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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIR0 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DA BAHIA  

 

Ref. Pregão Eletrônico  nº 06/2021  

ZM4 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME, 

pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob no 

25.104.025/0001-66, com sede à Rua J. B. da Fonseca, nº 150, sala F, 

Centro, Cruz das Almas – BA, por intermédio de seu representante legal, 

na condição de licitante no Pregão Presencial nº 06/2021017, processado 

PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA  BAHIA vem, com 

fundamento no § 2o do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no item 13.1 

do edital da licitação em epígrafe, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021 

pelas razões e motivos que a seguir aduz: 

O Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 06/2021, que tem por objeto 

“LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, CONTENDO MÓDULOS 

INTEGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, COM AS 

ESPECIFICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO SERVIÇOS 

CORRELATOS, ADERENTE ÀS NORMAS, POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS 

DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

(INFORMATION SECURY MANAGEMENT SYSTEM – ISMS)”. 

 

A seguir, trataremos de apontar os equívocos do 

Edital, os quais devem ser, necessariamente, corrigidos pela Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia, sob pena de vício irreparável do procedimento 

licitatório, sujeito a revisão pelos órgãos de controle externo  ou pelo 

Judiciário. 
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I - FALHAS DE NATUREZA TÉCNICA  

Inicialmente, devemos deixar assentado que o objeto do edital foi 

estipulado como ““LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, 

CONTENDO MÓDULOS INTEGRADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E 

RECURSOS HUMANOS, COM AS ESPECIFICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS, ADERENTE ÀS NORMAS, 

POLÍTICAS E BOAS PRÁTICAS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (INFORMATION SECURY MANAGEMENT 

SYSTEM – ISMS)”. 

Desse modo, o primeiro ponto que nos causa 

espécie é que o edital não diferencia quais são as funcionalidades 

obrigatórias e quais as funcionalidades desejáveis do “sistema de 

gestão de pessoas” a ser contratado através da licitação. Da forma como 

está, TUDO É OBRIGATORIO, levando-se em consideração o teor do item 

2.2.1.1 do Termo de Referência, in verbis: 

 “A LICENÇA DE USO DEVE SER DE UM SOFTWARE 

INTEGRADO, COM TODAS AS CARACTERÍSTICAS 

FUNCIONAIS E TECNOLÓGICAS MÍNIMAS, ABAIXO 

INDICADAS PARA TODOS OS MÓDULOS” 

 

Em situações dessa natureza, dada a extensão dos 

requisitos do sistema, é natural que o instrumento convocatório distinga, 

com exatidão, quais são os itens realmente obrigatórios e quais são os 

desejáveis no momento da apresentação. Sendo certo que todos os 

requisitos deverão estar operacionais no momento da implantação, o que 

se espera é a fixação de um percentual razoável de itens obrigatórios 

dentro do universo de funcionalidades para efeito de avaliação do sistema. 
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Não podemos deixar de sinalizar que a modalidade 

adotada, pregão eletrônico, se caracteriza pela exiguidade de tempo na 

formulação das propostas, incompatível, portanto, com a necessidade de 

ajustar o sistema a uma imensa gama de funcionalidades estabelecida pela 

Administração. Sendo mais claro: o prazo de 8 (oito) dias úteis não se 

revela apropriado para que uma empresa possa ajustar a sua solução a um 

formato específico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

Nunca é demais lembrar que o pregão é modalidade 

aplicável para 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? As respostas para essas indagações somente serão 

alcançadas quando os licitantes tiverem acesso às informações constantes 

da fase interna do procedimento licitatório, sobretudo no tocante à 

pesquisa de preços. 
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III – INCONSISTÊNCIA NO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

       

 No item 18.9 do Edital está previsto que:  
 

 “Recebida a proposta de preços atualizada, o pregoeiro convocará o 

Licitante classificado em primeiro lugar a efetuar a DEMONSTRAÇÃO do 

Sistema a ser disponibilizado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas para as unidades competentes do Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia - TCE, usuárias do Sistema, visando comprovar que o Sistema 

atende a, no mínimo, 90% (noventa por cento) das funcionalidades 

estabelecidas no Termo de Referência,tendo em vista o princípio da 

continuidade do serviço público , 

 Cabe ressaltar ainda que, tendo em vista a necessidade de efetiva 

utilização do sistema pelo TCE, as funcionalidades básicas operacionais de 

cada área/módulo devem estar disponíveis já no momento da licitação, 

demonstração e implantação, ou seja,incluídas nos 90% referenciados 

acima. Somente aquelas que não prejudicarem o funcionamento do serviço 

poderão ser objeto de concessão do prazo para desenvolvimento  até o 

aceite definitivo  

 Esta validação,  de caráter eliminatório, será realizada por comissão 

instituída por membros dentre servidores do TCE/BA, que validará item a 

item o atendimento ao solicitado neste Edital, devendo em até 48h de 

concluída a apresentação, divulgar o aceite ou não da proposta da 

empresa.”.  

 

                                   O Edital e seus anexos  descreve as funcionalidades para 

do sistema, determinando que todas estas funcionalidades são 

obrigatórias, e que para efeito de classificação a empresa deve na 

apresentação do sistema atender no mínimo 90% das funcionalidades e 

ainda estabelece  que a comissão poderá desclassificar a empresa que 

mesmo atingindo o 90%, por não atender algum item julgado como de 

grande importância pela equipe técnica do TCE-BA. 
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                       O Percentual de 90% ( noventa  por cento) de aceitação é 

extramente excessivo, e a possibilidade  da comissão poder desclassificar 

a empresa que mesmo atingindo o percentual  90%,  por não atender 

algum item julgado como de grande importância,  deixa uma 

subjetividade na avaliação , caracterizado discricionariedade e  

ofensa ao princípio do julgamento objetivo. 

 

Em razão da inegável importância dessa 

apresentação, é  fundamental  evitar a utilização de fatores 

sigilosos que interfiram no equilíbrio entre os licitantes. De forma 

clara, é imprescindível que sejam definidos quais itens são de 

grande importância e que, se não apresentados causa a 

desclassificação da licitante. 

 

V – DO PEDIDO 

Do acima exposto, requeremos que essa Pregoeiro 

promova as correções dos itens ora questionados do Edital Pregão 

Eletrônico nº 06/2021, cujas formulações são desconformes à legislação 

aplicável, e, com esteio no disposto no §4o do art. 21 da Lei Federal n.º 

8.666/93, reabra o prazo para elaboração das propostas. 

Nestes termos, 

P. Deferimento. 

Cruz das Almas, 13  de Abril de 2021. 

HAROLDO ALBERTO DE CERQUEIRA LIMA MUCCINI 

Representante Legal 

ZM4 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME 

CNPJ/MF nº 25.104.025/0001-66 
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