
                                            

ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021

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).

Pedido de Impugnação. 

Pregão Eletrônico. Processo TCE/002140/2021

Impugnantes: FG LOCACÃO E SERVICOS EIRELI
ZM4 TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI ME

Em  apertada  síntese,  as  Empresas  Impugnantes  apresentaram  as  razões  que
fundamentam a sua insurgência contra os itens 18.9 do Edital e 2..2.1.3.1 do Termo de
Referência, que assim dispõem:

18.9  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.

18.9.1 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”.

18.9.2  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.

(…)

2.2.1.3  –  Tendo  em  vista  o  grande  número  de  funcionalidades
específicas  do  TCE  requeridas  no  Edital  para  cada  um  dos



                                            
módulos/área, será concedido o prazo indicado no Edital para que a
empresa Contratada desenvolva tais funcionalidades.

2.2.1.3.1 – Entretanto, tendo em vista o princípio da continuidade do
serviço público, o sistema proposto deve, já no momento da licitação,
demonstração  e  implantação,  atender  a,  no  mínimo,  90%  das
funcionalidades estabelecidas no Edital, sendo-lhe concedido o prazo
até o “aceite definitivo” do sistema para o desenvolvimento dos 10%
restantes.

2.2.1.3.1.1 – 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  75%  referenciados  acima.  Somente  aquelas  que  não
prejudicarem  o  funcionamento  do  serviço  poderão  ser  objeto  de
concessão do prazo para desenvolvimento até o “aceite definitivo”. 

No bojo de suas alegações, as Impugnantes afirmam que o Edital comete o erro de
estabelecer discricionariedade à Comissão para avaliação de importância sobre um
item não atingido.  Ao não determinar quais os 90% necessários à continuidade do
serviço,  o  Edital  abre  margem  para  uma  análise  subjetiva  incompatível  com  os
princípios da administração pública.

Preliminarmente,  em análise  de admissibilidade da Impugnação,  verifica-se que foi
apresentada tempestivamente e na forma do item 13 e ss. do Edital.

Após  analisar  detalhadamente  o  presente  Pedido  de  Impugnação,  a  Comissão
Permanente de Licitação - COPEL, na pessoa de seu Pregoeiro Oficial, deliberou que,
quanto ao mérito,  verifico que assiste razão às Impugnantes,  de modo que se faz
necessário determinar os itens considerados essenciais para conferir objetividade ao
critério de julgamento das propostas.

Deste  modo,  com fulcro  no que  fora  acima ponderado,  CONHEÇO do  pedido  de
Impugnação,  visto  que  tempestivo,  e,  no  mérito,  e  tendo  em  vista  o  princípio  da
autotutela, julgo PROCEDENTE a Impugnação.

Dessarte, suspendo a sessão prevista para o dia 19 de Abril de 2021 para a realização
de ajustes no Edital. As novas datas serão divulgadas através do Portal do TCE/BA,
bem como publicadas no Diário Oficial Eletrônico.

Salvador, 16 de Abril de 2021.

Carlos Magno Rehem Dantas

Pregoeiro Oficial.


