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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2018 – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atualização, suporte e 
manutenção do Sistema de Gestão de Educação - SGE, padrão WEB, software Público, incluindo Sistema 
Legado para Software Público de Gestão Municipal E-CIDADE, software livre, para a versão operacional mais 
recente desse sistema, disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, através do Portal do Software Público 
Brasileiro, conforme licença GPL (General Public License), incluindo adaptações e customizações.  
 
 
DATA DE ABERTURA: 25/10/2018 
 

 
RECORRENTE: FACILITA TECNOLOGIA LTDA. 
 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 22/10/2018 às 16h01min, a 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 a 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.  
 
 

DAS ALEGAÇÕES E DO JULGAMENTO  
 
 

Inicialmente esclarecemos que a Comissão de Licitação buscou confeccionar um edital com base no 
Termo de Referência elaborado pelo setor requisitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse 
público, em conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 

Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 
foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Governo para avaliação da impugnação. Pelo 
Responsável foi dito: 
 
1) Acerca das alegadas “INCONSISTÊNCIAS OBSERVADAS”: 
 
Não há nenhuma inconsistência, visto que a designação “Sistema de Gestão de Educação”, ou “ Sistema 
de Gestão de Educacional” ou ainda “Sistema de Gestão Escolar” representado simplesmente como 
“SGE” é uma designação genérica utilizada para vários Sistemas de Software desenvolvidos para a área 
de educação pública. Como exemplo podemos citar alguns sistemas com essa designação usados 
atualmente no mercado: 
 
a) Sistema de Gestão Escolar (SGE) do Governo da Bahia, utilizado pela Secretaria do Estado da 
Bahia, foi desenvolvido originalmente pelo CPQD e atualmente sendo mantido pela própria Secretaria de 
Educação. 

b) Sistema de Gestão Escolar IScholar – Sistema desenvolvido pela Infinitech Tecnologia provê 
gestão integrada para escolas publicas e privadas. 
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c) Sistema de Gestão Educacional Delta - Sistema desenvolvido pela Delta Informática,dedicado 
mais ao mercado privado, provê módulos como Gestão Financeira, Gestão Pedagógica e Acadêmica e 
Gestão da Secretaria. 

Existem diversos outros sistemas com designação semelhante no mercado. 
 
O objeto do edital não explicita que o “SGE” deve ser legado mas que o SGE é composto de outros 
sistemas, entre eles o  E-CIDADE, conforme o próprio edital deixa claro: 
 

“… Sistema de Gestão de Educação - SGE, padrão WEB, software Público, incluindo Sistema Legado 
para Software Público de Gestão Municipal E-CIDADE, software livre, para a versão operacional mais 
recente desse sistema, disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, através do Portal do Software 
Público Brasileiro...” 
 

O enunciado esclarece que o Sistema SGE deve ser composto pelo Software Público de Gestão 
Municipal E-CIDADE, o qual é software publico que faz parte do Portal. A designação de SGE foi 
aplicada porque ele abrange além do  E-CIDADE outros softwares que serão desenvolvidos pela equipe 
de analistas e programadores da CONTRATADA previstas no presente edital. É apenas uma 
nomenclatura genérica. 
 
Além disso, no próprio item 2 do edital (JUSITIFICATIVA), esclarece que: 
 

“A Secretaria de Educação do Município de Camaçari já possui a solução E-CIDADE, mas o 
mesmo encontra-se em uma versão antiga (ano 2010) e precisa ser atualizado para a versão 
atual e estável indicada no site Software Público. Esta atualização torna-se necessária para 
incorporar novas funcionalidades e também corrigir erros existentes. A economia de recursos é 
somente uma das vantagens na adoção do software de Gestão Pública E-CIDADE, pois este sistema 
atende aos departamentos da Secretaria de Educação do Município e tem garantia de continuidade por 
ser um sistema disponibilizado no Portal do Software Público Brasileiro, ferramenta apoiada pelo 
Ministério do Planejamento.” 
 

O sistema legado mencionado no edital se refere exclusivamente ao E-CIDADE., conforme está claro no 
objeto do Edital: 

 
“… Sistema de Gestão de Educação - SGE, padrão WEB, software Público, incluindo Sistema Legado 
para Software Público de Gestão Municipal E-CIDADE..” 
 

Em relação aos demais pontos mencionados no item 1 do questionamento seguem respostas abaixo: 
 
a) O sistema em questão para a manutenção é o e-cidade ou o SGE? Considerando o disposto no item 

6.2 (a). 

