PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ANÁLISE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 130/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050-3563/2020
Objeto: Contratação de Empresa, especializada na prestação de serviços na área de
Tecnologia da Informação visando atender demandas de Central de Serviços, Monitoramento,
Operação da Central de Controle, Hospedagem, Desenvolvimento/Implantação de Aplicativos,
de forma continuada além de modernização de documentos.
A matéria em apreço trata de IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa

D. M. DA

SILVEIRA JÚNIOR, inscrita no CNPJ nº 07.155.696/0001-74, sediada à Rua Sete de Setembro,
nº 950, Bairro Vermelha, Teresina–PI, CEP 64.018-630, pelas razões a seguir expostas.
1. DAS PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE
A impugnante enviou sua peça no dia 27 de julho de 2020, dentro do prazo legal
estabelecido pelo caput do Art. 24. DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019,
portanto atendendo aos requisitos de tempestividade e legitimidade.
Os argumentos trazidos pelos recorrentes passam a ser analisados em completa
consonância com a legislação pertinente.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019
Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
(...)
Art. 28. Caberá à Equipe de Planejamento da
Contratação, durante a fase de Seleção do
Fornecedor:
I - analisar as sugestões feitas pelas Áreas de
Licitações e Jurídica para o Termo de Referência ou
Projeto Básico e demais documentos de sua
responsabilidade;
II - apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a
Comissão de Licitação na resposta aos
questionamentos ou às impugnações dos
licitantes; (GRIFEI) e
III - apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão
de Licitação na análise e julgamento das propostas e
dos recursos apresentados pelos licitantes e na
condução de eventual Prova de Conceito.
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2. RESUMO DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
Em suma, a D. M. DA SILVEIRA JÚNIOR; Solicita que;
1. DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA SE MENSURAR O
VALOR REAL DO SERVIÇO QUE UTILIZA MÉTRICA UST.
ANÁLISE
1.1.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 130/2020:
32.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão Requisitante ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
Tendo em vista que a impugnação apresentada possui caráter estritamente técnico, o
pregoeiro decidiu, consubstanciado no PARECER TÉCNICO (apenso aos autos e disponível em
www.saoluis.ma.gov.br) do setor requisitante manter o referido tópico em todos os seus
termos.
2. QUANTO

AO

POSSÍVEL

SOBREPREÇO

NO

VALOR

UNITÁRIO DA UST.
ANÁLISE
Tendo em vista que se trata de serviços técnicos, sem a apresentação de parâmetros
pela empresa IMPUGNANTE não há possibilidade de comprarar tais serviços, pois as
contratações feitas na Assembléia Legislativa do Piauí e no Ministério da Saúde possui em cada
CONTRATO suas peculiuaridades.
Mantemos o referido tópico em todos os seus termos.
3.

Da exiguidade do Prazo para implantação das

funcionalidades após Assinatura do Contrato.
ANÁLISE
Entendemos ser PERTINENTE a alegação da IMPUGNANTE em relação a apresentação
do sistema após a assinatura do contrato.
Sugerimos que a SMTT realize um estudo mais aprofundado e promova a dilatação do
prazo para a entrega do sistema.
Informo ainda que de acordo com o Termo de Referência Item 8 - QUALIFICAÇÃO
alínea “c” EXIGE como critério de habilitação que seja apresentado:
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C. - Termo de Aceite de Sistema assinado
pelo Gestor do Contrato da SMTT;
O referido Termo de Aceite não foi disponibilizado parâmetros apara aferição de como
será aplicado.
Nos casos de necessidade de realização de Prova de Conceito, os procedimentos e
critérios objetivos a serem utilizados na avaliação da mesma deverão constar no Termo de
Referência.

4.

Da viabilidade de Parcelamento do Objeto para

Ampliar a competição.
ANÁLISE
Conforme manifestação do Órgão
economicamente viável a contratação pelo
consubstanciado no PARECER TÉCNICO
www.saoluis.ma.gov.br) do setor requisitante
termos.
Informo que o próprio STF em recente
de julgamento o de MENOR VALOR GLOBAL.

requisitante, o mesmo entende ser mais
Menor Valor Global. O pregoeiro decide,
(apenso aos autos e disponível em
manter o referido tópico em todos os seus
certame de objeto similar adotou como critério

PREGÃO ELETRÔNICO N. 127/2019 - STF
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento
1º e 2º níveis e suporte técnico remoto e presencial aos usuários de TI do STF.
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto
presente instrumento será executado
empreitada
por
preço
global,
conformidade com o disposto na Lei
8.666/1993.
5.

do
por
em
n.

VISTORIA TÉCNICA.

ANÁLISE
Entendemos ser PERTINENTE a alegação da IMPUGNANTE quanto a visita técnica
dada a complexidade do serviço a ser prestado.
Sugerimos que seja inserido no Termo de Referência a seguinte redação:
Vistoria Opcional
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A Vistoria Técnica ao ambiente do CONTRATANTE será opcional.
A vistoria poderá ocorrer até o último dia útil anterior ao da abertura da licitação,
observada a disponibilidade, das XXh às XXh, mediante agendamento pelo telefone: (XX)
XXXXXX ou através do e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX.

6.

Falta de Critérios para medição do Resultado..

ANÁLISE
Conforme manifestação do Órgão requisitante, o mesmo entende que o critério de
medição está explícito no quadro de atividades a serem realizadas, sendo validada
mensalmente com sua perfeita execução e quantitativo pelo Gestor do Contrato.
A UST por si só é um indicador para execução dos serviços, e sua validade é feita
através do acompanhamento diário e a validação mensal pelo Gestor do Contrato.
O pregoeiro decide, consubstanciado no PARECER TÉCNICO (apenso aos autos e
disponível em www.saoluis.ma.gov.br) do setor requisitante manter o referido tópico em todos
os seus termos.

3. DECISÃO:
NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL:
Diante das questões de caráter TÉCNICO, ora apontadas em sua peça pela EMPRESA
IMPUGNANTE, optamos por ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação apresentada
ADIANDO o certame marcado para o dia 03.08.2020, e remeter o processo ao órgão de
origem para proceder as alterações necessárias.
Por fim, informamos ainda, que o aviso de licitação será republicado na forma
preconizada em lei.

São Luis (MA), 30 de julho de 2020.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro
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