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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
- MA

RECURSO ADMINISTRATIVO 
Pregão Eletrônico n°. 007/2021

M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA-ME, já devidamente qualificada 
nos autos do processo licitatório em epígrafe, por intermédio de seu representante que 
ao final subscreve, vem, com o costumeiro respeito, apresentar suas razões ao recurso 
administrativo interposto contra a decisão de CLASSIFICAÇÃO da empresa ECO 
ACU TECNOLOGIA EIRELI no vertente pregão o que faz com base nas relevantes 
razões de fato e direito a seguir expostas:

1 - DO FLAGRANTE DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA DA EMPRESA ECO ACU 
TECNOLOGIA EIRELI À DIVERSAS EXIGÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO, 
APONTADAS ABAIXO PELA ORA RECORRENTE.

A proposta da empresa ECO ACU TECNOLOGIA EIRELI deixou de cumprir 
diversos itens do edital, o que acarreta a sua necessária desclassificação, como a seguir 
demonstrado, item por item:
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13.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto.

13.2. A Pregoeira convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 2 horas, por meio de campo 
próprio do Sistema, sob pena de desclassificação.

13.2.1. A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de 
correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);

b) O preço unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de Referência 
(Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já 
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto;

c) A descrição do serviço cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações 
constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Neste itens a empresa vencedora não atendeu na íntegra o solicitado pois o catálogo 
enviado não consta a especificações gerias do grupo de sistemas que comtempla o 
objeto da licitação.

Contabilidade

O Sistema de Contabilidade, no catálogo não mostra como será feito a implementação 
para atendimento das Legislações Vigente do estado do Maranhão, apenas diz que 
atende os relatório do MCASP exigido pelo TCE-TO,
O Software de Contabilidade demostrado no catálogo fica claro que não atende as 
legislações do Tribunal de Conta Maranhenses, o primeiro ponto a migração de dados 
entre o software de contabilidade com o Sistema de Informações para Controle (Sinc), 
regulamentado pela Instrução Normativa n°064/2020 do TCE - MA, e as portarias n°105 
e 130 de 2021 do Tribunal de Conta do Estado do Maranhão.

O Software de Contabilidade demostrado no catálogo Também não atende a migração 
de dados entre o software de contabilidade com o Sistema de Auditoria eletrônica do 
TCE-MA.

o sistema tem que no mínimo demostra funcionalidade que atenda toda as legislações 
vigente como segue:

O sistema de contabilidade tem como objetivo registrar todos os atos e fatos inerentes á 
Gestão Pública Financeira, proporcionando informações confiáveis e atualizadas, 
conforme determina a Lei 4.320/64, permitindo, inclusive a integração com os demais 
sistemas da Administração Pública, otimizando as tarefas diárias dos órgãos envolvidos,
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com maior segurança e transparência, devendo apresentar as seguintes características 
ou possibilidades:

s  Efetuar a escrituração contábil nos sistemas financeiro, patrimonial e de 
compensação em partidas dobradas e no sistema orçamentário em partida 
simples, de conformidade com os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com 
registro em livro diário; 

s  Permite a existência de mais de um Órgão/unidade na mesma base de dados, 
com contabilização distinta, que possibilite a emissão de relatórios anuais e da 
LRF de forma consolidada; 

s  Permite a visualização dos cadastros a serem efetuados no sistema, ajustar as 
inconsistências, inserir e excluir cadastros informações a serem geradas;

^  Permite utilizar o plano de contas da 4.320/64 ou modelo definido pelo Tribunal 
de Contas do Estado. 

s  Emite todos os demonstrativos do balancete mensal e anexos da Resolução do 
Tribunal de Contas do Estado. 

s  Emite todos os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, 
na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF. 

s  Permite que seja efetuada a geração das razões analíticas de todas as contas 
integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação.

^  Cadastro de históricos com textos padronizados para serem utilizados nas Notas 
de Empenhos.

s  Utilização automática de históricos informados em outros Empenhos do mesmo 
credor.

s  Permite que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e 
ordinário.

s  Permite pré validações de encerramento, que apresenta lista as inconsistências, 
tendo a possibilidade de gravar arquivos PDF; 

s  Permite a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, evitando 
a inscrição em restos a pagar. 

s  Permite o registro dos pagamentos totais ou parciais das despesas de empenhos 
e restos a pagar.

s  Permite a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de 
despesa extra-orçamentária, possibilitando auditoria destas operações. 

s  Permite o pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, sendo que 
a cada nota de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pagadora 
(até o limite de 12), inclusive de bancos diferentes. 

s  Permite descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, restos a 
pagar e despesas extraorçamentárias, efetuando automaticamente os 
lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.

