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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: AVANSYS TECNOLOGIA LTDA. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 01/11/2017 às 15h09min, 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 AVANSYS TECNOLOGIA LTDA, alegando que “o primeiro ponto que 
causa espécie é a modalidade adotada, Pregão Presencial, se caracteriza pela exigüidade de tempo na 
formulação das propostas, incompatível, portanto, com a necessidade de ajustar o sistema de uma 
imensa gama de funcionalidades estabelecida pela administração...”. 

 
(...) 
 

Alega ainda que: “Nunca é demais lembrar que o pregão é a modalidade aplicável a contratação 
de bens e serviços comuns, entendidos como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado” (art. 1º 
parágrafo único da lei federal nº 10.520/02), o que certamente não se configura na licitação ora 
combatida. Será que no mercado de informática existem diversas empresas que previamente atendam a 
todas as condições estabelecidas no edital. Na elaboração do termo de referência, a administração se 
cercou dos devidos cuidados para avaliar quantos fornecedores hoje estão aptos a prestar os serviços 
nas condições indicadas...”. 
 
Prossegue ainda alegando que; 
 
II – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTA 
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“Como se não bastassem ás falhas de natureza técnica acima relatas, o Edital não especifica a 
carga horária desejada para o treinamento dos usuários da Prefeitura, de forma que fica inviável a 
empresa elaborar uma proposta financeira corretamente dimensionada. Da forma como se apresenta o 
edital uma empresa poderá estabelecer um preço B considerando Y horas de treinamento. Importante 
lembrar que um dos principais requisitos numa licitação é a uniformização de parâmetros para 
elaboração de propostas, com vistas a permitir o cumprimento do principio do julgamento objetivo”. 
 

(...) 

 
“Também no que se refere aos serviços de implantação dos sistemas, o edital foi omisso, pois 

não detalha a Plataforma tecnológica (Linguagens de Programação, Sistema Gerenciador de Banco de 
Dados e Ambiente Tecnológico) dos diversos sistemas existentes na Prefeitura Municipal de Camaçari, 
que serão substituídos pelo futuro Sistema Integrados...”. 
 

“Outro ponto a considerar, é que existe incerteza até mesmo sobre o prazo para 
IMPLANTAÇÃO, pois enquanto o item 13 – Cronograma/Físico/Financeiro, do termo de referência, 
estabelece o prazo de 30 dias, o parágrafo único da Cláusula Quinta da /minuta do Contrato e o Anexo 
IX indicam o prazo de 120 (cento e vinte dias). Ainda que admitamos o prazo mais elástico, parece aqui, 
que o setor responsável pela elaboração do termo de referência não atentou para grandiosidade e 
complexidade do projeto almejado, levando à determinação de lapso temporal que não tem viabilidade 
técnica de cumprimento...”. 
 
 

Argumenta que “o edital não especifica as características de tecnologia da informação dos 
sistemas atuais da Prefeitura Municipal de Camaçari, a serem substituídos pelo novo Sistema Integrado 
em ambiente web 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) que estão sendo licitados. 
A ausência do edital de informações sobre as Características de Tecnologia da Informação dos 
sistemas atuais da Prefeitura Municipal de Camaçari, a serem substituídos pelo novo Sistema Integrado, 
impede as empresas de mensurarem a complexidade da migração dos dados para cada módulo do 
novo Sistema Integrado e assim estabelecerem seus preços para serviços de Migração de dados e 
Implantação”. 
 
Infere ainda que “Por fim, no que tange a formulação da proposta, o edital não divulgou os preços 
unitários estimados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, contrariando o expresso comando contido, 
na Lei Federal n. 8.666/93, (...)”. 
 
Segue ainda alegando que; 
 
RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DIRECIONAMENTO, 
 
“O instrumento convocatório exige, de modo surpreendente e inexplicável, que a empresa a ser 
contratada de antemão um sistema único, composto por 14 (quatorze) sistemas/módulos contendo 612 
funcionalidades”. 
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“Porém o edital não apresenta justificativa técnica minimamente embasada, para que seja um único 
sistema, pois não estabelecem de modo claro e convincente, todas as integrações desejadas. Dessa 
forma, essa exigência totalmente descabida certamente impede a participação de um maior número de 
empresas que poderiam propor módulos específicos por áreas de atuação, possivelmente indicando um 
direcionamento para uma empresa que possua todos os sistemas/módulos”. 
 
 
DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 
 
“Em analise aos requisitos estabelecidos pelo Instrumento/Convocatório, precisamente no que se refere 
aos critérios de habilitação, no item 9.2.4.  a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA, letra “c.3”, 
a ora impugnante constatou a exigência de grau de endividamento contido nas exigências de 
comprovação de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 
 
“Depreende – se do excerto que o Instrumento Convocatório estabelece que as empresas licitantes 
deverão comprovar Liquidez geral e Liquidez Corrente maios igual a 1,0”. 
 
“Entende a ora Impugnante, que a previsão editalícia que se refere ao grau de endividamento deve ser 
revista, isso porque ofende frontalmente princípios e diretrizes legais trazidas pela Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, assim como entendimento jurisprudencial e doutrinário, espelhando restrição 
de licitantes em potencial, e por consequência, afastamento do interesse maior da administração pública 
que é o de menor preço”. 
 
