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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. 
 
IMPUGANTE: FENTECH SISTEMAS 
 
 
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 FENTECH SISTEMAS, alegando que “a primeira questão a ser tratada se 

refere aos serviços de treinamento,  o Edital está incompleto pois não estabelece o numero de 

profissionais a serem treinados em cada sistema e carga horária de treinamento para cada sistema. De 
sorte que, impossível formular proposta em relação aos serviços de Treinamento Pessoal e 
viciou o processo licitatório...”. 

 

(...) 

 
Alega ainda que: “Outro ponto a ser tratado se refere aos serviços de implantação, o edital está 

incompleto, pois não estabelece cronograma de implantação estabelecendo a seqüência de 

implantação 14 sistemas. 

 
 (...) 
 
Prossegue ainda alegando que; 
 
Também no que toca aos serviços de Locação do Sistema de Lei orçamentária Anual (LOA), a 

página 30 do edital estabelece “ser totalmente integrado com os sistemas dos tribunais de Contas do 

Estado”. Todavia, o Edital não define quais são os Sistemas dos Tribunais de Contas do Estado!!!!!. 

Como poderá uma empresa ter um Sistema de Lei Orçamentária Anual (LOA) aderente a esta 
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funcionalidade, visto que o edital não define quais são os sistemas dos tribunais de contas do estado eu 

o sistema de Lei Orçamentária Anual (LOA) deve se integrar???? (...) 

 

(...) 

 

Considerando que Termo de Referencia seja um sistema, no modelo proposta de preços do edital 

(páginas 51 a 53) não existe local especifico para as empresas colocarem os preços referentes ao 

sistema termo de referência. De sorte que, impossível formular proposta em relação a Locação do 
Sistema de Termo de Referência. 
 

(...)  

 

Também no que toca aos Serviços de Customizações, o edital está incompleto, pois não esclarece o 

processo de customização. De sorte que, impossível formular proposta em relação a Locação do 
Sistema de Termo de Referência. 
 

(...) 

 

Segue ainda alegando que; 

 

DETALHAMENTO DO OBJETO – RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – SUPOSTO 
DIRECIONAMENTO 
 

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

módulos, a saber: 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)”. 

 

(...), 

 

“A Administração deve verificar a possibilidade técnica e econômica de dividir o objeto em vários 

itens/lotes, sempre com o objetivo de permitir que o número maior de interessados participe da disputa, 

o que, em decorrência, aumente a competitividade e viabiliza a obtenção de melhores propostas”. 

 
PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DOS PRODUTOS 
 

“O edital não especifica de forma única e objetiva o prazo de implantação dos (quatorze) sistemas pois 

enquanto o item 13- cronograma físico/financeiro do Termo de Referência, estabelece o prazo para 

implantação de 30 (trinta),  no parágrafo único Cláusula Quinta da Minuta do Contrato e no Anexo IX 

indicam o prazo Máximo de 120 (cento e vinte) dias para implantação do sistemas!!!!”. 

 
(....) 
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DO PEDIDO 
 
EX POSITIS, RESTA COMPROVADO QUE O INSTRUMENTO CONVOCAATÓRIO em questão, no 
teor em que foi publicado, encontra – se eivado de irregularidades, sendo carecedor de modificações 
nos pontos aqui debatidos.  
 
 
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, 
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.  
 
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.  
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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. 
 
Esclareça-se, também, que quando o edital fala em financeiro, se refere como sistema de conta da 
contabilidade, ou também conhecido como sub-sistema. em nenhum momento está fazendo referência 
a sistema financeiro como software, não merecendo prosperar o questionamento. 
 
Mais adiante, argumenta que o edital não define qual o sistema utilizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado, sendo público e notório o TCE possui apenas um único sistema de coleta de dados denominado 
SIGA, e por ser único, torna desnecessária a sua especificação. 
 
Sobre o módulo do sistema gestão de compras e licitações, esclarece que se trata do mesmo escopo de 
negócio e claramente não há especificação do mesmo como sistema para coleta de preços. 
 
Sobre os serviços de customização, diferentemente do quanto alegado não se faz necessário 
especificar como serão realizadas as customizações, basta apenas cumprir o solicitado dentro do 
pedido de 600 horas de customizações por grupo (item) de sistemas, conforme especificado no anexo II 
do Termo de Referência. 
 
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 as 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. 
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Salientamos que a Administração pode e deve descrever o que pretende, bem como fixar regras para a 
participação nos certames, desde que não excessivas e impertinentes ao objeto almejado. E este é o 
caso dos autos, não há nenhum tipo de restrição ou direcionamento. 
 
Assim, as alegações do impugnante são totalmente infundadas, e apenas tem o escopo de conseguir 
obter algum tipo de vantagem. Dessa forma, o respeito ao princípio da igualdade não impede à 
Administração o estabelecimento de requisitos mínimos de participação, nem de descrever com 
precisão e detalhes o objeto pretendido. 
 

Por fim, cumpre esclarecer que a impugnante confunde os prazos estabelecidos, de modo que 30 
(trinta) dias é o prazo para pagamento, sendo que o prazo para implantação é de 120 (cento e vinte 
dias), sendo absurda e leviana a alegação favorecimento a qualquer outro licitante.   
 
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 FENTECH 
SISTEMAS, 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. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Pregoeira 
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Apoio 
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