S Permitir re-aproveitar dados de empenhos já lançados, trazendo todos os dados 
exatamente iguais para o lançamento de uma Nova Nota de Empenho. Data, Itens 
e Valor.
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ándo das  Realiza automaticamente as incorporações nas contas de patrimônit 
liquidação do empenho de aquisição de bem patrimonial. 

s  Realiza automaticamente os lançamentos na conta de compensado quando da 
liquidação e prestação de contas dos empenhos de adiantamentos ou 
subvenções.

s  Permite controlar as datas de vencimento dos pagamentos de empenhos, visando 
o controle dos pagamentos em ordem cronológica via Calendário. 

s  Realiza automaticamente os lançamentos de baixa na conta patrimonial quando 
efetuado o registro de receita de dívida ativa e de alienação de bens. 

s  Permite efetuar o cancelamento de restos a pagar em contrapartida com conta de 
resultado definida pelo usuário. 

s  Permite controlar os restos a pagar em contas separadas por exercício e restos 
do Executivo, Legislativo e Previdência. 

s  Controle dos precatórios sejam relacionados a despesa destinada ao seu 
pagamento.

s  Permitir que sejam emitidas notas de: empenho; liquidação; ordem de pagamento;
restos a pagar; despesas extra; e suas respectivas anulações. 

s  Possibilita a configuração de permissões para que os empenhos possam ser 
registrados por usuários que estiverem vinculados ao órgão do orçamento da 
despesa.

s  Permite o controle de despesa por tipo e relacionando-o aos códigos de elemento 
de despesa.

s  Permite cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento e decorrentes 
de créditos adicionais, especiais e extraordinários. 

s  Permite que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas dotações 
e subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto. 

s  Permite a emissão de demonstrativo do excesso de arrecadação. 
s  Permite gerar planilha para formar quadro de detalhamento da despesa. 
s  Elabora o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para 

limitação de empenho, conforme o artigo 9o da Lei 101/00 -  LRF, de 4 de maio de 
2000, quando necessário. 

s  Elabora relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o 
artigo 13 da Lei 101/00 -  LRF de 4 de maio de 2000. 

s  Permite gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por 
classificação e por período. 

s  Permite gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, relação de 
empenhos globais e outros de interesse do Município. 

s  Permite gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado referente 
aos atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do 
orçamento.

s  Elabora relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no 
sistema antes de gerar os arquivos para os Tribunais de Contas.
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Pagar,s  Exportação de relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a 
Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros para diversos formatos. 

s  Exportação de dados bimestrais para o SIOPS totalmente automatizada, gerando 
arquivos a serem importados no mesmo. 

s  Exportação de dados bimestrais para o SIOPE totalmente automatizada, gerando 
arquivos a serem importados no mesmo. 

s  Exportação de dados para o sistema de Auditoria Eletrônica - SAE do Conforme 
Portaria TCE/MA n° 1296/2017. 

s  Exportação de dados para o sistema Sistema de Informações para Controle 
Instrução Normativa n°64 TCE/MA e as portarias n°105 e 130 de 2021 do Tribunal 
de Conta do Estado do Maranhão. 

s  Exportação de arquivos conforme o MANAD -  Manual Normativo de Arquivos 
Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência. 

s  Exportação de arquivo referente ao PAGAMENTO DE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS - Pessoa Física, Contribuição Previdenciária - (Lei 10.666/2003 e 
IN/INSS/DC 87/2003). 

s  Permite configurar permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão por 
usuário e cadastros.

s  Elaborar processo de encerramento mensal que verifique eventuais divergências 
de saldos e que após o encerramento, não possibilite alterações em lançamentos 
contábeis já efetuados. 

s  Permite o encerramento do exercício com todos os lançamentos automáticos e 
com a apuração do resultado. 

s  Permite o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras 
conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN. 

s  Geração de relatórios de demonstrativo dos gastos com Educação, Saúde e 
Pessoal, com base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos. 

s  Controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de 
saldos ou lançamentos indevidos. 

s  Possui cadastro de obras e possibilita que no empenho da despesa este seja 
vinculado à obra correspondente. 

s  Possibilita que ao cadastrar um empenho que a liquidação possa ser feita no 
mesmo processo, agilizando-se assim estes lançamentos. 

s  Permite o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme Portaria 
da STN.

s  Possui cadastro para registrar as conciliações das contas bancárias. 
s  Possibilita imprimir a Nota de empenho, Nota de Liquidação, e Ordem de 

Pagamento diretamente para a impressora no ato do cadastramento das mesmas. 
s  Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda. 
s  Permite controle total do lançamento de arrecadação por fonte de recursos.
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s  Possibilita a geração de arquivo com as informações que são exibidasiio relatório 
Declaração de IRRF/DIRF para importação no programa Dirf anual da Receita 
Federal.

s  Permite checagem por parâmetros, que possibilita ou não determinadas 
informações nos cadastros e configurações de outras configurações no aplicativo. 

s  Possui Banco de dados multi-exercício e multi-entidades (não necessitando 
integração via exportação/importação de arquivos), 

s  Possibilita segurança de banco de dados (confiabilidade) que roda tanto em 
Windows quanto em Linux (SQL-Server). 

