimos (formação e experiência)  
• • Superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.  

• • Desejável pós-graduação em gerenciamento de projetos e/ou certificação PMP.  

• • Experiência de no mínimo 3 anos em gerenciamento de projetos de TI.  

• • Inglês intermediário – leitura.  
 
 
 
• 6.8. CONSULTOR DE PROJETOS - SÊNIOR  
•  
Requisitos Mínimos (formação e experiência)  
• • Superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas correlatas;  

• • Pós-graduação em gerenciamento de projetos e/ou certificação PMP;  

• • Experiência de no mínimo 5 anos em gerenciamento de projetos de TI;  

• • Inglês intermediário – leitura.  



 

 

 

 

 

 

Rua Ivanete Salomé nº 112, Oswaldo Barbosa Penna II – Nova Lima – MG – Cep.: 34.002-152 
Fone (31) 3073-7100 - www.sdmg.com.br 

 

 

Serviços estes licitados ao Valor Total dos Lotes de R$ 7.444.538,00 (sete milhões, 
quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais), conforme 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 4/2022 PROCESSO DE COMPRA 
0004/2022, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
GESTÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) NO 
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, publicada no Portal de Licitações desta conceituada 
Prefeitura. 
 
O valor licitado R$ 7.444.538,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
quinhentos e trinta e oito reais) é mais do que o dobro do valor estimado para o 
EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 803/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 206/2021, que é de R$ 3.572.608,68 (três milhões quinhentos e setenta e dois mil 
seiscentos e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme sua cláusula XVI, senão 
vejamos: 
 
XVI - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
As despesas decorrentes do contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 
 
07.002.04.126.0032.2074 - R$ 1.786.304,34 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil 
trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) - Valor estimado para a execução 
do serviço - Secretaria Municipal de Administração. 
 
09.002.12.361.0291.2094 - R$ 1.786.304,34 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil 
trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) - Valor estimado para a execução 
do serviço - Secretaria Municipal de Educação. 
 
 
Partindo-se de tais fatos, podemos afirmar pela ilegalidade de editais de licitação que 
exijam, como condição de habilitação/contratação, que os licitantes detenham 
determinadas certificações de qualidade, haja vista que o que importa é verificar se os 
licitantes possuem qualificação técnica necessária para a execução do objeto do 
certame. 
 
Afinal, muitos licitantes podem até deter todos os requisitos necessários à obtenção 
de determinada certificação, mas podem não ter interesse em obtê-la. Além disso, 
pelo menos parte dos requisitos necessários à obtenção de uma certificação pode não 
ser útil para a verificação da qualificação técnica do licitante. Assim, devem ser 
afastadas as exigências de certificações de qualidade feitas para a fase de 
habilitação/contratação técnica dos licitantes. 
 



 

 

 

 

 

 

Rua Ivanete Salomé nº 112, Oswaldo Barbosa Penna II – Nova Lima – MG – Cep.: 34.002-152 
Fone (31) 3073-7100 - www.sdmg.com.br 

 

 

Inicialmente vale frisar que a doutrina tem reputado inválidas as exigências que 
afastam a possibilidade de participação de licitantes que não detenham determinada 
certificações técnicas ou de qualidade. Tal posicionamento é escorado em alguns 
motivos considerados como principais. Vejamos. 
 
A uma, muitos dos requisitos indispensáveis à obtenção dessas certificações são 
desnecessários à prestação do objeto específico que está sendo licitado. 
 
Em verdade, quando se exige determinada certificação, na realidade está se exigindo 
que o licitante cumpra todos os requisitos necessários à obtenção daquela certificação.  
 
Ocorre que tais requisitos são elaborados e verificados pelos órgãos certificadores, 
mediante critérios que podem não ser necessários a determinada licitação específica e 
que, para além disso, poderiam até mesmo ser reputados como ilegais se 
explicitamente previstos em um edital de licitação. 
 
