
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNICA: PREGÃO 32/2015

PROCESSO: 0.00.002.001555/2015-43

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A empresa  LINK  DATA INFORMÁTICA E  SERVIÇOS  LTDA S/A (CNPJ  24.936.973/0001-03,

interpôs impugnação tempestiva ao edital do pregão nº 32/2015, para  aquisição de licença de uso de

sistema de gestão para automatizar os processos das áreas de compras e contratos, contemplando: cessão

de  direito  de  uso  permanente  do  software;  serviço  de  instalação;  parametrização;  customização;

implantação; treinamento; manutenção e fornecimento de atualizações do aplicativo, para atender às

necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público, e ao final requer o acolhimento dos seguintes

pedidos:

1. DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE

a) Alteração e revisão dos subitens 5.11 do Edital e 8.5, 1.3, 2.1, 2.9, 2.11, 4.1, 4.6, 4.7 e

6.6 do Termo de Referência e excluídos os subitens 2.12 e 5.4.5 do mesmo Termo.

b) Incluir roteiros e testes a serem realizados e sua vinculação com as características

técnicas e funcionalidades desejadas.

c) Republicar o Edital, nos termos do art. 4º,V, da Lei 10.520/2002.

2. DA RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA

Instadas a se manifestarem, a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Coodenadoria de

Materiais, Compras e Contratos,  emitiram os entendimentos abaixo, às formulações da impugnante:

Resposta ao pedido de impugnação da empresa Linkdata

Questão 1 :

"Assim, deve ser revista a redação do subitem 5.11 do Edital, a fim de que se exija da licitante
classificada em primeiro lugar a comprovação de atendimento a pelo menos 90% (noventa
por cento) das funcionalidades especificadas no Anexo I, na esteira das disposições feitas por
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esse próprio CNMP em licitações anteriores para objetos semelhantes".

Resposta: 
Não há sentido em se estabelecer relação entre o percentual de atendimento adotado no certame
atual e o de certames passados. O percentual é estabelecido para cada caso concreto, e tem por base
a  prospecção  de  mercado  realizada  e  o  propósito  de  se  aumentar  a  competição  no  certame
licitatório. É do entendimento da equipe de elaboração do termo de referência que o percentual de
75% está adequado para o caso em tela e que o prazo de 60 dias úteis é suficiente para as eventuais
adaptações necessárias.

Questão 2 :

"Assim, deve ser alterada a redação dos subitens 1.3 e 6.6 do Anexo I do Termo de Referência,
a fim de que sejam apresentadas descrições detalhadas, objetivas e precisas das exigências,
eliminando-se o risco de interpretações subjetivas".

Resposta:

A palavra "dinâmicos" no contexto dos itens citados, 1.3 e 6.6, deve ser entedida no seu significado
mais comum, ou seja, o oposto de "estáticos". O que se pretende é que o usuário possa incluir ou
retirar campos de um relatório, ou interferir na ordem de apresentação destes campos, não ficando
restrito a um layout "estático" de relatório, definido por quem o desenhou.

Questão 3:

"Contudo,  tal  subitem  deve  ter  sua  redação  alterada  ou  ser  excluído  do  instrumento
convocatório, uma vez que a demonstração de customização durante a prova de conceito é
impossível".

Resposta:

A questão apresentada refere-se ao subitem 2.12: Montagem do mapa de pesquisa de mercado, de
modo  a  gerar  o  quadro  comparativo  de  preços.  Essa  montagem  deverá  ser  feita  utilizando
fórmulas. Essas fórmulas deverão ser cadastradas pelo CNMP ou podem ser customizadas pela
empresa  CONTRATADA quando  de  sua  definição  pelo  Conselho.  Deverá  ser  possível,  ainda,
escolher dentre as fórmulas cadastradas, qual delas se deseja utilizar no momento da geração de
um quadro comparativo de preços.

Da leitura da especificação do subitem, resta absolutamente claro o que se exige. A solução em
análise  deverá  ser  capaz  de  aceitar  o  cadastramento  de  fórmulas  para  geração  do  quadro
comparativo de preços, diretamente pelo usuário final ou pela empresa Contratada. E ainda, no caso
de haver  mais  de  uma fórmula  cadastrada,  o  usuário  do  sistema deverá  ter  a  possibilidade  de
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escolher qual usar a cada vez que desejar gerar um quadro comparativo de preços. 
Quanto a impossibilidade de se demonstrar a funcionalidade exigida durante a prova de conceito,
trata-se de afirmação da Impugnante com a qual a equipe de elaboração do termo de referência não
concorda, pois isso depende da forma como a funcionalidade foi implentada na solução em análise.
Ainda que seja impossível demonstrar durante a prova de conceito, a empresa Contratada terá o
prazo de 60 dias úteus para adaptar sua solução para a exigência.

Questão 4

"Assim, deve ser excluído do instrumento convocatório a exigência prevista no subitem 5.4.5
do  Anexo  I  do  Termo de  Referência,  uma vez  que  essa  mesma exigência  já  se  encontra
elencada no subitem 5.4.3".

Resposta:

Não  há  necessidade  de  remoção  do  item  do  EDITAL,  uma  vez  que  não  causa  prejuízo  à
especiicação  das  funcionalidades  do  sistema.  Para  efeitos  de  avaliaão  da  habilitação,
desconsideramos o item 5.4.5 por fazer parte do item 5.4.3.