Resposta: Conforme já explanado é o E-CIDADE. Novamente esclarecemos que a designação SGE é 
genérica e representa aqui o E-CIDADE e demais soluções a serem desenvolvidas. 
 
b) Se for o SGE ele é público? 

Resposta: Novamente esclarecemos que o edital faz referência ao E-CIDADE. 
 
Quanto aos pontos (c), (d) e (e), entendemos que dispensam repostas visto que já deixamos claro que o 
sistema em questão que deverá atualizado é o E-CIDADE. 
 
f) Essa atualização será por meio de desenvolvimento, se for qual será a métrica utilizada? 

Resposta: A atualização será feita através de instalação da versão mais atualizada do E-CIDADE 
disponibilizada no Portal do Software Publico ( https://softwarepublico.gov.br). 
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g) “A migração de dados será desnecessária em caso de atualização do sistema e-cidade, essa 
migração é”. 

Reposta: Entendemos que o “questionamento” acima é na verdade uma afirmação e a mesma não faz 
sentido, pois nos parece que está incompleta (“.. essa migração é.”) . Porém esclarecemos que a 
migração será sim necessária e faz parte do planejamento de atividades, previsto no edital no item 
CRONOGRAMA BÁSICO DE ATIVIDADES na fase Conversão/ Migração de Dados. 
 
2) Sobre a solicitação de Registro no CREA-BA. 

Visto que ainda não existe um “Conselho Federal de Informática” no país, como o intuito do edital foi de 
melhor selecionar as empresas que tenham capacitação notoriamente comprovada nas áreas de 
“consultoria em tecnologia da informação, de instalação de software, de manutenção de programas de 
informática, de segurança em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços 
em tecnologia da informação” (observe aqui o grande leque de opções para diversas empresas que 
atuam com TI), a administração optou por escolher o CREA como uma organização reconhecida 
nacionalmente pela sua competência nas questões tecnológicas em geral, inclusive de Engenharia de 
Software. Vale ressaltar que o CREA estabelece o registro de Engenheiros de Software, conforme 
consta da ata da Sessão Plenária Ordinária 1.461 do Sistema CONFEA/CREA (Decisão Nº: PL-
0834/2018, Referência:PC CF-1942/2017, 24 de maio de 2018). Quanto alegação de que o edital solicita 
a comprovação registro de empresas de TI, não se trata aqui de uma exigência do CREA sobre as 
empresas de TI, mas de que o  CONFEA/CREA  ser o único Conselho Federal que aceita registros de 
profissionais de nível superior de Software no pais e que pode sim emitir uma CERTIDÃO DE 
REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA declarando que a empresa possui as atividades 
acima relacionadas com TI, ao contrário do que declara a acusação. Porém vale ressaltar que o 
CONFEA/CREA não é órgão de fiscalização de empresas TI e nenhum momento o edital menciona que 
o CONFEA/CREA é entidade competente para abrigar registros de empresas de TI, mas penas é 
solicitado o Registro no CREA-BA que a empresa executa os serviços já mencionados. 
 
3) Acerca das alegadas “afrontas” mencionadas no questionamento, conforme descrito a seguir: 

“O Edital exige em seu item 9 na página 39 que a empresa deve ter obrigatoriamente filial no município 
ou raio de 100km, numa total afronta aos princípios da razoabilidade, isonomia, economicidade, 
legalidade, para não citar outros. A afronta ainda é maior por exigir equipe INTERNA na prefeitura. Com 
horários e local de trabalho definidos em edital. “ 
 
Reposta: 
No nosso entendimento não existe aqui nenhuma irregularidade nem “afronta”. A administração solicita 
que a Contratada “possua escritório ou filial no município de Camaçari ou pelo menos no raio de 100 
km”. Essa solicitação é perfeitamente justificada pois os tipos de serviços a serem indesenvolvidos 
necessitam de suporte rápido e presencial, conforme previsto no item Suporte Assistido do 
CRONOGRAMA BASICO DE ATIVIDADES. 
 
Além disso a Contratada deverá procurar cumprir as exigências de tempo de atendimento previstas no 
SLA  (Acordo de Nível de Serviços), conforme previstos no ANEXO I A do Termo de Referencia, para as 
fases abaixo do projeto: 
 

- ATUALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO. 

- CONVERSÃO, TESTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS. 

- OPERAÇÃO ASSISTIDA E SUPORTE. 

