
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

ASSUNTO: Impugnação ao Edital de Pregão Presencial nº 03/2019/CIGA, que trata da 

contratação de empresa para fornecimento de sistema integrado de tecnologia, contemplando 

a implantação, manutenção e personalização para a identificação das políticas, mecanismos 

e procedimentos que permitam a geração, a gestão, o acesso, o compartilhamento, a 

disseminação e o uso de dados geoespaciais, na forma de um Sistema de Informações 

Georreferenciadas (SIG) voltado à gestão do cadastro imobiliário e integrado aos demais 

sistemas dos Municípios e aos sistemas do CIGA, por meio de plataforma web compatível com 

os principais navegadores do mercado, conforme especificações constantes do Anexo I 

(Termo de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste Edital, 

para todos os fins e efeitos.  

IMPUGNANTE: GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA – CNPJ 09.391.371/0001-16 

1. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS  

Em linhas gerais, a empresa GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA. registrou 

eletronicamente pedido de impugnação ao Edital de Pregão Presencial n.º 03/2019/CIGA, 

atacando os seguintes pontos: 

1) Na hipótese de empresa condenada em 2ª Instância (Acordão) por ato de improbidade 

administrativa e em virtude desta condenação se encontra proibida de contratar com a 

administração pública de contratar por (05) cinco anos, poderá participar de certame; 

2) A divergência entre o item 2.5 do Edital, onde consta que a prova de conceito ocorrerá 

no quinto dia útil a contar do encerramento da Sessão Pública do Pregão Presencial e o item 

14.2 do Edital, onde consta que a prova de conceito ocorrerá no primeiro dia útil 

subsequente à realização da Sessão Pública do Pregão Presencial e Equívoco no subitem 

25.1 no qual o valor decimal diferente do escrito por extenso; 

3) Da divergência entre o item 4.4.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital onde consta 

que o servidor de hospedagem deverá ser fornecido pela contratada ou pelo CIGA, e o item 

6.8 onde consta que o servidor será fornecido pelo CIGA somente; Ainda o item 4.8.1 onde 

diz que o desenho de quadras será gerado de forma automatizada pelo sistema; O item 

4.16.2 em seu subitem 16 onde esta exigência não é mencionada; E o item 6.12.1 faz 

referência ao subitem 10.9 onde esta exigência não é mencionada; 

4) Alegação de que os serviços descritos no item 4.1.1.2 são atividades exercidas 

exclusivamente por profissional de engenharia, o que pode afetar o preço final; 



 

5) Alegação de que os itens 4.1.6, 4.7.5 e 4.13.6 do Edital são inexequíveis pois os sistemas 

de terceiros não são obrigatoriamente signatários ou concordantes com os termos do Edital; 

6) Alegação de que a exigência do item 4.16.2, no seu subitem 49 exige o uso do Google 

Maps, porém este não permite o seu uso em sistemas de terceiros, ainda que adquirida sua 

licença; 

7) Alegação de inexequibilidade do algoritmo, em especial nos itens 4.8.1 e 4.8.6; 

8) Alega a impugnante que o Edital não está claro em alguns itens quanto à estimativa e 

especificações técnicas e; Questiona se o Edital apresenta estimativa real e exequível de 

municípios participantes. 

2. DOS PRESSUPOSTOS DA IMPUGNAÇÃO 

A impugnação é tempestiva, eis que protocolada em 30/04/2019, ou seja, no prazo 

conferido pelos itens 3 e 9 do Pregão em referência, não tendo caráter protelatório, vez que 

vem devidamente fundamentada e subscrita, estando, portanto, em condições de 

julgamento pelo Pregoeiro designado e respectiva Equipe de Apoio. A formalização atende 

o disposto nos itens 3 e 9 e o parecer está sendo proferido em observância à legislação 

cogente. 

3. DO JULGAMENTO 

Tendo em vista que as razões da IMPUGNAÇÃO ora apresentada tratam de questões 

de cunho específico do setor de Tecnologia deste Consórcio Público, informo inicialmente 

que foram solicitadas as devidas informações técnicas a respeito, as quais foram esclarecidas 

através de consulta à área técnica. 

