
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNICA: PREGÃO 32/2015

PROCESSO: 0.00.002.001555/2015-43

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A empresa  M16 TECNOLOGIA E CONSULTORIA EIRELI –  ME (CNPJ 11.048.518/0001-11),

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, no termos abaixo:

1. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE

“a 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 no item em epigrafe reza um SGBD especifico e proprietário entendo que há

um sistema existente no CNMP para os procedimentos especificados neste certame, senão o sistema

ofertado deverá ser desenvolvido utilizando o SGBD especificado ...)"

2. DA RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA

“O entendimento  está  equivocado.  Não  existe  hoje  no  CNMP sistema  que  atenda  aos

procedimentos especifidados neste certame. O sistema deve ser compatível com o SGBD Oracle 11g, pois

esse é o SGBD padrão do CNMP, e desejamos manter os sistemas, mesmo os adquiridos, em conformidade

com nossa infraestrutura." (Gustavo Fonseca G. de Almeida – Secretário de Tecnologia da Informação).

3. DA CONCLUSÃO
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Diante do exposto pela Secretaria da Tecnologia da Informação, área técnica responsável,

e com base no inciso II, do Art. 11, do Decreto 5.540/2005, conheço o pedido de impugnação apresentado

pela empresa  M16 TECNOLOGIA E CONSULTORIA EIRELI – ME, por tempestivo, para no mérito negar-lhe

provimento,  por  restar  comprovado que inexiste  violação  ao  princípio  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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