s  Bancos de Dados hospedados em servidor web com acesso em alta velocidade, 
tendo assim agilidade e confiabilidade. 

s  Integração automatizada com Portal de transparência de acordo com a Lei 
131/09.

s  Possibilita a geração dos relatórios do sistema em diversas extensões (ex.: 
WORD, PDF e XLS). 

s  Permite o controle de saldos de suplementações por fonte de recursos. 
s  Possui rotina para geração de relatórios em lote com criação de lista de relatórios 

que são emitidos mensalmente e anualmente. 
s  Possui função que possibilita consultar a situação: do empenho, da despesa, do 

empenho anterior, da ordem anterior, do credor ou do contrato. 
s  Possui função que possibilita a consulta de lançamentos dos cadastros. 
s  Permite registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias. 
s  Possibilita informar Documento Fiscal na liquidação, Ordem de Pagamento, Resto 

a Pagar, Despesas Extras, Prestação de Contas, Cancelamento de Restos, 
Anulação de Despesas Extras e Liquidação de Emp. Anterior. 

s  Possui banco de dados apto a de execução de auditoria, perante as informações 
contidas no banco.

s  Geração de Formulários de Prestação de Contas - Demonstrativo da execução da 
receita e da despesa e de pagamentos efetuados, relatório integrante da 
Prestação de Contas do PNATE - Programa - Transporte Escolar. 

s  PASEP - Permite o cálculo automatizado e emissão da Planilha de cálculo e da 
DAR F.

s  Possibilita Enviar E-mail da Nota de Empenho, Liquidação e Ordem de 
Pagamento em formato PDF ao Fornecedor de maneira Eletrônica. 

s  LRF - Possui todos os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 
101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que 
em cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período 
selecionado: Anexo 1 -  Demonstrativo da Despesa com Pessoal; Anexo 2 - 
Demonstrativo da Dívida consolidada Líquida; Anexo 3 - Demonstrativos das 
Garantias e Contra garantias; Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito; 
Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; Anexo 6 - Demonstrativo 
Simplificado.
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LRF - Possui todos os Anexos do Relatório R e su m id o ^a —-Execução 
Orçamentárias da Lei Complementar 101/00 (LRF) para atender as Portarias 
Federais da STN em vigor, de forma que em cada exercício estejam disponíveis 
apenas as portarias
vigentes no período selecionado: Anexo 1 - balanço orçamentário; Anexo 2 - 
demonstrativo da execução das despesas por função/subfunção; Anexo 3 - 
demonstrativo da receita corrente líquida; Anexo 4 - demonstrativo das receitas e 
despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos; Anexo 6 - 
demonstrativo do resultado nominal; Anexo 7 - demonstrativo dos restos a pagar 
por poder e órgão; Anexo 8 - demonstrativo das receitas e despesas com 
manutenção e Desenvolvimento do ensino; Anexo 9 - demonstrativo das receitas 
de operações de crédito e despesas de capital; Anexo 10 - demonstrativo da 
projeção atuarial do regime próprio de previdência; Anexo 11 - demonstrativo da 
receita de alienação de ativos e aplicação de recursos; Anexo 12 - demonstrativo 
das receitas de impostos e das despesas próprias com saúde; Anexo 14 -  
demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução Orçamentária.
LRF - Opção para a emissão da Análise da Execução Orçamentária/Gestão Fiscal 
dos anexos da LRF.
LRF - Emissão automática dos anexos adequados aos Consórcios Públicos 
Municipais e Estaduais.
LRF - Opção para o processamento, fechamento e impressão do relatório 
"Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação", em cumprimento ao 
disposto no artigo 13, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
LRF - Gráficos de acompanhamento das despesas, Restos a Pagar, Balanço 
Orçamentário e Receita Corrente Líquida x Despesas com Pessoal.
PCASP - Permite trabalhar com planos de contas distintos (4.320/64, plano de 
contas da união, PCASP).
PCASP - Permite o registro de lançamentos contábeis referentes a etapa 
intermediária entre o empenho e a liquidação conforme MCASP (PARTE IV - 
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO).
PCASP - Possibilita o registro de lançamentos contábeis referentes a uma etapa 
intermediária entre o empenho e a liquidação conforme MCASP (PARTE IV - 
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO) de exercícios anteriores. 
PCASP - Cadastro de eventos contábeis, todos gerados automaticamente pelo 
sistema, não tendo assim necessidade de se efetuar lançamentos manuais. 
PCASP - Utilização do PCASP versão Estendida da STN como padrão do 
sistema, não tendo assim nenhuma necessidade de se realizar De/Para ou 
lançamentos manuais;
PCASP - Utilização do PCASP, na arrecadação de receitas.
PCASP - Utilização do PCASP no controle das guias "Descontos" e "Baixas" nos 
cadastros de "Anulação de Despesas Extras", "Anulação de Ordens de 
Pagamento" e "Anulação de Restos a Pagar".
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PCASP - Utilização do PCASP no controle dos cadastros de "Anulações de 
Liquidação" e "Anulações de Liquidação de Empenhos Anteriores" a guia De 
Descontos que permitirá efetuar anulações parciais de "Liquidação" e "Liquidação 
de Liquidação de Empenhos Anteriores" que possuírem descontos. 

