
  
  
 
 

AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RS 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2022 

 

 

 

 

DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede 

na Avenida Lageado nº 1212, sl. 1001, Bairro 

Petrópolis – Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o 

nº 03.703.992/0001-01, neste ato representada por 

seu procurador, ao final assinado, vem 

respeitosamente apresentar CONTRARRAZÕES 

aos termos do recurso administrativo inominado 

interposto por Digifred Soluções em Informática 

Ltda., o que faz consoante as razões de fato e de 

direito adiante expostas: 



  
  
 
 

 

I – DA PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO À APRESENTAÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO. 

Na sessão de recebimento e julgamento de propostas, realizada no dia 

13/09/2022, a recorrente Digifred manifestou em ata que “a licitante Delta Soluções em 

Informática Ltda. não deveria ser credenciada para participação no certame, visto que não é 

fabricante do software ofertado, não sendo permitida a subcontratação dos serviços, assim 

infringindo o item 1.2 do edital”. 

Além disso, a recorrente Digifred, que teve sua proposta desclassificada por não 

cotar sistema exigido, argumentou que “o procedimento legal quanto a publicação seria em até 

oito dias úteis antes da abertura do certame”. 

Em seguida, já na execução da prova de conceito – demonstração prática dos 

sistemas, a recorrente Digifred alega que não foram comprovados os atendimentos dos 

percentuais mínimos exigidos pelo instrumento convocatório, e que, em face disso, a 

demonstração precisaria ser refeita. 

Pois muito bem!  

O pleito recursal não merece prosperar. 

Nenhum dos argumentos trazidos à baila é adequado ou suficiente a infirmar a lisura 

e legalidade do procedimento licitatório, que deve permanecer hígido em seus termos. 

Nesse sentido, para um melhor entendimento de nossos argumentos, passaremos 

a rebater topicamente os argumentos do recurso ofertado. 

 

2.1. Da adequada desclassificação da proposta ofertada pela recorrente 

Digifred. 

A recorrente Digifred tumultua desnecessariamente o certame, querendo fazer 

crer que apresentou proposta falha por culpa exclusiva da administração pública. 

Com efeito, da leitura das razões recurais ofertadas, a recorrente dá a entender 

que, agindo com má-fé, DELIBERAMENTE RECUSOU ofertar proposta de acordo com as 



  
  
 
 

exigências do edital. 

Ora, em seu recurso, a recorrente reconhece que houve, em seis de setembro, 

publicação de errata, corrigindo a mera quantidade de licenças do sistema de recursos humanos, 

que além de ser fornecido para a prefeitura, também passaria a ser fornecido para a câmara. 

Ainda, a recorrente Digifred chegou a fazer cálculos dos dias úteis decorridos 

entre a publicação e a data de entrega de envelopes, e por ter concluído que não decorreram 

oito dias úteis, RECUSOU-SE a ofertar proposta adequada, tendo apresentado proposta sem a  

quantidade ajustada de propósito, para gerar nulidade processual. 

Com efeito, da leitura do recurso apresentado, observa-se que em nenhum 

momento a Digifred alega desconhecer a alteração.  

Então porquê não ajustou sua proposta, se bastava incluir uma licença a mais? 

Para gerar eventual alegação de nulidade? 

Ora, aquele que dá causa a suposta nulidade, não pode alegá-la. 

A decretação da nulidade de um ato processual é medida extrema, aplicável 

somente como última opção, diante da impossibilidade de sanar o vício. Isto porque a regra no 

Direito Processual Brasileiro é o aproveitamento dos atos processuais sempre que possível fazê-

lo sem que haja prejuízo. 

Conforme prevê o art. 276 do Código de Processo Civil, aplicável in casu por 

força do artigo 15 do mesmo diploma legal, a parte que deu causa à nulidade não pode postular 

sua decretação. Isto por conta da boa-fé objetiva processual, que veda o comportamento 

contraditório e desleal da parte que pretende se beneficiar da própria torpeza. 

