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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO N.º 093/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de Sistema integrado em 
ambiente web para Contabilidade Pública, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
Plano Plurianual, Portal da Transparência Pública Municipal, Tesouraria, Contratos, Convênios, 
Protocolo, Gestão de Compras, Licitação, Almoxarifado e Patrimônio, Sistema de Gestão de 
Medicamentos e Utensílios Médicos Descartáveis (Farmácia e Almoxarifado). 
 
DATA DE ABERTURA: 08/11/2017. 
 
RECORRENTE: ZM4 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/11/2017 às11h37min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 
empresa ante a Administração Pública. 
 
DOS FATOS 
 

Insurge-se a empresa ZM4 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME, alegando que o 
instrumento convocatório possui, “I - FALHAS TÉCNICAS, pois o pregão é modalidade a ser usada 
para a contratação de bens e serviços comuns, entendidos como “aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam se objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado” (art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal n.º 10.520/02 ), o que não se evidencia 
nesta licitação. 
 
(...) 

 
Alega ainda que “o item 14. PROVA DE CONCEITO do Termo de Referência, exige: “Será 

exigida a demonstração, através de prova de conceito, das funções escritas no Termo de Referência, de 
modo que serão avaliadas as funcionalidades dos sistemas ofertados, sendo computados os resultados 
pela metodologia de SIM” e de ”NÃO”, devendo o licitante atingir ,  para fins de habilitação, o percentual 
de 100% (cem por cento)para as características gerais de tecnologia e segurança do ambiente 
operacional dos sistemas (Item 5) e o percentual médio de 75% (setenta e cinco por cento) (Item 9)”. 
 
(...) 
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Questiona que “O item 9. Lista Funcionalidade dos Sistemas a serem contratados do Termo de 
Referência, apresenta uma série de funcionalidade com os texto colados (sem espaçamento), 
dificultando o entendimento do que é exigido”. 
Segue argumentando que;  
 
II – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PROPOSTA. 

 
 “O edital não estabelece um cronograma para implantação dos 14 (quatorze) módulos do 

sistema contemplando a seqüência de implantação dos módulos. A seqüência que o modulo será 
implantado deve ser descrito no edital, para permitir as empresas calcularem os seus custos e 
elaborarem a sua proposta de preços de forma adequada para os serviços de implantação”. 
 

“O edital, também, não especifica o número de profissionais a serem treinados em cada módulo, 
como também não especifica a carga horária desejada para treinamento dos profissionais em cada 
módulo...”. 
 
(...) 
 

Infere ainda que “o Subitem III – Ambiente, do Item 5. CARACTERISITCAS GERAIS DA 
TECNOLOGIA E SEGURANÇA DO AMBIENTE OPERACIONAÇL DOS SITEMAS, do Termo de 
Referência, exige: A empresa contratada deverá hospedar os sistemas em Data Center próprio ou de 
sua responsabilidade, sem custo algum para a contratante, e que forneça toda a infraestrutura suficiente 
para prover plenamente o perfeito e seguro funcionamento dos sistemas contratados...”. 
 
 

Argumenta que “um dos requisitos fundamentais em um processo licitatório é a uniformização de 
informações para elaboração das propostas, com vistas a permitir o cumprimento do princípio do 
julgamento objetivo”. 

 
(...) 
 
Prossegue a Impugnante alegando que:  
 
III - RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DIRECIONAMENTO. 
 
 

“O edital exige que a empresa a ser contratada tenha um sistema único composto por 14 
(quatorze) módulos (...)”. 
 

“Exigência impede a participação de um maior número de empresas que poderiam propor 
módulos específicos por áreas de atuação, indicando um possível direcionamento para uma empresa 
que possua todos os sistemas”. 

 
 
DO PEDIDO 
 
Requer a impugnante que “se promova as correções dos itens questionados do Edital do Pregão 
Presencial COMPEL n.º 093/2017, que estão em desacordo à legislação aplicável, e, com base no 
disposto no §4º do art. 21 da Lei Federal n.º 8.666/936, reabra o prazo para elaboração das propostas”. 
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DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Inicialmente, esclarecemos que a COMPEL buscou confeccionar um edital com base nas orientações e 
procedimentos internos estabelecidos ao longo do tempo, o qual tem a intenção de contemplar o 
interesse público, em conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa.  
 
È certo que o Termo de Referência foi elaborado em decorrência da necessidade de atender aos 
ditames exigidos pelos usuários e legislação aplicável em vigor, aliado à demanda por aumento da 
qualidade e confiabilidade operacional do sistema em questão. Ressaltamos que o instrumento 
convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria Jurídica do Município, com respaldo daquela 
Jurídica quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas. 
 

Cumpre destacar que o pregão somente pode ser utilizado nas aquisições de bens e serviços comuns, 
definidos pela Lei nº 10.520/02 como sendo “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.  
 