Logo, quando se exige determinada certificação, isso poderá excluir do certame 
empresas que não cumprem os requisitos para a obtenção de certificação, mas que, 
apesar disso, encontram-se em perfeitas condições de executar satisfatoriamente o 
objeto licitado. 
 
No ensejo, convém salientar que Marçal Justen Filho ensina que: 
 
“a qualificação técnica consiste no domino de conhecimentos e habilidades teóricas e 
práticas para execução do objeto a ser contratado'. (JUSTEN FILHO. Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª. Ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p.490). Continua o mesmo autor, 'como decorrência, a determinação 
dos requisitos de qualificação técnica far-se-á caso a caso, em face das circunstâncias e 
peculiaridades do interesse público. Caberá à Administração, na fase interna 
antecedente à própria elaboração do ato convocatório, avaliar os requisitos 
necessários, restringindo-se ao estritamente indispensável a assegurar um mínimo de 
segurança quanto à idoneidade dos licitantes". (Grifo proposital) 
 
 
Em outras citações do mesmo Marçal Justen Filho ensina que: 
 
“Trata-se de que a ausência da certificação ISO 9000 não significa inexistência de 
requisitos de habilitação. Uma empresa pode preencher todos os requisitos para 
obtenção da certificação, mas nunca ter tido interesse em formalizar esse resultado. 
Exigir peremptoriamente a certificação como requisito de habilitação equivaleria a 
tornar compulsória uma alternativa meramente facultativa: nenhuma lei condiciona o 
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exercício de alguma atividade à obtenção do Certificado ISO 9000. Portanto, obtém a 
certificação quem o desejar (e se preencher os requisitos, é óbvio). 
 
“Em outras palavras, o essencial não é a certificação formal, mas o preenchimento dos 
requisitos necessários à satisfação do interesse público. Se o sujeito preenche os 
requisitos, mas não dispõe da certificação, não pode ser impedido de participar do 
certame.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11.ed. São 
Paulo: Dialética, 2005, p. 339). 
  
A duas, o licitante, ainda que detenha todos os requisitos para a obtenção de 
determinada certificação, pode simplesmente não desejar obtê-la. Isso porque a 
obtenção de uma certificação envolve custos que ele simplesmente pode não ter 
interesse em arcar. 
 
É bem verdade que, de fato, especialmente em certos setores, a obtenção de uma 
determinada certificação de qualidade pode não ser um fator decisivo para a conquista 
de mercado. Ao se exigir uma certificação a título de habilitação técnica ou condição 
de contratação do serviços, na realidade se obriga o licitante a arcar com 
determinados custos que, além de desnecessários, podem não trazer benefício algum 
à própria Administração. 
 
A três, as certificações normalmente são obtidas mediante procedimentos 
razoavelmente longos, envolvendo diversas etapas e auditorias específicas com 
relação a cada uma delas. Ou seja, é comum que a obtenção de uma determinada 
certificação demande meses. 
Assim, em certas situações, a obtenção de uma certificação pode ser impossível no 
tempo compreendido entre a publicação do edital e a data da realização do certame. 
Logo, isso pode fazer com que licitantes que detenham qualificação técnica em sobejo 
para executar o objeto sejam conduzidos à inabilitação, ou a não participação do 
certame. 
 
Além da doutrina, a jurisprudência dominante também reconhece a impossibilidade de 
se exigir certificações de qualidade como forma de comprovação da qualificação 
técnica. No máximo, tais certificações podem ser consideradas para a atribuição de 
pontuação técnica aos licitantes. Contudo, jamais podem justificar a inabilitação ou a 
não contratação de qualquer concorrente. 
 
O Tribunal de Contas da União, nos termos da Decisão nº 1.526/2002 - Plenário, 
manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Os requisitos técnicos devem ser especificados de acordo com as normas da CNEN, 
não dos Certificados da série ISO 9000. Há que ser comprovada a capacidade de 
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produzir bens e serviços que atendam às normas de segurança exigidas para o tipo de 
atividade 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 essa qualidade, mas não garantem que outros que não a 
possuem não tenham a capacidade para atender ao interesse público.” (Rel. Min. 
Ubiratan Aguiar, j. 6.11.2002, D.O.U. 19.11.2002). 
 
