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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: ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/11/2017 às 10h59min, 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 ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, alegando que 
“a licitação em questão está sendo processada na modalidade pregão, categoria presencial, 
subordinando – se aos ditames da Lei Federal 10.520/02 ...”. 

 
(...) 
 
Prossegue ainda alegando que; 
 

“Para uma empresa minimamente responsável calcular os seus custos e preços referentes aos 

serviços de hospedar os sistemas em Data Center (aplicações + banco de dados + acesso), o edital e 

seus anexos deveriam, minimamente, especificar volume de dados a serem armazenados, transferidos 

mensalmente, o número de usuários que irão acessar o sistema e o volume de documentos a serem 

digitalizados”. 

 
“Em sentido semelhante, para esta mesma empresa calcular os seus custos e preços referente 

ao Serviços de Treinamento, o edital e seus anexos deveriam, minimante, especificar: o número de 

servidores treinados em cada módulo, e o número de horas de treinamento para cada módulo. ”. 

 
(...) 
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“O edital em seu Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, no ITEM 03 – Sistema de 

Protocolo, SUB-ITEM 05 – exige equivocadamente que as empresas devem estabelecer preço para o 

serviço de “implantação do módulo de integração com o SIGA-TCM”. As funcionalidade do Sistema de 

Protocolo se referem as atividades internas da Prefeitura que não  são auditadas pelo Sistema Siga do 

TCM. (...)”. 
  

“O edital em seu Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, no ITEM 05 – Sistema de 

Almoxarifado, SUB-ITEM 05 – exige equivocadamente que as empresas devem estabelecer preço 

para o serviço de “implantação do módulo de integração com o SIGA-TCM”. As funcionalidade do 

Sistema Almoxarifado se referem as atividades internas da Prefeitura que não  são auditadas pelo 

Sistema Siga do TCM. (...)”. 
 

“O edital em seu Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, no ITEM 05 – Sistema de Gestão 
de medicamentos e utensílios médicos descartáveis (farmácia e almoxarifado), SUB-ITEM 05 – 
exige equivocadamente que as empresas devem estabelecer preço para o serviço de “implantação do 
módulo de integração com o SIGA-TCM”. As funcionalidade do Sistema de Gestão de medicamentos e 
utensílios médicos descartáveis (farmácia e almoxarifado),  se referem as atividades internas da 
Prefeitura que não  são auditadas pelo Sistema Siga do TCM. (...)”. 
 
 

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”. 
 
 

DO PEDIDO 
 
Requer a impugnante que: 
 

1) o recebimento, por tempestiva, da presente Impugnação e a concessão de efeito suspensivo; 
 

2) o reconhecimento da inadequação da modalidade licitatória escolhida, pregão presencial, por se 
tratar de objeto não classificável na categoria dos serviços comuns, convertendo a licitação para 
a modalidade concorrência, do tipo técnica e preço; 

 
3) na hipótese de não ser reconhecida a inadequação da modalidade licitatória, que sejam supridas 

as lacunas e inconsistências apontadas de modo a permitir a formulação de propostas 
minimamente responsáveis; 
 

4) se inacolhidos os pedidos acima, seja a presente Impugnação dirigida à Autoridade Superior, 
para que se manifeste em definitivo sobre os assuntos ora versados. 
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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”.  
 
Destarte, 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 merecem 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.  
 
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. 
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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. 
 
Acerca do suposto equívoco na exigência do sub-item 05 de alguns itens, também não merece 
prosperar o questionamento, visto que o edital prevê a execução do objeto em regime de execução por 
preço global, sendo que este ponto não interferirá na formulação do preço, podendo, inclusive, ficar com 
valores iguais a zero. 
 
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.  
 
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 ALZ TECNOLOGIA 
CONSULTORIA E PROJETOS 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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