Conforme se pode verificar no SLA de cada uma dessas fases os tempos mínimos para resposta da 
contratada devem de Até 01 (um) dia útil para a fase de ATUALIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 
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CUSTOMIZAÇÃO e fase de CONVERSÃO, TESTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS; e  até 01 (uma) 
hora para a fase de OPERAÇÃO ASSISTIDA E SUPORTE. Como se pode notar seria impossível que 
contratada pudesse dar esse suporte se não possuísse escritório ou filial no município de Camaçari ou 
pelo menos num raio de 100 Km ao redor do município, conforme reza o edital. 
 
No caso da questão relacionada com a alegação de que o edital exige “equipe INTERNA”, em nenhum 
momento isso é mencionado. Cremos que exista uma má interpretação do subitens (b) e (c) do item 6.2. 
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, conforme é mostrado a seguir: 
 

“b) Prestar auxílio nas atividades de monitoramento do ambiente de rede lógica para identificar 
possíveis problemas e apresentar soluções que garantam o pleno funcionamento do sistema SGE, 
através de equipe especializada CONTRATADA, conforme relação de profissionais descritas no 6.3 
QUADRO TÉCNICO PROFISSIONAL, sempre que solicitado pela Coordenadoria da CCTGI/SEGOV. 
 
c) Desenvolver atividades de Suporte Técnico para análise, depuração e correção de erros que se 
apresentarem. O serviço de suporte técnico será presencial, com equipe residente em instalações 
da Prefeitura (vide relação de profissionais no item 6.3 (QUADRO TÉCNICO PROFISSIONAL), ou 
remoto quando não for possível acesso às instalações da Prefeitura (casos especiais), de acordo 
com a política de controle de acesso estabelecido pela CCTGI/SEGOV.” 
 

No item 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, o edital menciona que a CONTRATADA “deverá possuir 
escritório ou filial no município de Camaçari ou pelo menos no raio de 100 km”, deixa a subentender que 
a equipe da CONTRATADA deverá estar em escritório ou filial. Ficará “residente quando for necessária 
sua presença na Prefeitura, mas normalmente a equipe deverá ficar externa à prefeitura. È importante 
notar no entanto que, nas fases 1 (Atualização de Mapeamento de Processos), 2 Atualização de versão 
do Sistema e  3 (Conversão/Migração de Dados) previstas no CRONOGRAMA, as quais tem duração 
prevista de 90 dias e que são as fases mais críticas do projeto, talvez seja necessário que a equipe 
esteja mais residente do que externa, dado a complexidade e necessidade de maior dedicação da 
equipe nesse período. 
 
4) Em relação as alegadas inconsistências relacionadas com o item 2.1.3 do edital (parte dos 
REQUISITOS BÁSICOS do Sistema), vejamos abaixo: 
 
3.1 questionamento (a): “No item “l” Matricula on-line é um módulo a parte, não está dentro da 
Secretaria, aqui está mencionando matricula online como se fosse uma funcionalidade, mas no E-cidade 
é um módulo a parte “. 
 
Resposta: 
 
Observe que, conforme está descrito no edital, item 2 (DESCRIÇÃO DO SOFTWARE), a Contratada 
“deverá desenvolver ou customizar as rotinas/funções que serão desenvolvidas durante a vigência do 
contrato” (vide destaque abaixo). 

 
“As rotinas/funções serão classificadas em obrigatórias, ou seja, aquelas funções que já estão 
previstas no SGE (e-cidade ou módulos adicionais) os quais a CONTRATANTE já disponibiliza para a 
atualização dos sistemas, aqui denominados de REQUISITOS BÁSICOS, conforme relacionados a 
seguir. A CONTRATADA deverá desenvolver ou customizar as rotinas/funções que serão 
desenvolvidas durante a vigência do contrato. Essas rotinas/funções serão aqui denominadas de 
REQUISITOS NOVOS, conforme relacionados a seguir.” 
 

Logo, não está descrito em lugar nenhum do edital que o E-CIDADE deve possuir tal modulo (Matricula 
On-Line), mas que a contratada deverá desenvolver esse e outros módulos adicionais (denominados de 
REQUISITOS NOVOS ) que juntos ao E-CIDADE comporão o chamado SGE. Esse módulo de Matrícula 
On-line, bem como outros, será desenvolvido durante a vigência do contrato. 
 
3.2 Questionamento (b): “O item “k” não se trata de cadastro e sim de tabelas auxiliares que são 
importadas para o sistema, estão disponíveis para visualização, mas não podem ser incluídas ou 
alteradas”. 
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Resposta: 
 
A observação acima se refere ao sub-item K (item 2.1.3.2. requisitos do  Módulo Escola) . Nesse caso o 
questionamento tem fundamento, pois as tabelas do CENSO Escolar são geradas pelo INEP (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), ligado ao MEC e que define anualmente 
todos os campos das tabelas do Censo que deverão ser utilizadas para importação e exportação do 
CENSO, denominado Educacenso. Nenhuma entidade tem acesso para moficação dessas tabelas, mas 
apenas o próprio INEP, por isso não poderá ser realizada nenhum cadastro ou modificação no lay-out 
das mesmas. 
 
