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Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de São Sepé 

 
 

C/C Ilmo. Pregoeiro do Município de São Sepé 

 
 
REF.: Busca Pelo Interesse Público - Necessidade de Revisão do Pregão Eletrônico 

Nº 025/2021 
 

 

GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, estabelecida Rua Olinda, 140 – 5º e 6º andares, Bairro São Geraldo - Porto 

Alegre - RS - CEP 90240-570, inscrita no CNPJ sob o nº 04.311.157/0001-99, com base 

no direito de petição consagrado pela Constituição da República, serve-se da 

presente para expor e ao final requerer o que se segue: 

 

1. Considerando que estas autoridades municipais são as responsáveis pelo 

Pregão Eletrônico nº 025/2021, cujo objeto é a “contratação de empresa fornecedora 

de software de gestão municipal para o município (Administração Municipal, Câmara de 

Vereadores, Fundação Afif Jorge Simões Filho e Regime Próprio de Previdência), com 

cessão do direito de uso por tempo determinado (locação) e prestação dos serviços de 

migração das informações existentes, instalação e parametrização dos sistemas, 

treinamento técnico dos servidores que farão uso dos recursos informáticos, bem como a 

realização de assistência técnica e a atualização das versões dos sistemas”; 

 

2. Considerando que o certame licitatório envolve o dispêndio de 

significativa quantia financeira aos cofres públicos desse Município; 
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3. Considerando que o edital Pregão Eletrônico nº 025/2021 contém 

especificação técnica visivelmente relacionada a um único produto comercializado 

no mercado (sistemas em nuvem e desenvolvidos 100% nativamente web), o que foi, 

inclusive, dentre outros, motivo de impugnação, a qual restou deferida parcialmente 

pelos responsáveis municipais, mas, contudo, não acatada quanto ao ponto 

especificamente ligado ao direcionamento técnico – não intencional.  

 

4. Considerando que a resposta dada pelos condutores da licitação atestando a 

suposta inexistência de direcionamento ou de cerceamento à competição justifica 

que a escolha pela solução adotada se dá com base na discricionariedade do 

administrador público, DESPREZANDO que, apesar disso, não pode o agente 

administrativo fazer “escolha” por objeto que, por suas condições nitidamente 

acessórias e que não interferem na execução das finalidades desejadas, elimina a 

competição e, por consequência, impede o maior número de ofertas;  

 

5. Considerando que não é ilegal utilizar editais de outros entes municipais 

(o que aliás nunca foi condenado pela requerente) mas, que chama a atenção o fato 

de o modelo utilizado por esse Município ser o mesmo das licitações realizadas sem 

competição e todas elas vencidas sempre pela mesma empresa; 

 

6 Considerando que as alegadas decisões do Poder Judiciário e do TCE acerca 

de contestações a editais similares lançados por Coronel Bicaco e Horizontina, as quais, 

diga-se, examinaram unicamente a possibilidade de “escolha” da solução tecnológica 

sem se avaliar o direcionamento (na prática) ou a existência de efetivos concorrentes 

naquelas licitações. E que, posteriormente, os dois certames, quando realizados, 

foram adjudicados à empresa à época denunciada como beneficiária, a qual 
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competiu: (i) solitariamente em Horizontina; (ii) em Coronel Bicaco teve uma 

concorrente – que a venceu no preço – mas que foi excluída justamente pelas questões 

“técnicas” inseridas no edital; 

 

7. Considerando que a outra justificativa apontada pelos condutores da licitação 

para manter a solução tecnológica amplamente impugnada faz referência a ser ela 

opção mais adequada aos princípios e diretrizes do Governo Digital e à Lei 

14.129/2021, OMITE que a prestação dos serviços públicos de forma digital, de 

que trata a lei 14.129/2021, em especial seu art. 3º, se referem ao formato do 

serviço prestado e não ao ferramental de programação utilizado, ou seja, que a 

solução da requerente e de outras empresas, também disponibilizadas 100% em 

nuvem, permitem a prestação dos serviços à população de forma ágil e segura sem 

qualquer necessidade de que sua tecnologia de desenvolvimento seja “nativamente” 

100% web.  

 

8. Considerando que o amplo acesso ao cidadão de que trata o art. 14 da Lei do 

Governo Digital está totalmente garantido pela disponibilidade dos sistemas em nuvem, 

independentemente da linguagem de programação utilizada, desde que 

disponibilizados os serviços públicos necessários ao cidadão e ao servidor público 

municipal. 