Nesse sentido, não obstante o zelo da administração do CIGA, sobretudo do setor 

requisitante, que procurou estabelecer critérios para uma contratação segura, obtivemos da 

Gerência de Tecnologias da Informação deste Consórcio a informação de que parte das 

alterações ora requeridas pela Empresa GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA procedem e não 

afetam a qualidade da solução pretendida por este Consórcio, devendo serem parcialmente 

acatadas.  

Considerando os motivos expostos pela impugnante, opino pela procedência parcial 

da solicitação. De tal modo, devem ser feitas as alterações solicitadas, modificando-se no 

Termo de Referência as incorreções detectadas.  

1) RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO: De acordo com os seguintes itens do Edital 

42/2018:   

“7.3 É vedada a participação de: 



 

7.3.1 pessoas físicas ou jurídicas suspensas ou impedidas de licitar e contratar com 

o CIGA ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública (conforme definição contida no art. 6º, inciso XI, da Lei 8.666/93); 

7.3.2 licitantes que estejam sob aplicação de sanções, conforme termos da Lei n.º 

12.846/2013: 

7.3.2.1 A verificação de eventual enquadramento na situação de que trata este 

subitem será realizada mediante consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIs, pelo link 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao

=asc  

e junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa, pelo link 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; “ 

 

Assim, é expressamente vedada a participação de empresas inidôneas.  

2) PARCIALMENTE PROCEDENTE: Ocorreu um erro de digitação no Edital, o que gerou 

dúvidas na interpretação do mesmo, de forma que haverá alteração na redação do item 14.2 

do Edital, uma vez que a redação correta é a constante no item 2.5: “2.5 Data da sessão 

pública da Prova de Conceito: A prova de conceito ocorrerá no quinto dia útil a contar do 

encerramento da Sessão Pública do Pregão”.  

Outrossim, no que se refere ao percentual da multa ora questionado, ocorreu um erro de 

digitação, sendo que o valor válido será o 10% (dez) por cento.  

3) PARCIALMENTE PROCEDENTE: Ocorreu um erro na transcrição do item 4.4.1: a 

referência ao fornecimento de servidor de hospedagem pela contratada deve ser suprimida, 

a instalação ocorrerá em servidor Linux Datacenter fornecido pelo CIGA; Referente ao 

desenho de quadras, trata-se de funções distintas do item 4.8.1 o sistema deverá apoiar os 

usuários na geração das geometrias bases para a divisão do Município em Zona (distrito), 

Setor e Quadra, a partir das dimensões de quadrícula, do número de quadrículas por setor 

e do número de setores por zona (distrito) com as informações imputadas pelos usuários 

habilitados para esta função. No item 4.8.6 o sistema deverá verificar durante a criação e 

edição de geometrias a sobreposição de elementos do mesmo tipo, gerando alertas e 

sugerindo ajustes nas edições dentro das tolerâncias definidas. Já, no item 4.16.2 refere-se 

à inclusão de um novo item que poderá ser criado na tela do sistema. Cumpre esclarecer 

que onde se lê, no item 6.12.1: “subitem 10.9”; seria: “subitem 6.9”. 

4) PARCIALMENTE PROCEDENTE: Será alterada a redação do Edital, a fim de esclarecer a 

dúvida suscitada, sendo a nova redação descrita a seguir: 

 

“4.14 Da equipe técnica e de apoio e suporte pós-instalação 



 

4.14.1 Por ser um serviço considerado técnico especializado, será 

necessária, na execução do projeto proposto e durante a sua vigência, a indicação 

de uma equipe técnica, que irá responder pela execução dos serviços deste termo 

durante o período de implantação, treinamento e manutenção dos respectivos 

sistemas a serem contratados, até a finalização do contrato. 

4.14.2 Sempre que aplicável, a CONTRATADA deverá dispor de equipe 

técnica com os devidos registros nos órgãos de classe, tais como: Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, Conselho Regional de Administração - CRA, Conselho Regional 

de Contabilidade - CRC, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e demais 

categorias. 

4.14.2.1 As ações realizadas por usuários dos municípios no sistema, sujeitas 

à fiscalização dos órgãos de classe, são responsabilidade dos municípios 

contratantes.”. 

