
 

 
 

 

 1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE DIREITO DE PETIÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2017 – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de Sistema integrado 
em ambiente webpara 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). 
 
 
RECORRENTE: FREIRE INFORMÁTICA LTDA. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA RECURSO 
 
 
No dia 21/11/2017 às 10h57min na Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
Recurso Administrativo de licitação em epígrafe, após a sessão de reabertura realizada no dia 
17/11/2017 ás 14h00min, após julgamento dos documentos de habilitação, da licitante GPI 
SISTEMAS LTDA ME. Todavia, em razão de nenhum participante atender as exigências do instrumento 
convocatório, a Pregoeira declarou a presente licitação fracassada. 
 
Tendo em vista que tal ato é baseado no poder discricionário da autoridade competente, o certame 
foi fracassado baseado no mérito administrativo e devidamente publicado o resultado no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado da Bahia n.º 22.302, datado em dia 21 de Novembro de 2017. 
 
Do exposto a empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA apresentou peça recursal, a Pregoeira resolve 
acatar a presente documentação como direito de petição. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 
1- Da Admissibilidade do Recurso  
 
A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência 
concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão de 
fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório. 
 
A Lei nº 10.520/02, em seu art. 4º, inciso XVIII, assim disciplinou: 
 

Art. 4º, XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos; 

 
Essa mesma redação está prevista no item 20, subitem 20,3 do edital, que assevera:        
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20.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 
(...) 

 

20.3 Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de manifestação 

do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor 

recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

      
DO QUESTIONAMENTO 
 
Insurge-se a recorrente FREIRE INFORMÁTICA LTDA alegando que "a decisão que inabilitou a 

Recorrente foi fundamentada no item 5 do Anexo I (Termo de Referência) que descreve as 

“Características Gerais de Tecnologia e Segurança do Meio ambiente Operacional dos Sistemas”. 

Isso porque o item 5.1 estabelece que as licitantes interessadas deverão atender, obrigatoriamente, 

100% (cem por cento) dos 49 (quarenta e nove) requisitos tecnológicos, subdividos em 06 (seis) 

grupos , ali elencados. 

 
Questiona que “O edital consta, a respeito deste item, o requisito tão somente assim descrito II – 

TECNOLOGIA escalável, gerenciável e reutilizável de fluxo de trabalho. Segundo parecer da Comissão, 

foi registrada em Ata que a recorrente “Não atende, pois não foi demonstrado no sistema o 

gerenciamento do fluxo de trabalho”. 

 
(...), 

 
Prossegue a Recorrente alegando que “foi apresentado no equipamento da Recorrente durante a 

prova de conceito, em demonstração prática, a utilização de cluster usando o Apache Tomcat, 

montado em dois nós, um primário e outro secundário, permitindo assim que se utilize de servidores 

distribuídos para ampliar a capacidade de processamento e utilização dos sistemas, além das 

simples realização de upgrade dos recursos de processamento em uma única máquina. Ou seja, 

além da escalabilidade vertical, também demonstramos escalabilidade horizontal”. 

 

 (...), 

 
Argumenta ainda que: 
 
“O edital consta, a respeito deste item, o requisito tão somente assim descrito, III – AMBIENTE “os 

sistemas oferecidos devem obrigatoriamente funcionar em ambiente WEB, podendo ser acessado 

em qualquer computador, utilizando pelo menos os navegadores (browser) Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Safári e Chrome”. Não serão aceitos sistemas em plataforma cliente-servidor que 

emulem ambiente WEB”. 

 

“Na avaliação deste item, a Comissão declarou: “Não atende. O sistema foi apresentado no browser 

Safari em ambiente externo. Todavia, o mesmo deveria ser apresentado, no ambiente (interno), 

montado para realização da prova de conceito. Ressalta – se ainda que a empresa apresentou o 

sistema no ambiente interno, porém a tela demonstrada, apresentou limitações inviabilizando sua 

utilização do sistema”. 
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“Apresentamos o funcionamento dos sistemas nos quatro browsers solicitados. No caso do browser 

Safari, utilizamos um dos sistemas em acesso externo, conforme ratificado em Ata pela própria 

Comissão, demonstrando o funcionamento adequado do requisito”. 

 
(...) 

 

“O edital consta, a respeito deste item, o requisito tão somente assim descrito V - SEGURANÇAS 
autorizações ou desautorizações, por usuário, perfil ou transação, deverão ser dinâmicas e ter efeito 
imediato.” 

 

(...), 

 

“Na avaliação deste item, a Comissão declarou: “Não atende. Os recursos apresentados para 

autorizações ou desautorizações, não demonstraram eficácia, em razão do Administrador não 

conseguir desautorizar ou bloquear de maneira imediata o usuário. Verificou – se que a maneira 

empregada para realizar o bloqueio ou desautorização, é prejudicial na utilização do sistema, em 

virtude do Administrador ser obrigado a encerrar a sessão/login de todos os usuários.” 

 

“Durante a apresentação, foi demonstrado na prática a aplicação das autorizações e 

desautorizações, por usuário, perfil e transação de forma dinâmica e com demonstração de efeito 

imediato” 

 
(...), 

 
Por final, alega que “se não bastasse às questões mais relevantes sob o ponto de vista técnico legal 

supracitadas, pela experiência adquirida ao longo do tempo na produção e fornecimento de 

sistemas e afins, cabe acrescentar que tais práticas de autorizações e desautorizações não 

operações realizadas com frequência diária, constante ou recorrente. São, portanto, operações 

realizadas ocasionalmente, de forma planejada e antecipada, geralmente para surtir efeito a partir 

do inicio de um novo turno de trabalho, provocando assim, nenhum prejuízo aos usuários do 

sistemas ou sua execução, Frise – se de qualquer forma que a prática apresentada atende 

rigorosamente a exigência expressa no Edital.” 

