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ILUSTRÍSSIMA SENHORA, FLÁVIA CASTRO DE MENDONÇA BERNARDES, PREGOEIRA 

DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA/MG 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 

 

 

ORGANIZE – GESTÃO DE INFORMAÇÕES LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 13.823.248/0001-02, com sede estabelecida na Travessa 

Tabelião Hidelbrando Martins da Costa 45 – Bairro Água Fresca na cidade de Itabira MG, 

CEP: 35900-767, por seu representante legal infra-assinado, vem, com fulcro no § 2º, do 

Art. 41, da Lei 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria afim de 

 

IMPUGNAR 
Os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade 

seguinte: 

 

DOS FATOS 
1. 

Item 4.7. PROVA DE CONCEITO – TERMO DE REFERÊNCIA 

“Caso a solução não atenda quaisquer dos requisitos, a mesma será considerada, 
automaticamente, desclassificada do certame.” 
“4.7.1. A Homologação para o objeto deste certame fica condicionada, além da 
diligência 
que será feita para comprovação dos itens exigidos neste edital, a execução e aprovação 
da Prova de Conceito, por amostragem, consistindo na comprovação pela empresa 
licitante de que a Solução de Gestão de Imagens ofertada, conjugada com o software de 
captura que será utilizado para executar os serviços atendem aos requisitos tecnológicos 
e funcionais previstos no Termo de Referência.” 
 
Questionamento: Qual o critério para avaliar a Prova de Conceito ? 
 
2. 
“4.7.3. A Licitante vencedora deverá apresentar o produto ofertado, instalado e 
operacional, para fins de comprovação de atendimento das especificações e 
funcionalidades. Os recursos de hardware e software necessários à realização desta 
prova de conceito serão responsabilidade da licitante, que deverá disponibilizar nas 
dependências da CONTRATADA, o ambiente necessário para que a solução seja 
homologada;” 
 
Questionamento: A Prova de Conceito será realizada nas dependências da Licitante? 
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Em sendo uma etapa da classificação das empresas, a prova de conceito deve ser 
realizada em sessão pública, com convocação para todos os interessados e cabendo 
recurso do seu resultado, posto que é o seu resultado que define a classificação da 
empresa vencedora. 
Portanto, ela deve ser realizada no CRA/MG com ampla divulgação. 
 

DO PEDIDO 
 

Em face do exposto, requer-se seja o presente pedido de IMPUGNAÇÃO julgado 
procedente e determinar-se a republicação do Edital, sem os erros apontados, 
reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 
 

Não sendo acatado o pedido acima formulado, REQUER que se digne V. Exa. de fazer 

remessa do presente recurso à autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de 

que a mesma o aprecie, como de direito. 

 

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam extraídas peças de 

todo o processo licitatório, remetendo-as ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado da 

Minas Gerais, bem como, ao Ministério Público Estadual, com o fim de se apurar a 

necessidade de instauração de uma Tomada de Contas Especiais quanto ao objeto 

licitado. 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

Itabira, MG, 03 de dezembro de 2019 

 

Raul Fernando Armengol de Cuquejo 

Diretor de Relacionamentos 

CPF nº 874.408.818/34 

raul@organize.net.br 
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