 

 9. Considerando que as soluções disponíveis no mercado – 100% em nuvem – 

mas impedidas de participarem da licitação pretendida pela Prefeitura de São Sepé - 

atendem atualmente a 97% dos municípios brasileiros, até porque a ferramenta ou 

plataforma de desenvolvimento em nada importa, sendo a disponibilidade e 

segurança responsabilidades da contratada, independentemente da forma como a 

empresa desenvolveu suas aplicações; 
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10. Considerando que somente a requerente atende mais de 25% dos 

municípios gaúchos, com sua maioria já utilizando a solução 100% em nuvem, 

ambientados com uma infraestrutura robusta e entregando a todos acessibilidade, 

disponibilidade, escalabilidade, continuidade e principalmente segurança 

independentemente da plataforma de desenvolvimento, garantindo atendimento às 

obrigações legais e os compromissos com o cidadão; 

 
11. Considerando inexistir diferença de finalidade e eficiência entre as opções 

existentes no mercado ao ponto de se impedir a participação de todas as empresas que 

comercializam tal tipo de licença de softwares; 

 

REQUER sejam respondidos os seguintes questionamentos:  

 

(a)   qual a diferença para o cidadão e também para essa Administração 

Municipal o fato de o fornecedor dos sistemas informatizados contratados 

utilizar o banco de dados SQL Server, Firebird, My SQL, ou ainda PostGree 

SQL ou outro, sabendo-se que ambos atendem às finalidades buscadas? 

Existe algum estudo ISENTO e PRÉVIO que demonstre uma diferença de ordem 

técnica e econômica tão absurda para justificar essa escolha e que, ainda, 

comprove seu uso em larga escala em licitações similares onde houve 

competição e vitória de fornecedores distintos e que não representam os 

mesmos softwares? 

 

(b)  qual a diferença para o cidadão e também para essa Administração 

Municipal o fato de o serviço de acesso aos débitos do IPTU, ISSQN, Alvará, 

Abertura de empresa, dentre outros, ter sido desenvolvido em linguagem 

PHP, Phyton, Dotnet, Angular ou Delphi, ou outra ferramenta desde que 



 

 5/3 

ambas entreguem disponibilidade, confiabilidade, segurança dentre 

outros? Existe algum estudo ISENTO e PRÉVIO que demonstre uma diferença 

de ordem técnica tamanha a justificar isso e que, ainda, comprove seu uso em 

larga escala em licitações similares onde houve competição e vitória de 

fornecedores distintos e que não representam os mesmos softwares? 

 

(c)  por que se insistir em modelo de especificação que comprovadamente não 

permite a participação de empresas renomadas no mercado gaúcho e 

brasileiro, as quais desenvolvem soluções que prestam o mesmo serviço a 

97% dos municípios existentes, porém, apenas com ferramentas de 

desenvolvimento diferente? Sabendo-se da existência no mercado da oferta 

de serviços acessáveis via web com as mesmas acessibilidades, com iguais e até 

superiores mecanismos de segurança e disponibilidades, e que apenas detêm 

linguagens de programação e bancos de dados diferentes, por que se restringir o 

objeto licitado para uma dessas tecnologias, quando o que importa é a 

capacidade de prover os serviços necessários à população a ser atendida e a 

essa gestão?  

 

(d) se a escolha tecnológica adotada pelo edital em questão é tão eficiente e 

moderna, POR QUE A MACIÇA MAIORIA DOS MUNICÍPIOS NACIONAIS NÃO 

A UTILIZA? Por que nenhuma outra empresa do mercado, à exceção de 

uma única, consegue participar de tais certames? Por que as demais 

empresas, quando participam, são sempre eliminadas por questões 

técnicas do objeto? 

 

(e)  por que não se aperfeiçoar o termo de referência e promover a revisão das 

especificações técnicas dispostas no edital do edital Pregão Eletrônico nº 

025/2021 para evitar que este aponte a apenas uma única linha de 
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desenvolvimento trazendo desnecessária restrição à participação e perda de 

ofertas de várias empresas do mercado em possível prejuízo total ao Erário de 

São Sepé?  

 

(f)  o que impede essa Municipalidade em fazer a escolha de especificações 

técnicas dos sistemas informatizados mediante pesquisa ampla a editais 

lançados no Estado do Rio Grande do Sul para objeto similar e ONDE 

HOUVE DE FATO CONCORRÊNCIA E DISPUTA entre as empresas 

concorrentes do mercado. 

 

Cordialmente. 

 

São Sepé, 27 de dezembro de 2021. 

 
 

 
 

GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA 

Rua Olinda, 140 5º e 6º andares,  

Bairro São Geraldo - Porto Alegre – RS,  

CEP 90240-570 

Fone: (55) 2103-2277/ (55) 99609-7885 

CNPJ 04.311.157/0001-99 

E-mail: Augusto.tolfo@govbr.com.br  

REPRESENTANTE LEGAL 
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