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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO
Em 4 de dezembro de 2017.

 PA CFMV nº 175/2017
 

Decisão
 Vistos, etc

 
1. Em janeiro de 2017, após extensa, aprofundada e analítica identificação de necessidades, por intermédio do Memorando nº 30/2017 (fls.2/5) a
Ageti/CFMV deu início ao processo licitatório voltado à contratação de Solução Integrada de Gestão que contemple os processos de trabalho
finalísticos e específicos do Sistema CFMV/CRMVs.

 
2. Em 17/1/2017 o Termo de Referência (fls.6/179) foi por mim aprovado (fl.179v), do que resultou a pesquisa de preços e propostas, cujas
respostas deram espaço à revisão do TR (fls.250/254 e 279-455).

 
3. A Agead, ao receber o novo TR, sugeriu a apresentação de esclarecimentos e a consequente adequação, conforme Informação nº 69/2017
(fls.456/462). Fruto de tal pronunciamento foi a Informação TI nº 003/2017 (fls.463472, na qual a Ageti apresentou nova versão do TR
(fls.480/597).

 
4. O processo, então, foi encaminhado à Asjur para manifestação quanto à regularidade e legalidade dos atos até então realizados (fl.616), sendo
proferido o Parecer nº 46/2017 (fls.617/656), que assim concluiu:

 
Ante o exposto, após análise adstrita aos aspectos jurídicos, com os alertas dos itens 29,30, 51 e 67, conclui-se pela regularidade da fase interna da
licitação desde que atendidas as recomendações constantes dos itens 68, 75, 91, 92, 96 e 109 e 115 deste parecer. 

 Por fim, alerta-se que o presente parecer jurídico é de cunho eminentemente opinativo, adstrito à legalidade do procedimento e, portanto, não
vincula a Administração, que pode adotar, em ato motivado, solução diversa da preconizada.

 
5. Apresentada nova versão do TR (fls.659/779) e prestadas informações relacionadas à disponibilidade orçamentária e financeira (fl.782), aprovei o
citado Termo de Referência (fl.783), que deu espaço à confecção da minuta do Edital (fls.784/904). Todavia, conforme Parecer Jurídico nº 75/2017 e
Informação nº TI 21/2017 (fls.906/991 e 997/999), novas alterações se fizeram necessárias, dando espaço ao TR de fls.1013/1171, por mim
aprovado em 10/8/2017 (fl.1175).

 
6. Em 25/8/2017 o edital do Pregão Eletrônico nº 18/2017 foi finalizado (fls.1182/1230), tendo sido publicado no dia 28/8/2017 (fl.1231). Assim,
definiu-se que a propostas deveriam ser entregues até o dia 28/8/2017 e, ainda, que a abertura do certame ocorreria em 11/9/2017.

 
7. No dia 11/9/2017 foi aberta a Sessão (à qual compareceram 4 empresas), suspensa no mesmo dia para análise da documentação encaminhada
pela Licitante Implanta Informática Ltda, sendo indicado o dia 13/9/2017 para reabertura.

 
8. Reaberta a Sessão dia 13/9/2017, após diligências que resultaram na exibição de documentos, fez-se necessária a análise técnica, razão pela qual
houve nova suspensão dos trabalhos com indicação do dia 18/9/2017 para reabertura da Sessão.

 
9. Após a análise, foram agendados os dias para realização do Teste de Conformidade e Prova de Conceito do produto oferecido pela Implanta
Informática Ltda, sendo oportunizada a participação das demais licitantes.

 
10. Em 25/9/2017 foi divulgado o roteiro relacionado ao Teste de Conformidade (fls.1467/1470 e 1471/1487), dando espaço ao efetivo início dos
Testes, aos quais compareceram, além da Implanta Informática Ltda, representantes da licitante BR Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação
Ltda.

 
11. Às fls.1488/1841 consta a documentação relacionada ao Teste de Conformidade realizado com a Implanta Informática Ltda, que foi assim
analisado conclusivamente pela Ageti/CFMV (Relatório Final de fls.1842/1848 e Anexo de fls.1849/1964):

 
5. Conclusão

 Os Testes de Conformidade/Prova de Conceito avaliaram a Solução Integrada oferecida a exame pela empresa Implanta Informática Ltda, verificando
suas características tecnológicas e funcionais em confronto ao especificado no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico CFMV nº 18/2017.