Logo, tendo conhecimento da alteração, cujo conteúdo foi absolutamente 

simplório, não pode a parte descumpri-la e, posteriormente, alegar nulidade. 

Ademais, não é toda alteração do edital que exige reabertura integral de prazos, 

que só deve ocorrer quando a alteração influenciar a elaboração de propostas, e este não é o 

caso. 

A mera modificação quantitativa de item já previsto na proposta não tem o 

condão de aumentar ou reduzir o espectro de proponentes interessados. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10715862/artigo-243-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei-5869-73


  
  
 
 

Não há criação de obrigação nova, não há modificação na equação de custos. 

No caso dos autos, houve apenas e tão somente a inclusão de uma licença do 

módulo de recursos humanos, inicialmente previsto para uso exclusivo no poder executivo, para 

que também pudesse ser utilizado no legislativo. 

Tal modificação, de absoluta simplicidade e sem nenhum tipo de ganho de 

escala, não influencia na elaboração de proposta, pois como bem frisou a recorrente Digifred em 

seu recurso, só se reabrem integralmente os prazos quando a alteração “tem o potencial de influir 

na delimitação do universo de licitantes interessados em participar do certame” (TRF4 – AI nº 

5009461-63.2017.4.04.0000), o que não é o caso. 

Ora, a recorrente sabia da alteração. 

A alteração era simples. 

Não houve alteração da equação de custos. 

Logo, desnecessária a abertura integral de prazos. 

Ademais, conforme se depreende da proposta apresentada, sua elaboração se 

deu na data de 13/09/2022, ou seja, sete dias após a publicação da alteração, o que comprova 

a postura inadequada da recorrente, de tentar provocar nulidade no certame. 

Ademais, houve TRÊS dias úteis de prazo entre a publicação, em 06/09/2022 e 

o recebimento de propostas, em 13/09/2022 (dias 06, 08 e 09). Se houvesse, de fato, 

necessidade de maior tempo para a elaboração de propostas, a proponente deveria ter 

impugnado o edital, o que não fez, estando preclusa a discussão de questões afetas  momento 

anterior ao recebimento das propostas. 

Ora, não é o momento adequado para apresentação de impugnações a 

licitações. O artigo 41 da Lei nº 8.666/1993 é claro: 

“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 



  
  
 
 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 

113. 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 

concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 

tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação 

não terá efeito de recurso.”  

Portanto, no caso em apreço operou-se a decadência do direito de impugnar o 

edital na esfera administrativa. 

Por tudo isso, o recurso não deve ser acatado nesse aspecto. 

 

2.2. Da alegada necessidade de comprovação prévia de propriedade do 

software. 

A recorrente alega que seria necessária a comprovação de prévia propriedade 

dos softwares, conforme exigência do item 1.2 do edital, que vedaria contratação. 

Em suma, a recorrente aduz que o simples fato de uma proponente não possuir 

a propriedade de softwares seria indicativo necessário da ocorrência de subcontratação. 

Ou seja, um argumento esdrúxulo. Totalmente esdrúxulo. 

Ora, em primeiro, lugar, precisamos afirmar que a Lei de Licitações veda 

comprovações de propriedade prévia, conforme seu artigo 30, § 6º.  

Ora, para a mera participação do certame, não seria legal e justo exigir-se que 

as proponentes adquirissem, sem garantia de assinatura contratual, todos os insumos 

necessários à execução do contrato. 

Por analogia, pensemos em uma licitação para aquisição de insumos para a 

área de saúde pública: visando meramente ofertar preços, não se faz necessário que cada 



  
  
 
 

proponente comprove possuir, em estoque, os quantitativos exigidos no edital. 

Seria absurdo, exigir-se que todas as proponentes tivessem todos os itens em 

estoque, como condição de habilitação. 

Logo, a comprovação de propriedade prévia é sempre ilícita. 

E ademais, quem disse que não somos proprietários do software, no sentido 

de determos legitimidade para fornecer a licença de uso temporária requisitada pelo 

edital? 