s  PCASP - Elaborar o relatório cadastral de lançamentos contábeis, com diversos 
filtros, inclusive por eventos, para as entidades que utilizam o plano de contas 
PCASP.

s  PCASP - Possibilita a geração de relatório balancete de verificação possibilitando 
a visualização dos saldos contábeis. 

s  PCASP - Demonstração dos conta-correntes para as contas. 
s  PCASP - Possibilita efetuar provisionamento de férias, 13o Salário, adiantamento, 

e baixa de provisão via integração com a folha (‘ Quando da inclusão das Notas 
de Empenhos de Folha de Pagamento). 

s  PCASP - Possibilita emissão de todos os anexos constantes do manual DCASP - 
Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público; 

s  PCASP - Possibilita emissão de todos os anexos constantes da IPC 10 -  
Contabilização de Consórcios Públicos e suas atualizações;

^  PCASP - Possibilita o acompanhamento em Tempo Real da execução do PCASP, 
de forma simples, com apresentação de Gráficos, que são atualizados conforme 
são gerados os movimentos do PCASP, no sistema da contabilidade. Dando 
assim ao gestor ou controlador uma visão de fatos que podem gerar desequilíbrios 
Orçamentários, tendo condições de dar solução aos mesmos antes do término do 
exercício.

s  SICONFI - Geração do arquivo DCA - Declaração Anual de Contas (Balanço Geral 
Anual) totalmente automatizada; 

s  SICONFI - Geração do arquivo RREO - Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (LRF) totalmente automatizada; 

s  SICONFI - Geração do arquivo RGF - Relatório de Gestão Fiscal (LRF) totalmente 
automatizada;

s  SICONFI - Geração do arquivo MSC - Matriz de Saldos Contábeis totalmente 
automatizada;

s  Sistema de Informação de Custos - Detalhamento e acompanhamento das 
Despesas por Centros de Custos. O centro de custo é uma maneira de separar 
uma Entidade Pública em vários setores, cada um deles com uma parcela de 
responsabilidades operacionais, financeiras e econômicas. Todos os centros de 
custos juntos representam a Entidade inteira, mas cada um possui independência 
quando comparado com o outro. 

s  Permite envio eletrônico via E-mail dos Processos lançados, Empenhos, 
Liquidações e Pagamentos, quando da existência de E-mail no cadastro do 
Credor.

s  Permite a exportação de todo o Processo para um arquivo único em PDF, 
contendo o mesmo a Nota de Empenho, Liquidações, Pagamentos, Guias de
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Recolhimento, Ordem de Pagamento extras (onde foi efetivado o recolhir 
retenções e descontos); 

s  Permite o Controle de Alerta das Tarefas e Obrigações Periódicas - Alertas serão 
emitidos periodicamente, antes do vencimento da entrega legal das obrigações, 
de modo que você possa estar sempre alerta quanto ao atendimento do prazo 
estipulado de entrega. 

s  Permite o envio de E-mail para os responsáveis para o acompanhamento dos 
Alertas das Tarefas e Obrigações Periódicas; 

s  Permite o acompanhamento dos Alertas das Tarefas e Obrigações Periódicas via 
APP para smartphone na plataforma do Android; 

s  Permite o cadastro e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, com 
emissão de relatório;

s  Permite o acompanhamento de Liquidações pelos Controladores Internos, 
podendo o mesmo efetuar a avaliação individual de cada uma, com status para 
Aprovação, Solicitação informação ou Solicitação de documento; Podendo, 
também, efetuar a rejeição das mesmas. Acompanhamento e processado e 
enviado alertar para o usuário que emitiu a liquidação; 

s  Monitor PCASP - Mini-aplicativo que monitora e Avaliação/Análise dos 
Indicadores, exibindo uma DashBoard com vários gráficos atualizados em tempo 
real. Emissão automática de relatório em formato compatível com Word da 
Avaliação/Análise dos Indicadores da execução Orçamentária, para a 
controladoria Interna;

Sistema de Folha de Pagamento

O Software demostrando no catálogo é apenas de Recurso Humanos, não faz a fiel 
demonstração do sistema de Folha de Pagamento para gerenciar os lançamentos de 
funcionário, eventos, Remessas de pagamento, cálculos de folha de pagamento, 
controle de previdência e migração de dados junto RAIS, CAGED, SEFIP.