 A Solução Integrada apresentada pela empresa atendeu a 100% (cem por cento) dos requisitos tecnológicos marcados como passíveis de verificação
imediata, como requeria o Edital.

 Quanto aos requisitos funcionais, a Solução Integrada apresentada pela empresa atendeu a 63,51% (sessenta e três por cento e cinquenta e um
centésimos), abaixo dos 70% (setenta por cento) requeridos pelo Edital.

 Diante do exposto, em relação aos critérios mínimos exigidos na avaliação dos requisitos tecnológicos e funcionais estabelecidos no Edital, a Solução
Integrada proposta pela empresa Implanta Informática Ltda foi considerada INSATISFATÓRIA.

 Por conseguinte, encaminha-se o relatório a área de Licitações para divulgação.
 

12. Divulgado o resultado em 9/10/2017, foi convocada a BR Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda.
 

13. Após verificação da regularidade documental da BR Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda (fls.1966/2026), foi realizado o
respectivo Teste de Conformidade (fls.2029/2447), foi assim analisado conclusivamente pela Ageti/CFMV (Relatório Final de fls.2448/2454 e Anexo
de fls.2455/2716):

 
5. Conclusão

 Os Testes de Conformidade/Prova de Conceito avaliaram a Solução Integrada oferecida a exame pela empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia
da Informação LTDA, verificando suas características tecnológicas e funcionais em confronto ao especificado no Termo de Referência do Edital do
Pregão Eletrônico CFMV nº 18/2017.

 A Solução Integrada apresentada pela empresa atendeu a 100% (cem por cento) dos requisitos tecnológicos marcados como passíveis de verificação
imediata, como requeria o Edital.

 Quanto aos requisitos funcionais, a Solução Integrada apresentada pela empresa atendeu a 88,55% (oitenta e oito por cento e cinquenta e cinco
centésimos), acima dos 70% (setenta por cento) requeridos pelo Edital.

 Diante do exposto, em relação aos critérios mínimos exigidos na avaliação dos requisitos tecnológicos e funcionais estabelecidos no Edital, a Solução
Integrada proposta pela empresa BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação LTDA foi considerada SATISFATÓRIA.

 Por conseguinte, encaminha-se o relatório a área de Licitações para divulgação.
 

14. Às fls.2717/2720 foi apresentada Errata do Relatório Final relacionado à empresa Implanta Informática Ltda, a qual, porém, não alterou a
conclusão apresentada contida às fls.1842/1848.

 
15. Em 8/11/2017, após divulgação do resultado, a Implanta Informática Ltda apresentou intenção de recurso, a qual, depois de aceita, resultou na
interposição da peça de fls. 2732/2737, que em síntese traz:

 
- O Roteiro do Teste de Conformidade continha exigências diferentes das do Edital, algumas “bem superiores”;

 - “Ainda que sejam legítimas as exigências da área técnica, ao ser iniciado um processo licitatório com a divulgação de um instrumento convocatório,
não podem ser apresentadas após o início do certame exigências diversas daquela inicialmente previstas e, especialmente, não podem ser exigidos
resultados diversos daqueles divulgados no ato inicial, sendo esse o ato realizado ao se avaliar a apuração dos requisitos funcionais da Solução
Tecnológica. Assim, evidencia-se ato viciado, já que a área técnica exigiu dos testes resultados diferentes, com exigências superiores e não
especificadas aos requisitos descritos no Termo de Referência e Ato Convocatório”;

 
16. Ao final, pleiteou:

 
a) Realização de nova prova de conceito pela Recorrente à luz apenas do que fora exigido no Edital e no Termo de Referência;
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b) Sucessivamente, anulação do Pregão em razão das inovações trazidas no Roteiro do Teste de Conformidade.
 

17. O Pregoeiro, então, pela Informação nº 256/2017 (fls.2738/2739) solicitou o pronunciamento técnico da Ageti.
 

18. Antes de tal pronunciamento, a BR Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda apresentou suas contrarrazões ao recurso
(fls.2740/2741), oportunidade em que defendeu a legalidade e regularidade da licitação e, ao fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

 
19. A Ageti/CFMV, a seu turno, na Informação nº 12/2017 (fls.2743/2754) e Anexo (fls.2755/2767) respondeu os questionamentos feitos pelo
Pregoeiro e fez menção a cláusulas do Edital que previam a divulgação posterior do Roteiro do Teste e definiam os critérios de aprovação.