 

5) IMPROCEDENTE: O sistema da contratada deverá disponibilizar o webservice ou API para 

integração que deverá ser adaptado na fase de implantação;  

6) PARCIALMENTE PROCEDENTE: Será alterada a redação do Edital, a fim de esclarecer a 

dúvida suscitada, sendo a nova redação descrita a seguir:  

“4.11.5 Abrir o mapa na mesma localização em que o usuário estiver.”. 

7) PARCIALMENTE PROCEDENTE: O sistema deverá apoiar os usuários na geração das 

geometrias bases para a divisão do Município em Zona (distrito), Setor e Quadra, a partir 

das dimensões de quadrícula, do número de quadrículas por setor e do número de setores 

por zona (distrito) com as informações imputadas pelos usuários habilitados para esta 

função, e no item 4.8.6 o sistema deverá verificar durante a criação e edição de geometrias 

a sobreposição de elementos do mesmo tipo, gerando alertas e sugerindo ajustes nas 

edições dentro das tolerâncias definidas. 

8) IMPROCEDENTE: Conforme Anexo II do Edital, a composição de preços é elaborada 

tendo em conta a estimativa de municípios que demonstraram interesse na contratação e 

dos orçamentos recebidos de empresas interessadas no objeto do presente dital. A 

responsabilidade de fornecer imagens digitalizadas e georreferenciadas é do município 

contratante, que poderá, inclusive, optar por terceirizar esta adequação. Ressalta-se que a 

transferência tecnológica ocorrerá nos termos do item 4.5, que será alterado no Edital 

conforme listado na íntegra a seguir, e não por motivos alheios aos enumerados no Edital: 

 

“4.5 Da transferência tecnológica 

4.5.1 Desde que haja manifestação expressa de interesse, pelo CIGA, ao final do 

Contrato, seja qual for o motivo de sua extinção, como a não prorrogação, o término do 

prazo máximo de sua vigência, a rescisão antecipada ou outro motivo para a rescisão 

contratual, a CONTRATADA transferirá ao CONTRATANTE toda a tecnologia necessária 



 

à continuidade (direito de uso), pelo CIGA, do Sistema de Georreferenciamento objeto 

deste edital e suas evoluções e demais módulos que porventura vierem a ser adicionados 

ao sistema (a última versão), em especial os códigos fonte comentados, memorial 

descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados 

técnicos necessários à absorção da tecnologia e documentação respectiva, com exceção 

de componentes básicos como sistemas operacionais e sistemas gerenciadores de 

banco de dados. 

4.5.1.1 O dever de a CONTRATADA transferir, ao CONTRATANTE, toda a 

tecnologia necessária à continuidade do Sistema contratado está adstrito, ainda, a 

regular prestação dos serviços durante a vigência contratual e mediante a 

contraprestação financeira até o limite previsto na proposta vencedora conforme Anexo 

II “Valor referente à transferência tecnológica incluindo código fonte e cessão de uso”.  

4.5.1.2 Caso a CONTRATADA unilateralmente interrompa o fornecimento dos 

serviços prestados antes de 48 meses, a transferência de tecnologia será realizada sem 

ônus ao CONTRATANTE. 

4.5.1.3 Fica o CONTRATANTE autorizado, nas condições especificadas nesta 

Cláusula, a disponibilizar o Sistema de Georreferenciamento em sua última versão e a 

prestar, direta ou indiretamente, com ou sem remuneração, os serviços relativos ao 

objeto deste Contrato aos Municípios de Santa Catarina consorciados que assim o 

queiram. “. 

 

4. CONCLUSÃO 

Considerados pertinentes os apontamentos do impugnante, opina-se pelo acolhimento 

da presente impugnação, retificando-se o Edital de Pregão Presencial nº 03/2019/CIGA, 

cujas alterações serão divulgadas na forma estabelecida no Edital e na legislação que rege 

a matéria. 

Ademais, conforme prevê o item 9.3, deve ser designada nova data para a realização 

do Pregão. 

Desde já, informamos que o Edital com as alterações será republicado no Diário Oficial 

dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC e no site do CIGA. 

É o parecer. 

Florianópolis, 16 de maio de 2019. 

 

MARCUS VINÍCIUS DA SILVEIRA 

PREGOEIRO 