Fica demostrado Também que o sistema não atende a migração de Dados junto ao 
Sistema de Inatividade de Atos de Pessoal regido pela Instrução Normativa TCE/MA n° 
47, de 15 de fevereiro de 2017, e o sistema de acompanhamento de atos de Pessoal 
regido pela Instrução Normativa TCE/MA n° 55, de 6 de junho de 2018.

Assim o software desmastrado no catálogo não atende a requisitos mínimos exigidos 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

O sistema tem que no mínimo demostra funcionalidade que atenda toda as legislações 
vigente como segue:

Possibilitar o controle geral dos recursos humanos da administração municipal, devendo 
apresentar as seguintes características ou possibilidades:
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s  O sistema de folha de pagamento deverá controlar todas as atividades referentes 
à Administração de Pessoal. 

s  Efetuar todos os cálculos da Folha de Pagamento e emitir os respectivos 
relatórios.

s  O sistema deverá atender ao regime ESTATUTÁRIO;
s  O sistema deverá tratar adequadamente os diferentes tipos de processamento, 

como normal e complementar;
^  Controle de previdência tanto para o regime geral como para o regime próprio; 
s  TIPO (Comissionados, efetivos e agentes políticos),
s  CATEGORIAS (Administrativa, Técnica, Chefias, Professores, Corpo Diretivo, 

etc...),
✓ Processar: FÉRIAS, 13.0 SALÁRIO, ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO.
^  Calcular: RESCISÕES CONTRATUAIS, SALÁRIO FAMÍLIA, ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO.
^  Prever: DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE; 
s  O sistema deverá possuir rotinas que permitam uma adequada Administração 

salarial:
s  Múltiplas tabelas salariais, com progressões horizontais e verticais; 
s  Tabelas que atendam a RAIS, CAGED, SEFIP, etc; 
s  Tabela de quadro salarial; 
s  Cadastro de cargos e funções; 
s  Outros vencimentos;
s  Ajuste para aumento salarial geral e por cargos;
s  O sistema deverá permitir a inclusão de variáveis, via valor digitado (horas extras, 

faltas, prêmios, etc...). 
s  Via valores implantados (descontos, padronizados, tais como INSS, FGTS, etc...); 
s  Tabela de Cargos e Salários integrada ao Sistema.
■s O sistema deverá permitir o arquivamento de registros que correspondam a toda 

vida funcional dos empregados permitindo a qualquer tempo à geração de fichas 
impressas ou relatórios que informem todas as variáveis de cada funcionário;-2 

s  Cálculo de gratificação por tempo de serviço. 
s  Provisionar as férias e o décimo terceiro salário.
s  Contabilizar todos os eventos da folha com a finalidade de geração de arquivos. 
s  Emissão de Arquivos para a SEFIP.
s  Migração de dados conforme Instrução Normativa TCE/MA n° 47, de 15 de 

fevereiro de 2017, e o sistema de acompanhamento de atos de Pessoal regido 
pela Instrução Normativa TCE/MA n° 55, de 6 de junho de 2018 

s  Cadastro de Empregados, contendo o cadastro básico dos empregados. 
s  Ficha Financeira, contendo os dados históricos das Folhas de Pagamento. 
s  Tabela de Dependentes, contendo os dependentes de salário família, Imposto de 

Renda.
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Lançamento de Movimento da Folha, contendo os lançamentos de verbas 
efetuadas para o cálculo da folha do mês. 

s  Lançamento de Movimento de 13o salário.
s  Folha de Pagamento, lançamentos, contendo os valores calculados das verbas 

constantes na folha de pagamento. 
s  Arquivos de Administração de Férias contém os valores de bases de cálculo e 

lançamentos de férias. 
s  O Sistema deverá ser dotado de recursos que permitam o bloqueio através de 

senhas, de acessos por níveis de perfis permitindo que o administrador do sistema 
libere ou restrinja acesso de acordo com os interesses da administração. Que seja 
controlado e registrado no sistema todas as inclusões, alterações e retiradas de 
dados do sistema, com controle de quando, onde e por que foram efetuadas estas 
ações.

^  Tabelas Genéricas do Sistema contém as tabelas de uso genérico para a 
empresa, grau de instrução, vínculo, CBO, nacionalidade, índices financeiros. 

s  Tabelas Oficiais, do INSS E IRRF.
s  Tabelas de Programas contém a associação dos programas com as funções do 

programa.

Software de Patrimônio

O Software de Patrimônio Demonstrado no Catálogo não demostra a real funcionalidade 
do software de como será realizado o cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, 
onde serão informadas as características do Estado de conservação do bem se está 
péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, como também o Setor ou Departamento e 
localização atual do bem; Categoria e subcategoria de acordo com a tabela do 
MERCOSUL, se permite vincular à conta contábil e natureza do bem; se permite 
visualizar o valor de aquisição, o valor total de depreciação assim como cadastrar e 
visualizar as incorporações e desincorporações; se permite visualizar o valor da última 
reavaliação do bem como Armazenar e visualizar a imagem atual do bem por meio dos 
arquivos: jpg, bmp e pdf. Se pemitir Visualizar situação do bem como: ativo, baixado, 
cedido; se permite informar características personalizadas para o cadastro de bens. se 
permitir inserir componentes; se permitir inserir dados de manutenção do bem; se 
permitir anexar documentos inerentes ao bem.