 
20. Instada, a Asjur/CFMV (no Parecer 134/2017 – fls.2767/2780) apresentou novos questionamentos à Ageti, a qual apresentou informações
complementares às fls.2782/2785 (Informação nº 23/2017) assim resumidas: os resultados esperados (descritos no Roteiro) são instrumentos que
elucidam os requisitos definidos no Edital; não houve inovação; durante o Teste de Conformidade, os representantes das empresas (inclusive da
Implanta) não cogitaram, em qualquer momento, ter havido inovação.

 
21. O Pregoeiro, então, na Decisão nº 18/2017 (fls.278/2833) manifestou-se pela anulação da licitação:

 
6.4.6. Desta forma, tendo o CFMV se utilizado da modalidade pregão, que visa a contratação/aquisição de bens ou serviços comuns, fica à
administração, em sua fase preparatória, obrigada a indicar informações de forma precisas, suficientes e claras, vedadas especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização.

 6.4.7. A celeuma está justamente na relevância dessas informações para os licitantes, que cientes de tais condições/requisitos objetivos que serão
submetidos (resultados esperados), poderiam avaliar se teriam plenas condições de participar do processo licitatório ou até mesmo questionar tais
exigências, quando da divulgação do edital. 

 6.4.8. Logo, entendo que o roteiro divulgado no Portal do CFMV, não se tratou apenas de uma orientação aos licitantes sobre os procedimentos que
seriam realizados, mas também divulgou requisitos objetivos para avaliação da solução oferta, requisitos esses utilizados pelas equipes avaliadoras,
conforme está demonstrado no item 5.6 do roteiro do teste de conformidade e no do item 3.8 do Relatório contendo divulgado no Portal do CFMV,
assim vejamos: 

 ...
 6.4.9. Diante do cenário apresentado, nos deparamos com a obrigação de observar os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao

instrumento convocatório. 
 6.4.10. No primeiro ponto, não é por acaso que a Lei estabelece como princípio norteador do certame o julgamento objetivo, deixando claro que

qualquer interferência de ordem subjetiva acaba por fazer desaparecer completamente a igualdade entre os licitantes (art. 44, §1º), a observância
deste princípio afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda
que em benefício da própria Administração. 

 6.4.11. Já no segundo, trata-se de uma segurança para os licitantes e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que
determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação, nestes mesmos sentidos os
acórdãos do TCU:

 ...
 6.4.12. Veja que manifestação da área técnica, sobre o critério de avaliação, informou que consta no Termo de Referência o critério geral para as

avaliações das soluções. Ora, não se confunde critério geral com critério objetivo, sendo que este último, afasta quaisquer subjetivismos quando da
análise da solução ofertada.

 6.4.13. Logo, fica evidente que todas as condições para o julgamento objetivo das propostas devem constar no instrumento convocatório, uma vez
que publicado o edital, os licitantes podem solicitar o esclarecimento de dúvidas ou impugnar esse instrumento. Ademais, os particulares também
podem identificar ilegalidades no conteúdo dos editais e, por meio da impugnação ao edital, exigir a correção de possíveis vícios identificados.

 CONCLUSÃO
 7.1. Diante de todo o exposto e com fulcro no art. 11, inciso VII, do Decreto 5.450/2005, este Pregoeiro decide por conhecer da impugnação

interposto pela empresa IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, quanto ao pedido de nova oportunidade para a
realização do teste de conformidade/prova de conceito, por entender que não há possibilidade de aproveitamentos dos atos por questões de vícios. 
7.2. Não obstante entender que razão assiste a recorrente quanto ao segundo pedido, este pregoeiro não tem competência para o desfazimento do
processo licitatório. Desta forma, encaminharei os autos à autoridade competente para a ANULAÇÃO, assegurando aos licitantes, se for o caso, vista
dos autos e direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo previsto do art. 109, §1º da Lei 8.666/93, contado da publicação da anulação certame
no Diário Oficial. 

22. Ao receber os autos, em 27/11/2017 (fls.2833v) determinei à Ageti/CFMV a análise detalhada de todos os requisitos e resultados esperados para,
ao final, manifestar-se tecnicamente quanto ao objeto do recurso.