Ao final, determinou-se à entidade que “nos futuros certames licitatórios abstenha-se 
de exigir Certificados da série ISO 9000 como item de inabilitação dos participantes, 
devendo, para a habilitação técnica, os requisitos técnicos serem especificados de 
acordo com as normas da CNEN, de modo a comprovar a capacidade de produzir bens 
e serviços que atendam às normas de segurança exigidas para o tipo de atividade 
desenvolvida, as quais devem ser de inteiro conhecimento da própria Eletronuclear, 
buscando-se a qualidade real do produto, não certificações que podem auxiliar a 
garantir essa qualidade, mas não garantem que outros que não a possuem não tenham 
a capacidade para atender ao interesse público, sob pena de comprometer o caráter 
competitivo do procedimento.” 
 
O mesmo posicionamento foi adotado pela egrégia Corte de Contas no Acórdão nº 
1094/2004 - Plenário. A decisão consignou o seguinte: 
 
“De fato, este Tribunal não tem admitido que a certificação ISO e outras semelhantes 
sejam empregadas como exigência para habilitação ou como critério de 
desclassificação de propostas, podendo-se citar, além da Decisão 20/1998 - Plenário, 
outros precedentes como o Acórdão 584/2004 - Plenário. Todavia, é necessário que se 
diga que o TCU tem aceitado a utilização desse tipo de certificado não como exigência 
de habilitação, mas como critério de pontuação desde que vinculado tão-somente à 
apresentação de certificado válido, com atribuição de pontos ao documento em si, de 
forma global pelos serviços de informática prestados, vedada a pontuação de 
atividades específicas.” 
 
A doutrina de Hely Lopes Meirelles, acerca da de tão relevante tema, assim nos ensina: 
 
A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre os 
participantes do certame, que através de cláusulas que, no edital ou convite, 
favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, que 
desiguale os iguais ou iguale os desiguais. O desatendimento a esse princípio constitui 
a forma mais insidiosa de desvio do poder, com que a Administração quebra a 
isonomia entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado editais e 
julgamentos em que se descobre a perseguição ou o favoritismo administrativo, sem 
nenhum objetivo ou vantagem de interesse público. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 27. ed Ed. Malheiros Editores. São Paulo:2002. pg. 262.) 
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 A competitividade é um princípio fundamental da licitação e tem a devida proteção 
pela legislação, tipificando a ação injusta e culminando pena aos agentes que 
ensejarem frustrar este princípio. 
 
 

DO REQUERIMENTO: 
 
Por todo o exposto, e pelo ditames normativo-principiológicos que regem as Licitações 
Públicas, requer-se: 
 
a) O acolhimento da presente Impugnação, 
 

b) Eliminação da exigência contidas no item 4.12. Gerenciamento da instalação - lote 
1, subitem 4.12.2. A CONTRATADA deve alocar 01 (um) profissional especializado em 
gerenciamento de projetos, com certificação PRINCE 2, PMP ou Scrum Master ativa, 
com o intuito de gerenciar a implementação da solução presente neste termo de 
referência. 
 
c) Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer desde logo, que seja a 
presente Impugnação submetida à apreciação da Autoridade Superior competente, para que 
delibere sobre seus termos, conforme legislação em vigor. 
 
Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por um parecer favorável quanto a 
pretensão requerida. 
 
Termos em que se pede deferimento de nossa impugnação ao processo licitatório em tela. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Segmento Digital Comércio Ltda 
CNPJ. 05.548.055/0001-54 
José Roberto Alves 
CPF. 457.999.546-53 
(31)98788-4867 
jralves@sdmg.com.br / licitacao@sdmg.com.br 
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