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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
PREGÃO PRESENCIAL: 07/2016 
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de software de 
gestão pública.  
Recorrente: CCANET – Soluções de Informática LTDA. 
 
I. DOS FATOS 
  
 Nos dias 24, 25 e 28 de Novembro, na Sala de Reuniões localizada no prédio principal da Câmara 
Municipal de São José dos Pinhais, foi realizada a apresentação do Sistema oferecido pela empresa 
CCANET – Soluções de Informática Ltda., conforme previsão em Edital no Item 15.1 e após o fim da 
apresentação de todo o sistema, ficou constatado que o software ofertado não atendia todos os itens 
do Termo de Referência do Edital, motivo pelo qual este pregoeiro, com o auxílio dos servidores de cada 
um dos departamentos que compõem os setores Administrativo, Contábil e de Controle Interno, decidiu 
pela Inabilitação da Empresa CCANET.  
 
II. DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO 

 
Na data de 06/01/2017, a empresa CCANET Soluções de Informática LTDA. apresentou dentro 

do prazo legal de 3 dias úteis o Recurso Administrativo protocolado nesta Câmara sob nº. 17542, o qual 
passa a ser analisado. 

 
III. DO PEDIDO 
 

Face ao atendimento da maior parte dos itens do Edital, ou seja, 86% do total, considerando 
que haverá o prazo de 60 dias para atendimento, conforme Edital e ainda que foram considerados 
conceitos que não fazem parte do edital, como o “peso maior” a determinado item e ainda a publicação 
das mencionadas atas que não obedeceu a um critério, pedimos a reconsideração da inabilitação. 
 
IV. DA ANÁLISE DO RECURSO 
 
 Entre as alegações da Empresa CCANET Soluções de Informática LTDA., foram apontados 4 itens 
os quais procedo a análise:  
“a)  Temos três atas, uma para cada dia de apresentação dos sistemas, em 24, 25 e 28/11/2016, 
todas publicadas no dia 03/01/2017, onde temos nas atas do primeiro e do segundo dia, ao final 
“...oportunizando porem que a empresa complete a apresentação de todo o sistema antes de proferir 
uma decisão em relação a sua aceitação ou não”. Na ata do terceiro dia (28/11/2017) temos, ao final 
“No total foram 3 dias de apresentações e 48 itens não foram atendidos”. A seguir a justificativa para 
não adjudicar o objeto. E logo temos a decisão do Senhor Pregoeiro pela inabilitação da CCANET, dando 
prazo para recurso. 
 Algo estranho foi a publicação das três atas apenas no dia 03/01/2017, portanto mais de um 
mês depois de realizadas e sem sermos convidados a assinar as mesmas, em tempo hábil. 
 Nas duas primeiras tínhamos a oportunidade de apresentar os faltantes elementos. Na ultima, já 
fomos sumariamente eliminados. Muito Estranho. 
b) Fomos verificar os 48 itens não atendidos, mencionados e reconhecidos na ata do dia 
28/11/2017, pelo Senhor Pregoeiro, o que num universo de 365 itens, temos aproximadamente 14% de 
faltas. Há o atendimento de mais de 86% do objeto. Nas apresentações houveram situações inusitadas, 
quando integrantes não reconheciam alguns itens em suas áreas de atuação, pois foram colocados no 
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edital de forma aleatória, segundo soubemos, o mesmo foi feito baseado em outros editais 
semelhantes. Portanto, nem todos os itens foram para atender alguma necessidade do órgão, mas 
apenas por terem sido copiados, sem consulta aos usuários. Em qualquer edital totalmente aberto, 
como acreditamos que foi o presente, NUNCA nenhuma empresa terá atendimento total de 100%, isto 
só ocorre em casos muito especiais, ou quando não há transparência. 
c) Verificamos na ata do segundo dia (25/11/2016) que temos ao final, na justificativa “...em 
especial os itens 7.4.1 e 7.7.1 TEM PESO MAIOR, por se tratar de obrigações da entidade perante 
órgãos...”. (grifamos). Não há no edital qualquer menção a peso especifico a algum item do mesmo. 
Cada exigência tem o mesmo peso. Ainda, a menção a estes itens se referem ao e-Social, e o próprio 
Tribunal de Contas do Paraná está modificando a prestação de contas. E a nível Federal, não há ainda 
um validador para que se possa afirmar com absoluta certeza quais as exigências que serão 
incrementadas. Nosso sistema está já em consonância com o e-Social, apenas aguardando as novas 
alterações que já foram divulgadas e quando serão implementadas. 
d) Quanto ao SIM-AM, realmente não está ainda totalmente operacional, e isso foi informado até 
antes de nossa participação, mas temos entre 40 e 50% prontos. Pelo Edital, o prazo para entrega é de 
60 dias, prazo em que estará funcional.” 
 