 
(...), 

 
Assim requer que seja conhecido as razões do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando – 

lhe PROVIMENTO, culminando assim com a anulação da decisão em apreço, declarando a 

RECORRENTE habilitada para prosseguir no pleito, como medida da mais transparente Justiça!”. 

 
DO ESCLARECIMENTO 
 
Antes adentrar na apreciação da peça, faz-se necessário mencionar os motivos que levaram a 
desclassificação da ora Recorrente, considerando que, se verifica o atendimento aos requisitos do 
instrumento convocatório e se a licitante cumpriu as exigências, editalícias. 
 

Concluída a Demonstração da Prova de Conceito no que se refere ao item 5 , 

cuja análise foi realizada etapa por etapa, a Comissão de análise e apuração, 

julgou e considerou que a empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, não atendeu 
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de forma completa e satisfatória, o percentual de 100% (cem por cento) para as 

características gerais de tecnologia e segurança do ambiente operacional dos 

sistemas referente ao Item 5 módulos (I – Arquitetura, II – Tecnologia, III – 

Ambiente, IV – Usabilidade, V – Segurança e VI - Auditoria), (...). 

 
Diante da peça recursal acatada como direito de petição impetrada pela Recorrente, a Pregoeira 
passa a reanalisar as causas que motivaram sua inabilitação, objetivando dirimir questões com 
fulcro nos princípios constitucionais, como a razoabilidade e economicidade, porque o que se 
almeja alcançar empresa que atenda de forma satisfatória o objeto ora licitado, em consonância 
com os princípios norteadores e constantes na Lei Municipal 803/2007, Lei Federal 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
Nessa linha, toda conduta da Administração, será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. (grifo nosso). 
 
Inobstante a tempestividade, adentramos no mérito, em que pese a alegação da recorrente, sobre 
sua desclassificação/inabilitação, foi ocorrida em decorrência de um excesso de formalismo. Nota – 
se que a desclassificação da recorrente, se deu pelo descumprimento de uma exigência 
previamente estabelecida no instrumento convocatório, na forma das legislações que regem sobre o 
assunto, e todos os atos, dele decorrentes, deverão resguardar a vinculação ao instrumento 
convocatório para que surtam os efeitos legais desejados. 
 
Em relação aos pontos da prova de conceito suscitados na peça, a Pregoeira ressalta que: 
 
Como definido no Edital, a prova de conceito ocorreu em sessão pública, o objetivo da prova de 
conceito é atestar, e propor formas para que fosse possível garantir que a licitante tenha como 
cumprir os requisitos exigidos no Edital em questão, e mitigar quaisquer riscos envolvendo o 
processo, logicamente não desabonando da responsabilidade da licitante em apresentar os 
requisitos exigidos na sua totalidade sem omissão alguma e com a proatividade que se é esperada 
durante a prova de conceito. 
 
No tocante as alegações apresentadas pela Recorrente, com base nos argumentos apresentados 
pelo setor requisitante e Comissão Técnica, passamos a informar que: 
 
II – Tecnologia: A empresa recorrente Freire não apresentou um fluxo de trabalho escalável, o qual 

pode se adequar, facilmente, a mudanças na estrutura da Prefeitura.  

 

III – Ambiente: A empresa Freire, precisou acessar três ambientes externos para poder comprovar o 

funcionamento da solução no Browser Safari, e isto prejudicou o processo, pois comprovou a 

diferença de versão entre as soluções e o de configurações. E como ocorreu com a empresa 

concorrente, que realizou a prova de conceito anteriormente, não foi permitido recursos externos 

para comprovar funções, então, para manter a isonomia do processo aplicamos o mesmo controle a 

todas as concorrentes.  

 

V – Segurança: Como descrito as modificações, quanto a segurança, devem ser atendidas de forma 

dinâmica e ter efeito imediato, para garantir que o acesso de determinado usuário seja interrompido 
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imediatamente, sem prejudicar os demais usuários que estão utilizando o sistema, e a solução 

apresentada pela Freire não atendeu á este requisitos, pois a medida que preciso renovar as 

sessões abertas de todos os usuários isto pode afetar algum serviço que esteja sendo executado 

no momento, obrigando o usuário em questão a realizar a função novamente. 

 
Por fim, fazemos constar do presente julgamento que a Comissão deixou de analisar os outros 
pontos apontados na presente peça uma vez que os mesmos estão PRECLUSOS, já que, conforme 
consta na Ata de Sessão de Reabertura, a licitante não manifestou a sua intenção de recorrer.  
 
Assim, a Pregoeira e sua equipe de apoio decidem por negar provimento ao recurso administrativo 
acatado como direito de petição interposto pela recorrente FREIRE INFORMÁTICA LTDA, cujos 
argumentos não suscitam viabilidade de reconsideração desta Pregoeira, razão pela qual mantenho 
a decisão que declarou a referida licitante desclassificada e por consequência inabilitada por não 
obter o percentual de 100% (cem por cento), conforme exigido no item 12 do instrumento 
convocatório.  

 

DA DECISÃO 

 
Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentada nos termos do Edital, com base nos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do julgamento objetivo, na melhor doutrina 
e nos dispositivos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, à unanimidade de seus 
membros, e sem nada mais a considerar, conhecemos a presente peça como direito de petição para 
negar provimento ao pedido da Recorrente, dando tratamento apenas de esclarecimentos no sentido 
de MANTER a mesma desclassificada e por consequência inabilitada, no referido certame. 

 
É o parecer, SMJ. 

  
Camaçari, 14 de dezembro de 2017. 

 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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Monique de Jesus  
Fonseca 
Pregoeira 
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