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Expediente:                 TC-019779.989.22-7.

Representante:           GIESPP – Gestão Inteligente de Educação
e Saúde Pública e Privada Ltda.

Representada:             Prefeitura Municipal de Araçatuba

Assunto:                Representação que visa ao exame prévio do
edital do pregão presencial nº 63/2022, do tipo menor preço por lote, que tem
por objeto a “contratação de um sistema integrado que deverá funcionar
mediante a interligação das informações registradas no sistema convergindo
para uma única solução e tornando o gerenciamento único e eficiente”.

Responsável:              Dilador Borges Damasceno (Prefeito)

Subscritora do edital: Mauricéia Muto (Secretária Municipal de

Administração)

Sessão de abertura:    28-09-2022, às 09h00min.

Advogado cadastrado no e-TCESP: Luiz Henrique Ornellas de
Rosa (OAB/SP nº 277.087).

 

                           

1. GIESPP – GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
PÚBLICA E PRIVADA LTDA. formula, com fundamento no artigo 113, § 1º, da
Lei nº 8.666/93, representação que visa ao exame prévio do edital do pregão
presencial nº 63/2022, do tipo menor preço por lote, elaborado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, que tem por objeto a
“contratação de um sistema integrado que deverá funcionar mediante a
interligação das informações registradas no sistema convergindo para uma
única solução e tornando o gerenciamento único e eficiente. o sistema deverá
atender as normas, regulamentos, legislações vigentes e as que venham a ser
criadas aplicáveis a administração pública e suas alterações, e possibilitar a
administração municipal direta e indireta planejar, gerir contabilizar e garantir a
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transparência das informações relacionadas à arrecadação, à despesa e ao
patrimônio público”.

 

2. Insurge-se o Representante contra os seguintes dispositivos
do instrumento convocatório:

a) Falta de previsão do regime de execução, nos termos do caput
do artigo 40 da Lei nº 8.666/93;

b) Indevida vedação à participação de cooperativas e de
empresas reunidas em consórcio[1];

c) Lacuna acerca da declaração de cumprimento aos requisitos de
habilitação, nos termos do inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02;

d) Ausência de quantitativos mínimos e de fixação de parcelas de
maior relevância para a prova de qualificação técnica[2];

e) Imprecisões sobre os pagamentos, por carecer de cronograma
de sua realização, inexistir precificação específica para os serviços de
treinamento e de suporte técnico[3], bem como não apresentar “definição
objetiva dos níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e
respectivas adequações de pagamento”;

f) Exigência de atendimento de elevado nível de funcionalidades
por ocasião da demonstração do sistema[4];

g) Ausência de divulgação dos nomes e das qualificações dos
membros da equipe técnica responsável pelo julgamento da prova de
conceito[5]; e

h) Indevida aglutinação, no lote 01, de diversos softwares
distintos, situação que se agrava pela requisição de infraestrutura de Data
Center[6], sem facultar a participação de consórcios ou possibilitar a
subcontratação de serviços[7].

Requer, nesses termos, a suspensão liminar do certame e, ao
final, a determinação de alteração do ato convocatório para fazer cessar os
vícios apontados.

 

3. Considerando que o processo licitatório se presta à garantia da
observância do princípio constitucional da isonomia e à seleção da proposta
mais vantajosa, regras que eventualmente afrontem a legalidade e/ou impeçam
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a correta elaboração de propostas devem ser bem esclarecidas, previamente à
realização do certame, evitando sobrevida de eventual elemento prejudicial à
competitividade.

Na hipótese, oportuno que a Administração justifique todas as
questões impugnadas, das quais destaco, a princípio, a exigência, por ocasião
da demonstração do sistema, de atendimento a 90% (noventa por cento) das
funcionabilidades descritas no Termo de Referência, em desconformidade com
a jurisprudência da Corte, que entende pertinente a apresentação apenas dos
requisitos mínimos necessários à prova da funcionalidade do sistema, a fim de
promover a participação de maior número de interessados.

                   

4. É o quanto basta para concluir, em exame prévio e de cognição
não plena, pela ocorrência de possível violação à legalidade e competitividade
desejadas, suficiente para a concessão da providência cautelar, a permitir seja
bem esclarecida, durante a instrução, todas as questões suscitadas.

Considerando que a entrega das propostas está designada para o
dia 28-09-2022, às 09h00min, acolho a solicitação de exame prévio do edital,
determinando, liminarmente, ao Prefeito que SUSPENDA a realização da
sessão pública de recebimento dos envelopes e ABSTENHA-SE DA ADOÇÃO
DE QUAISQUER MEDIDAS CORRETIVAS NO EDITAL ATÉ ULTERIOR
DELIBERAÇÃO DESTA CORTE.