Expostas as alegações da Empresa, procedo à análise dos itens: 
 
a) Este pregoeiro dividiu as apresentações em módulos, e em cada um dos módulos que foram 
apresentados pela Empresa CCANET houve itens em desconformidade com o Edital. Porém, mesmo 
constatando tais desconformidades, entendeu este pregoeiro que seria razoável que a empresa 
concluísse a apresentação de todos os módulos, para só então proceder o julgamento do objeto, tendo 
como base a apresentação do sistema de forma integral.  
 Quanto às atas, de fato foram publicadas com atraso, porém o motivo foi de que este pregoeiro 
solicitou diversas reuniões com a Diretoria Jurídica, bem como todos os departamentos envolvidos, a 
fim de tomar sua decisão com base no interesse público e nas necessidades de cada um dos 
departamentos, sem deixar de lado o respeito à legalidade de todo o procedimento licitatório em 
questão. Também há que se pesar que o mês de Dezembro é um mês com diversos recessos para 
feriados, além da total mudança de gestão que ocorre com o final do mandato dos vereadores, 
situações essas que contribuíram, e muito, para a dificuldade em dar maior celeridade ao processo 
licitatório. 
 Quanto à falta de convite para assinatura das atas, há registros de e-mail enviados ao senhor 
Ronaldo Trancoso informando que as atas estavam disponíveis para consulta e assinatura na Divisão de 
Compras desta Câmara Municipal. 
 
b) Entende este Pregoeiro que as alegações em questão apenas demonstram o acerto na decisão, 
pois a própria empresa admite a falta de atendimento a 14% dos itens do Edital. 
 Quanto às alegações em relação à impossibilidade de atendimento de 100% dos itens do termo 
de referência, informo à Empresa que esta simples afirmação não justifica o descumprimento às 
exigências do Edital, que teve a oportunidade de analisar com antecedência este fato e solicitar a 
impugnação do Edital caso julgasse isso necessário, conforme previsto no caput do Decreto 3.555, de 08 
de Agosto de 2000: 
 

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 
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c) Informa este Pregoeiro que de fato não foram utilizados para análise “pesos diferenciados” nos 
itens, apenas como forma de demonstrar sua preocupação frente à falta de capacidade do Sistema 
oferecido pela empresa CCANET, a Divisão de Recursos Humanos atentou para as implicações 
específicas dos itens 7.4.1. e 7.7.1. que são relativos não só a exigências da Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais e suas rotinas específicas, bem como pode vir a ter implicância legais frente aos órgãos 
de controle, nos sujeitando inclusive à penalidades frente a estes órgãos. 
 
d) Novamente as alegações da própria empresa demonstram que este Pregoeiro se posicionou de 
forma acertada, tendo em vista que o SIM-AM não se encontra operacional, estando incompleto em 
pelo menos 50%.  
 Quanto à alegação de que a Empresa teria 60 dias para adequações, informo que o Edital é claro 
no sentido de que o objeto da licitação só seria adjudicado à empresa após a demonstração de que o 
sistema atendeu a todos os itens presentes no Termo de Referência do Edital (Item 15.1.). A previsão 
em Edital que prevê prazo de 60 dias, trata-se da Implantação do Sistema, algo possível apenas após a 
adjudicação do objeto e a assinatura do contrato (Item 20.1.). 

 

DECISÃO. 

 

Diante dos fatos narrados e considerando infundado o recurso impetrado, decidimos: 

 

a) Negar provimento ao Recurso;  

 

b) Manter as decisões registradas na ata da apresentação do sistema, referente ao 

Pregão Presencial nº 07/2016; 

 

c)  Submeter os autos do processo ao Presidente da Câmara Municipal de São José 

dos Pinhais para, na condição de Autoridade Superior, proferir decisão definitiva. 

 

São José dos Pinhais/PR, 23 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 
Victor Daniel De Vulcanis 

 Pregoeiro 