Se Permite efetuar a reavaliação de bens individual, ou por lote e identificar o tipo de 
reavaliação: Ajuste ou reavaliação e possibilitando adequar o novo valor de depreciação 
anual do bem. E também não permitir seleção de conta do Plano de contas (PCASP) 
para o bem.

Assim o software desmastrado no catálogo não atende a requisitos mínimos exigidos 
para um software de controle de patrimônio.
O sistema de patrimônio tem quer segue os padrões mínimos abaixo vão demostra:
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Possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, podendo ser 
informadas as seguintes características: Estado de conservação do bem: 
“péssimo”, “ruim”, “regular” , “bom” e “ótimo”; Setor/Departamento E localização 
atual do bem; Categoria e subcategoria de acordo com a tabela do MERCOSUL; 
Permite vincular à conta contábil e natureza do bem; Permite visualizar o valor de 
aquisição, o valor total de depreciação assim como cadastrar e visualizar as 
incorporações e desincorporações; Permite visualizar o valor da última 
reavaliação do bem; Armazenar/visualizar a imagem atual do bem por meio dos 
arquivos: jpg, bmp e pdf.; Visualizar situação do bem como: “ativo”, “baixado”, 
“cedido”; Permite informar características personalizadas para o cadastro de 
bens. Permitir inserir componentes; Permitir inserir dados de manutenção do bem; 
Permitir anexar documentos inerentes ao bem. Permite imprimir o bem;
Permite efetuar a reavaliação de bens individual, ou por lote e identificar o tipo de 
reavaliação: Ajuste ou reavaliação e possibilitando adequar o novo valor de 
depreciação anual do bem.
Permitir seleção de conta do Plano de contas (PCASP) para o bem.
Permitir duplicar o bem, facilitando assim o cadastro inicial de bens idênticos. 
Permitir pesquisar e filtrar os bens de diversas formas como pelo Número do bem, 
descrição, categoria, Data de aquisição.
Permitir o controle de transferência de bens entre os diversos órgãos, 
responsáveis e contas da entidade assim como cessões e locações, 
possibilitando a emissão do relatório de transferências de determinado tipo, 
incluindo também a emissão como Termo de Transferência de Bens.
Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, responsáveis, órgãos 
e bens, permitindo informar histórico e informações complementares como: lei, 
portaria e processo licitatório.
Possibilitar emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele 
pertence, o responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição. 
Possibilitar emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por 
responsável ou por órgão/centro de custo.
Possibilitar emitir o relatório de bens em inventário por centro de custo e/ou 
responsável, permitindo selecionar a situação (em processo de localização, 
localizados e pertencentes ao setor, localizados, mas pertencentes a outro setor, 
não localizados ou todas).
Permitir emitir o relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, 
por conta, órgão ou por centro de custo.
Permitir emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando 

a seleção por responsável, por órgão ou por centro de custo.
Permite manter o registro histórico de todas as movimentações dos itens 
patrimoniais realizadas no exercício, possibilitando a emissão de relatório por 
período e também visualizar as movimentações por centro de custo.
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s  Possibilitar emitir relatório de reavaliações de bens com seleção por bem, por 
conta e período.

s  Permitir emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens 
(mostrando de forma analítica e sintética), possibilitando visualizar o saldo anterior 
ao período, total de entradas, total de saídas e saldo atual da conta. 

s  Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam 
assinados digitalmente. 

s  Possibilitar para os bens imóveis, permitir cadastrar endereço, registro do imóvel. 
s  Permitir cadastrar movimentação do bem, medições, documentos digitalizados e 

contratos ligados a bens imóveis. 
s  Permitir cadastro de bens intangíveis
s  Permitir cadastro de movimentação e unidades orçamentárias para bens 

intangíveis
s  Permitir cadastro de chancelas e definir assinaturas para relatórios 
s  Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema.

Software Atmoxarifado

Sistema demostrado no catálogo não demostra a funcionalidade de como organizar o 
almoxarifado do órgão uma vez que o mesmo não permitir inseri o processo de compra 
para averiguar auditoria do processo de compra e o recebimento da compra pelo 
almoxarifado.