Oportunamente, após a assinatura do contrato, se houver necessidade 

comprovaremos a legitimidade jurídica para comercializar licença de uso apta a atender as 

necessidades do edital, observada  a Informação nº 025/2018 – SRSC do TCE/RS. 

Porém, desde logo registramos que o regime jurídico da propriedade de software 

não segue o mesmo regime da propriedade intelectual dos bens corpóreos. 

Não se tem “posse” do software, e pode existir um proprietário de licenças de 

uso que, devidamente autorizado pelo desenvolvedor, comercialize licenças em nome próprio, o 

que o torna “proprietário de licenças” de uso, como é o caso da recorrida Delta. 

Todo aquele que tem autorização para comercializar licença de uso em 

nome próprio é “proprietário” desse intangível (dessa licença), e pode cedê-lo/licenciá-lo 

a terceiro. 

E por fim, quanto à alegação de subcontratação, não se sustenta. As licenças 

serão fornecidas diretamente pela recorrida Delta. Qualquer detentor de licenças pode licenciar 

softwares.  

Essa prerrogativa não é exclusiva do desenvolvedor. 

Exemplo típico disso é o sistema operacional windows. Uma licença windows 

pode ser adquirida de uma empresa de pequeno porte, ou até mesmo de uma pessoa física, não 

sendo necessário que a matriz da Microsoft, sediada nos Estados Unidos, licencie diretamente 

o software. 

Ou seja, a recorrente não tem do quê recorrer, e fica procurando estultices. 

 



  
  
 
 

2.3. Da prova de conceito. 

A recorrente alega, em seu recurso, que houve uma “demonstração genérica”. 

Isso é uma inverdade. 

Conforme se depreende da ata de avaliações, a recorrida Delta destacou oito 

profissionais para executar a prova de conceito, enquanto a Digifred destacou profissional único, 

de sua área comercial e possivelmente desprovido de conhecimentos técnicos mais 

aprofundados. 

As demonstrações foram segregadas por áreas. Assim, a área contábil validou 

as ferramentas respectivas, o mesmo ocorrendo com a área de fiscalização, gestão de pessoal, 

patrimonial etc. 

Assim, não poderia a Digifred sustentar que a demonstração não foi procedida 

item a item, pelo simples fato de que o representante não poderia estar em dois lugares ao 

mesmo tempo. 

Quando muito, no máximo, o representante da Digifred deslocou-se tal qual 

formiguinha, de um lado para outro, para tentar acompanhar todas as demonstrações ao mesmo 

tempo. 

Ou seja, não poderia jamais atestar que as demonstrações foram parciais, ou 

superficiais, pois ou ficou estático em um dos ambientes de demonstração, caso em que não 

pode inventar fatos inverídicos sobre os demais, ou então ficou deslocando-se ininterruptamente. 

Neste último caso, perdeu metade de seu tempo caminhando, uma outra boa 

parte situando-se no momento da demonstração, e, por fim, deve ter assistido a pequenos 

recortes de trechos da apresentação de cada módulo. 

Logo, sua intenção recursão não foi balizada. 

Foi inventada, para que houvesse argumento discutível. 

Ora, como se pode afirmar, como de fato se afirmou, que as demonstrações 

foram superficiais, se a recorrente não se fez presente em cada um dos ambientes de 

demonstração. 

Isso é mera invenção. 



  
  
 
 

De nossa parte, comparecemos em Bom Jesus com equipe técnica capaz de 

elaborar, com profundidade, a demonstração de todos os módulos licitados. Repita-se: foram 

sete técnicos, além do Consultor Deivid Ferreira, todos empenhados em promover 

demonstrações. 

Houve, item a item, demonstração pertinente com o nível de profundidade 

reputado adequado e suficiente à concessão de segurança técnica, sendo oportuno registrarmos 

que, nesse momento, estamos tratando de amostra de sistemas, e não do recebimento definitivo 

de serviços. 