 
23. Pela Nota Técnica nº 14/2017 e Anexos (fls.2834/2839), por fim, foram apresentados os resultados da análise.

 
24. É o que importa relatar.

 
25. Como acima exposto, a controvérsia gira em torno do Roteiro previsto nos itens IV.3 e IV.4 do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão
Eletrônico nº 18/2017):

 
(...)

 IV.3 No momento em que for declarado o licitante provisoriamente em primeiro lugar, a CONTRATANTE fornecerá o documento “Teste de
Conformidade/Prova de Conceito do SIG-CFMV” que conterá as instruções, definições e operações para realização dos Testes de Conformidade e
Prova de Conceito. 

 IV.4 A CONTRATANTE exigirá a demonstração item a item dos requisitos tecnológico e funcionais. Cada item será avaliado como atendido em 0%,
25%, 50%, 75% ou 100% quando comparado com os respectivos resultados esperados, descritos no documento “Teste de Conformidade/Prova de
Conceito do SIG-CFMV” 

 IV.7 Para aprovação da Solução proposta, será exigido o atendimento de 100% (cem por cento) dos requisitos tecnológicos e pelo menos 70%
(setenta por cento) dos resultados esperados dos requisitos funcionais marcados como passíveis de verificação imediata. 

 IV.10 Os requisito cujos resultados esperados não forem alcançados serão indicados no documento Termo de Aceite Definitivo da Solução Proposta e
devem ser implementados até o final da implantação da Solução nos CRMVs. 

 
26. Ou seja, gira em torno de eventual inovação relacionada ao contido e exigido originariamente no Edital do Pregão:

 
1.5 Resultados esperados com a Solução 

 1.5.1 Contribuir para o alcance dos seguintes objetivos estratégicos: 
 1.5.1.1 Garantir a infraestrutura física e tecnológica necessária à execução da estratégia. 

 1.5.1.2 Prover soluções de gestão efetivas para o Sistema CFMV/CRMV’s. 
 1.5.1.3 Fortalecer, harmonizar e valorizar as ações e imagem do Sistema CFMV/CRMV’s perante a sociedade. 

 1.5.1.4 Intensificar ações para melhoria da formação e valorização da Medicina Veterinária e de Zootecnia. 
 1.5.1.5 Aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, 

 CRMV’s, profissionais e sociedade. 
 1.5.2 Contribuir para os seguintes resultados estratégicos: 

 1.5.2.1 Contribuir para o reconhecimento e valorização dos médicos veterinários e zootecnistas. 
 1.5.2.2 Zelar pelo exercício da Medicina Veterinária e Zootecnia com competência, excelência, ética e legalidade. 

 1.5.3 Prover maior confiabilidade, consistência e segurança dos dados. 
 1.5.4 Prover maior transparência das informações. 

 1.5.5 Facilitar a cooperação, além de disponibilizar informações gerenciais céleres e confiáveis para tomada de decisão dos gestores. 
 1.5.6 Fomentar a padronização de rotinas através da adoção de novas metodologias de trabalho com ênfase na produtividade, efetividade e

segurança. 
 1.5.7 Viabilizar a implementação da Gestão por Processos e o fluxo das tarefas. 

 1.5.8 Oferecer ao inscrito e usuários o acesso a recursos online, tais como emissão de boletos de anuidades e taxas, consulta à posição financeira,
atualização cadastral através do site, consultas públicas à situação cadastral dos inscritos, emissão de certidões, protocolo eletrônico e
acompanhamento processual. 

 1.5.9 Prover a integração e rastreabilidade de ações e documentos, permitindo maior agilidade operacional e localização física de documentos. 
 1.5.10 Dispor de controle automatizado da inadimplência, facilitando ações de cobrança. 

 1.5.11 Possibilitar a integração dos dados cadastrais. 
 1.5.12 Dispor de customização ágil e autônoma de relatórios de dados. 
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1.5.13 Obter relatórios gerenciais minimizando a necessidade de consultar dados de outros sistemas ou mediante a elaboração de planilhas em Excel
ou equivalentes. 

 
27. De início, cumpre ressaltar que, a partir dos pronunciamentos técnicos contidos nos autos, os critérios do citado Roteiro não são subjetivos, ou
seja, os fatores e critérios nele contidos permitem que os resultados esperados fossem/sejam analisados, identificados, julgados e divulgados a partir
de fatores objetivos.