Assim o software desmastrado no catálogo não atende a requisitos mínimos exigidos 
para um software de Almoxarifado

O sistema de Almoxarifado deve ser implementando de forma que a gerencia possa ser 
realizada pelo gestor:

Sistema para gestão completa das compras com integração ao controle de almoxarifado, 
contendo cadastro de requisição, processo de compra, autorização de compra, ordem 
de fornecimento, nota fiscal, com entrada no estoque automática e baixa subsequente 
quando do atendimento de requisição:

s  Permitir a parametrização do código para cadastro de materiais das seguintes 
formas: Código com grupo e classe; Código seqüencial; Código seqüencial 
com grupo e classe; Código CATMAT. Caso código seja numérico e 
seqüencial sistema indica automaticamente o próximo código disponível 

s  Possuir no cadastro de materiais informações como: Material estocável; 
Material de consumo ou permanente; Material combustível e o tipo do 
combustível; Descrição sucinta e detalhada do material; Grupo e classe do 
material; Cadastro de Lotes contendo, numeração, escaninho, data de 
vencimento, data de fabricação; Dados sobre a última compra do material 
selecionado como: data, quantidade, preço e fornecedor.
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s  Possibilitar fazer cadastros e consulta no cadastro de materiais, grupos, 
secretarias, setores, unidades de medida com as seguintes opções: Por grupo 
e classe; Por palavra-chave. 

s  Permitir importação dos itens baseados em modelo XLS gerado pelo sistema. 
s  Permitir cadastrar fornecedores e emitir Certificado de Registro Cadastral e 

controlar a seqüência do certificado. 
s  Possibilitar a consulta dos dados do fornecedor no banco de dados da Receita 

Federal, permitindo efetuar a inclusão ou atualização dos dados do fornecedor 
no Sistema de Compras. 

s  Permitir vincular ao fornecedor: Dados Bancários; Endereço; Quadro 
Societário; Documentos para credenciamento e habilitação do fornecedor. 

s  Permitir controle da data de validade das certidões negativas e outros 
documentos dos fornecedores, com emissão de relatório por fornecedor 
contendo a relação das negativas vencidas/por vencer. 

s  Permitir o Cadastro de Requisições de compras por secretaria. 
s  Permitir acompanhamento das requisições com definição de quais itens irão 

para o processo de compra 
s  Permitir juntar várias requisições dentro de um mesmo processo de compra. 
s  Permitir cadastrar compras diretas e procedimentos licitatórios divididos por 

entidades/setores/secretarias. 
s  Permitir o cadastramento e controle das solicitações de compra por centro de 

custo, não permitindo que usuários de outros centros de custo acessem ou 
cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que a 
quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais ordem de 
fornecimento.

s  Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e 
reprovadas.

s  Possibilitar o agrupamento de solicitações de compra cadastradas pelos 
Centros de Custos de uma ou mais Entidades, objetivando a consolidação dos 
itens para realização de Abertura de Processo Licitatório. 

s  Permitir o cadastramento de orçamentos, possibilitando gerar uma compra 
direta, processo administrativo ou de compra, tendo como base para o valor 
máximo do item o preço médio ou menor preço cotado para o item no 
orçamento.

s  Enviar cotação por meio físico em diversos formatos como .XLS, .PDF, .DOC 
e também efetuar o envio por e-mail. 

s  Permitir a geração de arquivo com os itens do orçamento para cotação pelos 
fornecedores, possibilitando a leitura dos preços cotados para preenchimento 
automático dos preços dos itens. 

s  Emitir relatórios de orçamentos: Preço Médio, Quadro de cotação, Itens não 
cotados;
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s  Possibilitar o atendimento de solicitações de compra somente após liberação 
cadastrada no sistema. 

s  Permitir carregar itens e fornecedores do sistema de licitação, apenas se a 
licitação já tiver sido finalizada. 

s  Permitir que os centros de custos cadastrem Ordens de Fornecimento de itens 
das licitações que já foram homologadas e adjudicadas, inclusive quando se 
tratar de Licitação com julgamento pelo Menor Preço sobre Tabela de Preço. 

s  Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como: Data de 
compra; Fornecedor; Setor/Secretaria; Objeto da Compra; Itens; Funcionários 
interessados; Forma de pagamento; Local de Entrega; 

s  Permitir vincular a compra em questão com uma licitação, possibilitando assim 
troca de dados entre os sistemas. 

s  Permitir gerar vínculos na Contabilidade a partir da ordem de fornecimento, 
trazendo como retorno informações sobre o empenho vinculado à ordem. 

s  Permitir cadastrar rotinas de estorno e anulação completa da compra. 
s  Emitir relatórios referentes às compras: Emissão de nota de anulação; 

Emissão de Ordem de fornecimento; Relação de itens da compra; 
Acompanhamento de saldo disponível para itens da compra; Termo de entrega 
de Itens;

s  Permitir lançamento da Nota fiscal emitida pelo fornecedor. 
s  Permitir vincular a quantidade recebida a um lote específico, podendo um 

mesmo item conter mais de um lote. 
s  Permitir Controle de estoque automatizado.
s  Permitir a entrada automática dos itens na composição do estoque no 

momento do lançamento da Nota fiscal. 
s  Permitir controle do estoque centralizado ou por entidade. 
s  Bloquear deleção de etapas de processos que dependam de outras etapas. 
s  Permitir atender as requisições feitas com o saldo em estoque, dando saída 

automática do estoque no momento do atendimento da requisição. 
s  Permitir atender parcialmente requisições podendo em momento posterior 

complementar o atendimento. 
s  Permitir determinar estoque máximo e mínimo para os itens gerando alertas 

automáticos no sistema quando o item atingir um desses patamares 
estipulados.