Questão 5

"Esse desencontro de informações pode levar à frustração da execução dos serviços objetos do
certame, tendo em vista que o que se solicita em um item (2.1) é impeditivo de atendimento a
outro (2.9)".

Resposta:

Vejamos o texto dos itens:
"2.1...Subelemento - Campo texto de livre preenchimento, com possibilidade de pesquisa em tabela
contendo os dados de subelemento conforme o SIAFI;" e
"2.9 Funcionalidade que permita cadastro de dados de materiais e códigos de natureza de despesa,
com subelemento e especificações, por meio de tela de cadastro própria ou importação de arquivo
texto ou planilha contendo tais informações;"

A  impugnante,  em  sua  peça,  cita  apenas  o  trecho  do  subitem  2.1  que  se  refere  a  "livre
preenchimento", entretanto, como se pode depreender do texto acima, há também a previsão para
"pesquisa em tabela contendo os dados de subelemento conforme o SIAFI;". Sendo assim, não há
incompatibilidade entre as duas exigências.

Questão 6
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"Impugna-se, ainda, o texto do subitem 2.11, por prever unicamente opção de consulta das
propostas cadastradas, e não a geração de relatório".

Resposta:

A equipe de elaboração do termo de referência considerou suficiente a exigência de "consulta das
propostas cadastradas". Não há razoabilidade em se pretender impugnar o edital somente por não
haver a exigência de emissão de relatórios no subitem em questão.
Questão 7

"O subitem 4.1 do Anexo I do Termo de Referência contém a seguinte exigência:
'Informações quanto à publicação do Extrato do Contrato e dos Termos Aditivos no Diário
Oficial da União, com data de publicação e número do jornal, dentre outras;'"

Resposta:

Mais uma vez,  há uma exorbitância do direito de impugnar,  desta feita valendo-se de supostas
omissões absolutamente irrelevantes. É sabido, principalmente por aqueles que atuam na área, como
é o caso da Impugnante, que as informações pertinentes à publicação no Diário Oficial da União
são, além de data e número do jornal, a identificação da seção e do número da página. Entretanto, as
duas  informações  explicitadas,  data  de  publicação  e  número  do jornal,  são  suficientes  para  se
localizar a publicação. Sendo assim, na avaliação no momento da habilitação, exigiremos que a
empresa atenda aos dados mínimos especificados.

Questão 8

"De mesma maneira, o subitem 4.6 do Anexo I do Termo de Referência, ao exigir do sistema a
'Emissão  de  relatórios  estatísticos  de  todos  os  dados  contratuais,  com  geração  de  gráficos
ilustrativos', cria requisito subjetivo e de difícil mensuração".

Resposta:

Entende-se por relatório estatístico um aprimoramento dos relatórios dinâmicos, nos quais será 
possível, além das funcionalidades já mencionadas anteriormente – de inclusão e supressão de 
campos, e de ordenação destes – o agrupamento, a totalização e cálculos de campos, quando couber.
Não há a expectativa de que se possa produzir um relatório estatístico com todos os dados 
contratuais, mas sim, que eles estejam disponíveis para seleção.

Além disso, para os relatórios gerados, espera-se que sejam possíveis gerar gráficos que facilitem a
visualização e análise das informações.

Questão 9
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"Por fim, chama atenção o teor do subitem 4.7, ao prever exigência de 'Possibilitar o controle
do processo quando da elaboração dos termos contratuais, quanto às datas, os andamentos e as
publicações'
...
Assim, deve ser excluída ou alterada a exigência prevista no subitem 4.7, por não condizer
com as demais especificações contidas no Edital".

Resposta:

O que se pretende com esse requisito é que se tenha a possibilidade de controle do cadastro das
informações dos contratos em celebração pelo CNMP. O termo "processo" nesse caso, se refere ao
procedimento realizado pela área de contratos do CNMP. Os dados são os mesmos previstos na
planilha "Dados de Contratos", do anexo V do Termo de Referência.

Além das questões devidamente respondidas acima, a Impugnante cita acórdãos do Tribunal de
Contas da União para, em síntese, solicitar que seja viabilizado o acompanhamento da prova de
conceito por todos os licitantes e que haja atenção para a descrição dos roteiros e testes realizados e
sua vinculação com as caracterísiticas técnicas e funcionalidades desejadas.
Oportuno mencionar que não há no instrumento editalício qualquer impedimento ao acompanhamento da

prova de conceito por todos os licitantes. A Impugnante já teve oportunidade de exercer esse direito em

outro certame licitatório nesta Casa, e pode testemunhar a lisura e a transparência com as quais são

conduzidas as sessões de avaliação, com registro dos roteiros e testes realizados, e sua estrita vinculação

ao instrumento convocatório.

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto pelas áreas técnicas responsáveis, e com base no inciso II, do Art. 11, do

Decreto 5.540/2005, conheço o pedido de impugnação apresentado pela empresa  LINKDATA INFORMÁTICA

E SERVIÇOS  S/A,  por  tempestivo,  para  no  mérito  negar-lhe  provimento,  por  restar  comprovado que

inexiste  violação  aos  princípios  do  julgamento  objetivo,  da  isonomia  ou  instituição  de  condição  que

comprometa, restrinja ou fruste o caráter competitivo do certame, mantenho ainda, o Edital em seus

termos originais.

Em 22 de dezembro de 2015

Marciel Rubens da Silva
Pregoeiro/CNMP
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