III - INCOSISTÊNCIA NO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
 

“Na página 50, item 14 do edital está previsto que: “...”Ocorre que, para tanto, o edital deveria esclarecer 
as seguintes dúvidas: 

 
a) Qual roteiro da apresentação? 
b) Quais os recursos próprios que a empresa deverá providenciar? 

“Em razão de inegável importância dessa “prova de conceito” acreditamos ser minimamente 
recomendável que as condições para sua realização sejam apresentadas de modo objetivo e 
transparente, com vistas a evitarmos a utilização de fatores sigilosos que interfiram no equilíbrio entre os 
licitantes. Para tanto o mais acertado seria fixação dos requisitos obrigatórios passiveis de 
demonstração”. 
 
 
DO PEDIDO 
 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Os princípios norteadores da licitação pública devem ser percebidos em sua plenitude, e não 
interpretados solitariamente, ou privilegiando um em detrimento do outro. A Administração Pública tem 
por obrigação selecionar a proposta mais vantajosa, no entanto, sem afetar os demais princípios 
concernentes ao julgamento e processamento da licitação tais como: legalidade, impessoalidade, 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL  
 

Página 4 de 6 

moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 
julgamento objetivo das propostas. 
 
Cumpre esclarecer, 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”.  
 
Desarte, 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.  
 
Ademais, 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.  
 
Em relação à suporta ausência de informações para formulação de propostas, especificamente a 
quantidade de usuários a serem treinados, cumpre esclarecer que o anexo II do referido instrumento 
convocatório informa expressamente a quantidade de licenças a serem contratadas para cada sistema.  
 
Esclareça-se, portanto, que a proposta de preços, parte integrante do Edital, constante no anexo II, 
especifica a quantidade de usuários, a saber, 300 (trezentos) usuários por item, não podendo a 
impugnante suscitar qualquer lacuna ou inconsistência. 
 
Quanto à carga horária prevista para cada treinamento, assim como a sequência dos módulos a serem 
implantados, cada proponente poderá, de acordo com a sua metodologia de trabalho e características 
técnicas específicas, adotar o planejamento mais adequado, respeitando, contudo, o prazo máximo para 
implantação fixados no edital. Insta destacar ainda que, conforme previsão contida no item 11.1 do 
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termo de referência, caberá ao município validar o material de treinamento a ser utilizado durante a 
capacitação. 
 
Sobre a suposta ausência de informações para mensurar a complexidade da migração, importa 
esclarecer que os dados são armazenados em estrutura padrão atual do mercado, comuns ao trabalho 
de qualquer empresa de tecnologia da informação e que devem ser recuperados independentemente da 
tecnologia utilizada, sendo tal questionamento irrelevante.  
 
Outrossim, cumpre esclarecer que a impugnante confunde os prazos estabelecidos. Conforme 
documento especificamente disponibilizado com esta finalidade, o anexo IX – declaração do prazo de 
implantação, o edital define claramente o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido como limite 
máximo pelo município para conclusão dos serviços de implantação. Quanto ao item 13 do termo de 
referência, resta evidente que se trata de cronograma de pagamento, sendo absurda e leviana a 
alegação favorecimento a qualquer outro licitante.   
 
Por fim, no que tange à formulação da proposta, esclarece-se que, tendo em vista a modalidade 
selecionada para o presente certame, não há a necessidade de divulgação dos preços unitários 
estimados. Tais valores podem ser consultados diretamente com a Comissão de Licitação deste 
município. 
 
Acerca da suposta restrição de participação, 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. 
 
Insta destacar que a concentração de itens na contabilidade se deve ao fato deste ser o sistema que 
concentra a maior quantidade de processos e funcionalidades, acompanhando todos os processos de 
gestão, desde suas etapas iniciais, até a sua finalização. 
 
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. 
 
No que se refere às alegações quanto Qualificação Econômico – Financeira, letra “c.3” exigência 
constante no referido item em nada afronta qualquer principio licitatório, notadamente o da isonomia, 
proporcionando a todos as mesmas condições para participar e ampliação da disputa. 
 
As demonstrações contábeis de empresas, apresentam ILG e ILC maior ou igual a 1,00 e grau de 
endividamento total menor ou igual a 0,50, tratando-se de índices usuais para empresas participantes 
de licitações públicas. 
 
No referido certame, a exigência dos índices contábeis foi feita sem exageros, e são os índices usuais 
para aferir a boa situação financeira da licitante, os quais vêm sendo costumeiramente utilizados em 
todas as licitações no município de Camaçari, assim como em outros entes públicos. Os mesmos têm 
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sido sempre apresentados pelas empresas participantes dos certames, demonstrando que sua maioria 
atendem aos parâmetros estabelecidos. 
 
Importante asseverar que é comumente aceito que o Grau de Endividamento na ordem de 0,50 revela-
se razoável para se determinar a saúde financeira de uma organização, sobretudo daquelas que 
desenvolvem atividades que implicam numa intensa movimentação de recursos, envolvendo um valor 
significativo, cabe esclarecer que a escolha do o índice para o edital é usual com o fim de avaliar a 
saúde financeira daqueles que pretendem contratar com a Administração. 
 
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”. 
 
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. 
 
Dessa forma, não se devem prosperar as alegações 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 AVANSYS 
TECNOLOGIA LTDA, para no mérito, julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação. Desde já, 
fica mantida a abertura do certame para o dia 08/11/2017ás 09h00min. 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 07 de novembro de 2017. 
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