Nessa linha de raciocínio, vejamos o que diz o art. 1° da Lei n. 10520/02.  
 

Art. 41. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 
adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei. 
 
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços 
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 
 

Sabendo-se que a definição dada pela Lei não foi uma das mais claras, Marçal Justen Filho adota:  
 

“Bem ou serviço comum é aquele que se encontra disponível a qualquer 
tempo num mercado próprio e cujas características padronizadas são aptas a 
satisfazer as necessidades da Administração Pública”. 

 
Nessa linha de raciocínio, as alegações da impugnante não merece prosperar, pois entendemos que o 
objeto em questão se trata de um serviço comum, o qual é oferecido por diversos fornecedores, de 
modo a permitir uma disputa justa entre os interessados, bem como, uma compra mais econômica, 
segura e eficiente, feita por meio de propostas e lances sucessivos, em sessão pública. 
 
No mesmo sentido, deve-se destacar que o prazo estabelecido respeitou a modalidade escolhida que, 
conforme explanado acima, está totalmente adequada ao objeto da licitação. 
 
Já no tocante à prova de conceito, o inciso XXV do art. 2º da Instrução Normativa nº 04/2014, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, preceitua tal possibilidade como “amostra a ser fornecida pelo licitante classificado 
provisoriamente em primeiro lugar para realização de testes necessários à verificação do atendimento 
às especificações técnicas definidas no Termo de Referência ou Projeto Básico”. 
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Assim também é o entendimento pacífico do ordenamento jurídico pátrio, conforme exposto em no 
instrumento convocatório em seu item 12, alínea d), que cita o Acórdão TCU 2059/2017 – Plenário, 
atinente à matéria aqui tratada. 
 
Diferentemente do quanto alegado pela impugnante, as informações constantes no edital são 
suficientes para que qualquer empresa especializada no objeto a ser contratado consiga mensurar os 
custos com a execução, de modo que por se tratar de sistema integrado, não existe ordem de 
implantação, bem como não existe cronograma, mas sim o prazo que deverá ser respeitado, conforme 
previsto no edital, com as informações presentes em seus anexos, inclusive na proposta de preços.  
 
Importante destacar que os dados são armazenados em estrutura padrão de mercado comum ao 
trabalho de qualquer empresa de tecnologia da informação, de modo que as próprias especificações 
constantes do termo de referência, bem como a quantidade de usuários estabelecida e o porte do 
município são balizadores mais do que suficientes para o cálculo dos custos. 
 
Esclareça-se, ainda, que a proposta de preços, parte integrante do Edital, constante no anexo 2, 
especifica a quantidade de usuários, a saber, 300 (trezentos) usuários por item, não podendo a 
impugnante suscitar qualquer lacuna ou inconsistência. 
 
Assim, diante da especificidade do objeto da licitação, assim como em razão da grande quantidade de 
informações constantes do edital, o questionamento apresentado não é impeditivo para a formulação da 
proposta de preços. 
 
Quanto a suposta restrição de participação e direcionamento, destacamos que ter sistemas com bancos 
de dados únicos e integrados é uma enorme vantagem para a gestão do órgão público, uma vez que 
evita dados redundantes e garante o compartilhamento e integridade dos mesmos durante todas as 
fases do processamento interno, bem como a sua manutenção em sistemas não integrados e com 
bancos de dados únicos, torna-se totalmente inviável e complexa. 
 
Ademais, a Comissão pontua que é exacerbada a alegação da impugnante, ao estabelecer conclusões 
baseadas em seus próprios argumentos, no que se alude à restrição e direcionamento do edital. 
Cumpre esclarecer que o sistema de gestão pública integrado que a Administração pretende contratar, 
visa oferecer um sistema otimizado e de qualidade para que os servidores possam atender as 
necessidades da administração de forma mais efetiva. 
 
Diante do exposto, analisando que as alegações da impugnante não são procedentes por isso não 
devem prosperar as argumentações da Impugnante, de que está havendo afronta aos princípios da 
isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade, nem de que tal exigência 
“restringe indevidamente a competitividade do certame” como alega a Impugnante. 
 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Pregoeira e equipe de apoio, membros permanentes da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos dispositivos das Leis Federais n.º 
10.520/02 e 8.666/93, resolve conhecer da impugnação apresentada pela empresa ZM4 TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS EIRELI ME, para no mérito, julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação. Desde já, 
fica mantida a abertura do certame para o dia 08/11/2017ás 09h00min. 
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É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 07 de novembro de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves 
Carneiro 

Presidente 

Monique de Jesus  
Fonseca 
Pregoeira 

 
Ana Carolina da Silva 

dos Santos 
Apoio 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Apoio 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

 
 