Destarte, quando a administração pública cita que “houve o atendimento 

majoritário das principais funcionalidades”, subentende-se que os percentuais mínimos de 

atendimento foram superados. 

Esta é a leitura que e coaduna com o princípio da legalidade e com os atributos 

da legitimidade e veracidade, subjacentes ao ato parecer/ato administrativo de aprovação da 

prova de conceito ultimada. 

Da própria ata de julgamento, inclusive, consta questionamento técnico sobre item de 

atendimento obrigatório, que poderia ensejar desclassificação desta empresa, e consta em 

linhas gerais as respostas, a execução de novos testes e a aprovação do item, o que comprova 

que, de fato, houve aferição item a item. 

Portanto, soa inverídica a alegação de que as demonstrações não seguiram o roteiro 

previsto. Aliás, nesse aspecto, a alegação da recorrente é deveras superficial, não detalhando 

sequer os itens cujo atendimento não restou comprovado. 

E conforme cita a melhor doutrina, a recorrente deveria comprovar o prejuízo, e não 

simplesmente alegá-lo de modo superficial. 

Assim, caberia à recorrente indicar, primeiramente, quais módulos seu representante 

priorizou acompanhar.  

Em seguida, a recorrente deveria indicar quanto tempo seu representante 

permaneceu assistindo a demonstração de cada módulo, e as inconsistências verificadas em 

cada uma dessas situações. 



  
  
 
 

Por fim, a recorrente deveria indicar, nessa restrita fração das demonstrações que se 

dispôs acompanhar, as falhas objetivamente verificadas, com apontamento preciso dos itens 

cuja demonstração não ocorreu, ou cujo desatendimento teria sido evidenciado. 

Porém, não fez nada disso. Prefere inventar.  

Isso mesmo, inventar, pois mesmo sem ter comparecido e acompanhado todos os 

ambientes paralelos de demonstração, a recorrente cria ilações generalizadas que não pode 

sustentar com provas. 

Ora, como uma proponente pode afirmar que as demonstrações foram superficiais, 

quando nem sequer assistiu a tais demonstrações, que consumiram todo o expediente do dia 21 

de setembro último? 

Portanto, também nesse aspecto o recurso merece indeferimento: a recorrente 

Digifred não pode suscitar o caráter genérico de demonstrações que não assistiu, ou que assistiu 

parcialmente. 

Deveria, isso sim, comprovar prejuízo concreto, indicando com precisão os itens que 

deixaram de ser validados. 

Ora, conforme pacífica jurisprudência pretoriana "a declaração de possíveis nulidades 

no processo administrativo, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité 

sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos" (STJ - MS 12803/DF, Rel. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/04/2014). 

Em idêntico sentido, colhe-se do acervo jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça: 

"De acordo com a orientação jurisprudencial predominante no STJ, a 

decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva 

demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas 

de nullité sans grief" (STJ, AREsp. n. 764.485/PR, rel. Ministro Marco Aurélio 

Belizze, DJe de 21/9/2015). 

E como se comprovaria o prejuízo? Simples, com indicação objetiva dos itens 

cuja demonstração não ocorreu. 



  
  
 
 

O que não se pode, repita-se, e acatar uma alegação genérica de 

“superficialidade” da demonstração, pois isso implicaria no refazimento integral de uma prova de 

conceito cuja execução a recorrente sequer dignou-se a acompanhar em sua completude. 

Aliás, acreditamos que não acompanhou sequer 15% do total da prova de 

conceito, de modo que fica até mesmo impensável conferir-se validade e confiabilidade ao 

argumento recursal. 

 

V – PEDIDOS. 

Diante do exposto, rogamos para que o recurso interposto seja conhecido, e, no 

seu mérito, improvido. 

 

Eis os precisos termos em que pede deferimento. 

 

De Porto Alegre/RS para Bom Jesus/RS, em 28 de setembro de 2022. 

 

 

 

DEIVID FERREIRA 

Delta Soluções em Informática Ltda. 
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