 
28. Sob esse prisma, a divulgação posterior do Roteiro (conforme previsto no Edital) não configurou mácula ao certame e aos princípios e regras que
regem as licitações.

 
29. Pois bem, a Recorrente, em seu recurso de fls.2732/2737, embora tenha afirmado que o Roteiro disponibilizado continha inovações, limitou-se a,
genericamente, suscitar a inovação.

 
30. Deveria ter indicado quais exigências destoavam dos critérios contidos no Edital de modo a, assim, permitir o correto e preciso enfrentamento
por parte das áreas técnicas do CFMV.

 
31. Isso porque, haja vista a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, deveria ter sido produzida argumentação e/ou prova
voltada a afastar os conceitos e critérios contidos no Termo de Referência, bem como as ações adotadas a partir de tais critérios (publicação do
Edital; divulgação do Roteiro; realização do Teste de Conformidade etc).

 
32. Não é só. Haja vista o dever de o particular também se sujeitar aos princípios norteadores e garantidores das contratações públicas (art.3º da Lei
nº 8666/1993), desejável seria que a Recorrente, por ocasião da divulgação do denominado Roteiro e/ou por ocasião dos Testes de Conformidade, ao
perceber eventual inovação, a apresentasse, o que permitiria à Administração, com a antecedência necessária, identificar e adotar as providências
necessárias à pronta correção. 

 
33. Não obstante, embora a Recorrente não tenha indicado as eventuais inovações, certo é que o CFMV, internamente, acabou por identificar
inovações em 14,47% dos requisitos funcionais (conforme Nota Técnica nº 14/2017 - fls.2834/2839).

 
34. Nesse aspecto, conforme doutrina Hely Lopes Meirelles, "a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a
Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se
afastasse do estabelecido, ou admitisse a documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu" (in Direito Administrativo Brasileiro, 26ª edição atualizada por
Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 259).

 
35. Os Tribunais, nesse aspecto, assim têm decidido:

 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS E
DA EMPRESA. REQUISITOS DO EDITAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. I - Como um dos
princípios regentes do procedimento licitatório, o princípio da vinculação ao edital obriga não só os licitantes como também a Administração, que
deve se pautar exclusivamente pelos critérios objetivos definidos no edital. Não se afigura, pois, legítimo o pregão eletrônico que habilitou a licitante
vencedora em desacordo com as exigências do edital, tendo em vista a não comprovação da capacidade técnica, bem como pelo fato de apresentar
prazo de validade da proposta inferior ao previsto no edital, constituindo, também, flagrante afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais
concorrentes. (REOMS 0001624-84.2013.4.01.3809 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.196 de
06/04/2015) II - Na hipótese, a impetrante não fez prova de que a autoridade coatora tenha decidido em desconformidade com o edital, não
bastando sua alegação genérica na inicial de que a empresa detinha capacidade técnica conforme exigido no edital. A inabilitação da Impetrante
encontra guarida nos requisitos estipulados no edital do certame. III. Apelação conhecida e não provida.

 (APELAÇÃO 00180904220154013500, DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:04/09/2017
PAGINA:.)

 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. 

 I - Como um dos princípios regentes do procedimento licitatório, o princípio da vinculação ao edital obriga não só os licitantes como também a
Administração, que deve se pautar exclusivamente pelos critérios objetivos definidos no edital. Não se afigura, pois, legítimo o pregão eletrônico que
habilitou a licitante vencedora em desacordo com as exigências do edital, tendo em vista a não comprovação da capacidade técnica, bem como pelo
fato de apresentar prazo de validade da proposta inferior ao previsto no edital, constituindo, também, flagrante afronta ao princípio da isonomia em
relação aos demais concorrentes. 

 II - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (REOMS 0001624-84.2013.4.01.3809 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA
PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.196 de 06/04/2015)

 
36. Ao teor do exposto, conheço o recurso e, com respaldo no artigo 49 e §1º da Lei nº 8666/1993, ANULO o Pregão Eletrônico nº 18/2017.

 
37. Registre-se tal decisão no Comprasnet e, após, ao Pregoeiro e Ageti para ciência e adoção das providências relacionadas à abertura de novo
certame. 

 

Méd. Vet. Benedito Fortes de Arruda
 Presidente do CFMV
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