Esse item (K) deverá ser  desconsiderado no Edital. 
 
3.3 Questionamento (c): “ O item “u” tem um erro de regra de negócio, calendário não é separado, é 
único para todas escolas, apenas eventos internos são modificados individualmente pela escola 
(separado). 
 
Resposta: De acordo com os requisitos do E-CIDADE realmente não possível se ter o calendário em 
separado para cada escola. Provavelmente houve erro de digitação. O item U deverá corrigido para” 

“Cadastro do calendário de cada escola, informando todos os eventos dos mesmos”.            
 
3.4 Questionamentos (d)e (e): Acerca de alegada erro das regras de negócio referentes aos itens (ee) e 
(oo). 
 
Resposta: 
 
Nota-se aqui que a empresa que entrou os questionamentos não compreendeu que a solução esperada 
para a administração não é apenas composta do E-CIDADE, mas de um conjunto de soluções 
(denorminada de SGE) do qual o E-CIDADE, é o principal elemento dessa solução, sem o qual 
obviamente não seria possível a implementação do presente projeto. Porém quando o E-CIDADE não 
puder atender, como é o caso desses itens, a CONTRATADA deverá desenvolver soluções que 
complementares que atendam aos requisitos solicitados, por isso o uso do substantivo “possibilidade” 
que denota a característica do que é possível não sendo necessariamente obrigatório. 
 
Exemplos: 
 
oo) Possibilidade de trocar o aluno de turma para remanejamento; qq) Possibilidade de 

cancelar uma progressão; tt) Possibilidade de matricular aluno da rede municipal ou de fora 

da rede municipal; Etc. 

4)  Em relação a informação de que “O item 2.2 de Requisitos Novos possui diversas funcionalidades 
que já serão contempladas depois da atualização do e-cidade, deixando confusa a razoabilidade da 
solicitação”. 
 
Resposta: 
 
Essa observação não traz nenhum prejuízo ao certame, pois caso realmente a nova versão já disponha 
de algumas funcionalidades previstas no item 2.2 (REQUISITOS NOVOS), obviamente não será 
necessário o desenvolvimento de todas as novas funcionalidades. Porém caso não possuam será 
mantido o desenvolvimento desses novos requisitos, conforme previsto no edital. 
 
4) Questionamento: 
 
“No item 2.4 “Análise de dados” resta a seguinte dúvida: Considerando que o software público e-cidade 
NÃO tem ferramenta de BI disponível e considerando que não está no rol de desenvolvimento de novos 
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requisitos, como será forma de contratação desta ferramenta? Deverá ser um software público? O valor 
se confunde com a mensalidade apresentada para suporte e desenvolvimento? Como será tratada a 
propriedade intelectual deste item?” 
 
Resposta: 
 
Em relação a esses questionamentos, entendemos serem totalmente infundados. Notas-se que não 
houve entendimento global do projeto proposto por essa administração. Em nenhum local do edital é 
solicitado o serviço de desenvolvimento de uma ferramenta de BI nem que exige-se que o E-CIDADE 
possua alguma ferramenta de BI e nem que será contratada a aquisição de ferramentas de BI. Serão 
utilizadas ferramentas da própria administração. A função do profissional de BI está claramente definida 
no edital no item 6.4.5 (Serviço de Análise de BI Bussines Intelligence), conforme mostrado abaixo: 

 
“Descrição do cargo/Principais atividades: Desempenhar atividades voltadas a análise e 
levantamento de requisitos, definir modelagem e modelos de dados a serem tratados e 
transformados e saber escolher a melhor ferramenta para extração de dados de acordo 
com a necessidade. 

 
DA DECISÃO 
 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 
base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 
803/2007, da Lei Federal n.º 8666/93, resolve: 
 
1. Receber a impugnação apresentada pela empresa FACILITA TECNOLOGIA LTDA. 
 
2. Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE, a presente impugnação, desconsiderando os erros materiais 
que não acarretam em critérios de aptidão técnica, de proposta de preços e de habilitação e  mantendo a 
data de abertura da presente licitação bem como o Edital nos termos em que foi publicado.  
 

 
Camaçari, 24 de outubro de 2018. 
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