 

5. Notifique-se o Prefeito para que encaminhe a este Tribunal, em
48 horas, a contar da publicação na imprensa oficial, as razões de defesa que
entender pertinentes, acompanhadas do inteiro teor do edital, informações
sobre publicações, eventuais esclarecimentos e o destino dado a impugnações
ou recursos administrativos que possam ter sido intentados.

Não querendo apresentar o inteiro teor do instrumento
convocatório, poderá a autoridade certificar que o apresentado pela
Representante corresponde fielmente à integralidade do edital original, que
deverá ser suficiente para o exame previsto no § 2º do artigo 113 da Lei
Federal nº 8.666/93.

Oportuno advertir que o descumprimento desta determinação
sujeitará o responsável, acima identificado, à punição pecuniária prevista no
art. 104, III, da Lei Complementar estadual nº 709/93.
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Em caso de superveniente desconstituição do certame, mediante
revogação ou anulação do edital, o ato deverá ser comunicado a esta Corte,
com a devida comprovação de sua publicidade na Imprensa Oficial ou local.

Informe-se ainda que, nos termos da Resolução n. 01/2011, a
íntegra desta decisão e da inicial poderá ser obtida no Sistema de Processo
Eletrônico (e-TCESP), na página www.tce.sp.gov.br, mediante cadastramento
que é obrigatório.

 

6. Submetam-se estas medidas, na primeira oportunidade, para
referendo do E. Plenário, nos termos do artigo 221, parágrafo único, do
Regimento Interno.

Findo o prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
encaminhem-se os autos para manifestação da ATJ e dê-se vista ao DD.
Ministério Público de Contas, retornando por SDG, nos termos do procedimento
indicado no artigo 223 do Regimento Interno.

Ultimada a instrução processual, remetam-se os autos ao E.
Plenário.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos
eletronicamente.

Publique-se.

GCSEB, 26 de setembro de 2022.

 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

              CONSELHEIRO

 

 

[1] 2.1. Estão impedidas de participar desta licitação pessoas jurídicas:

(...)

2.1.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição,
face à baixa complexidade e vulto econômico do objeto.

2.1.3. É vedada a participação de cooperativas.

 

[2] 6.4.1. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) expedido(s) por

http://www.tce.sp.gov.br/
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pessoa jurídica de direito público ou privado, sendo aceita a comprovação de qualquer quantitativo de
fornecimento de qualquer item desta licitação. 6.4.2. O Atestado de Capacidade não poderá ser
substituído por nota fiscal de fornecimento, sendo aceita apenas como complemento do atestado
apresentado.

 

[3] 1.1.4. A licitante poderá optar por escolher qual lote queira participar, não sendo
obrigatória a participação em todos os lotes.

1.1.5. Fornecimento será por tempo determinado.

1.1.6. Incluindo manutenção e suporte técnico.

1.1.7. Os serviços abrangerão instalação, implantação, migração de dados e
treinamento de usuários.

(...)

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E DA FORMA DE
PAGAMENTO:

5.1. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação em até 30 (trinta) dias, conforme abaixo especificado:

5.1.1. SISTEMAS: Pagamento será mensal por item.

5.1.2. IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO: Pagamento será efetuado após a
finalização da implantação e customização, por item.

 

[4] 8. PROVA DE CONCEITO A Prova de Conceito dos Sistemas terá como objetivo
garantir que a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deste certame atenda no mínimo
90% (noventa por cento) dos itens dos sistemas relacionados no Termo de Referência, os 10% (dez por
cento) que não atenderam deverão ser entregues ou corrigidos no prazo estipulado para implantação.
Dessa forma os Sistemas (softwares) serão submetidos à verificação técnica para avaliação de seu
atendimento, observando que os itens não demonstrados deverão ser entregues durante o período de
implantação, sendo realizado obedecendo ao seguinte trâmite: (...)

[5] 8.2. A análise e julgamento das apresentações técnicas serão realizados e
conduzidos pelo Pregoeiro com o apoio técnico de uma comissão constituída para tal finalidade;

 

[6] 18.3 Configuração mínima Datacenter:

18.3.1 Possuir alta performance e balanceamento de carga – 24x7 –, que atenda aos
critérios de segurança física (fogo, falta de energia, antifurto) e segurança tecnológica (antihackers).

 

[7] 14.1. A empresa proponente vencedora não poderá subcontratar outras empresas
para a execução dos serviços contratuais.
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