s  Permitir no cadastro inicial do item informação o estoque atual do item no 
almoxarifado.

s  Permitir Cadastro de usuários e definição de senha para os mesmos. 
s  Permitir definir opções que o usuário poderá executar no sistema, podendo 

definir se o mesmo poderá visualizar, inserir, editar ou deletar registros.
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Software Compras

Sistema demostrado no catálogo não demostra a funcionalidade Emissão de Ordem de 
Fornecimento, Ordem de recebimento provisório e ordem de fornecimento definitiva e 
comparação na integra da funcionalidade de controle de item vinculado aos demais 
setores do órgão integrado com o contrato e vinculado ao Almoxarifado para controle de 
demanda e todos os documentos com assinatura exclusiva do representante do chefe 
do setor.

Assim o software desmastrado no catálogo não atende a requisitos mínimos exigidos 
para um software de Compras.

O sistema de compra tem que demostra funcionalidade como abaixo demostrado:
s  Busca automática de informações de empresas através do CNPJ, para agilizar 

no primeiro cadastro. 
s  O cadastro de secretários deverá conter a data de nomeação e exoneração.
s  Importação e exportações de planilhas na licitação e contratos:
s  Com a elaboração de modelos de contratos no sistema, possibilitando maior 

agilidade e segurança na criação de minutas, permitindo ganhos expressivos 
de tempo e de segurança das informações contidas. O mesmo deverá 
acontecer com a criação de modelos de ordens e ata de registro de preços. 

s  Validação da data inicial do contrato para que esteja sempre dentro da vigência 
da ata de registro de preço ou homologação do processo licitatório. 

s  Numeração do contrato automática pelo sistema através da data inicial 
(AAAA.MMDD. NUMERO_SEQUENCIAL). 

s  Cadastro dos itens do contrato vinculado a dotação digitada.
s  Gerar extrato do contrato com suas respectivas dotações e valores para

publicação em diários oficiais. 
s  As ordens são vinculadas a ata de registro de preços ou contrato onde é feito 

o controle de saldo.
s  A numeração da ordem deverá ser baseada no dia de emissão e horário 

(AAAA.MMDD. NUMERO_SEQUENCIAL.HHMMSS). 
s  No modulo de compras deverá existir uma área de consultas de saldos, onde 

é possível ver e exportar em Excel o saldo de processos licitatórios e contratos 
em tempo real para agilizar o processo de solicitações e compras. 

s  Deverá ser possível a emissão relatórios individuais por contratos com os itens 
comprados mensalmente para permitir melhor o planejamento. 

s  Deverá ser possível gerar contratos, extratos e ata de registro de preços em 
formato PDF e DOC. 

s  As ordens de fornecimento e relatórios deverão ser geradas em formato PDF. 
s  Gera ordem de fornecimento de compras; 
s  Gera ordem de Fornecimento provisório; 
s  Gerar ordem de fornecimento definitivo;
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Licitação

Sistema de Licitação demostrado no catálogo não demostra a funcionalidade, de como 
tramitação do processo para controle de qualquer modalidade de licitação, com 
vinculação ao sistema de compras, execução de fase de lances, julgamento e 
adjudicação e vinculado ao sistema de contrato como acompanhamento de execução 
pelo fiscal, e mesmo a nova lei de licitação estando em período de adaptação o software 
não traz as novas normas como, por exemplo, as novas modalidades de licitação.

Assim o software desmastrado no catálogo não atende a requisitos mínimos exigidos 
para um software de Licitações.

Sistema para controle de qualquer modalidade de licitação, com vinculação ao sistema 
de compras, execução de fase de lances, julgamento e adjudicação em conformidade 
com a Lei vigente de Licitações e Contratos:

Emitir a solicitação da abertura da licitação, com informações: Data de abertura 
da licitação; Horário da abertura; Número da licitação; Modalidade; Tipo de 
Lance Natureza do Procedimento; Objeto a ser licitado. Setor/Secretaria 
Responsável Comissão responsável; Dados referentes a Lei Complementar 
123/2006;
Permitir Cadastro e Edição das informações: Comissão de licitação; 
Decretos/Resoluções Pregão e Registro de Preço; Tipos de Certidões 
exigidas; Assinaturas e Chancelas para relatórios
Permitir o cadastramento de comissões: Permanente; Especial; Servidores; 
Pregoeiros; Informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas 
respectivas datas de designação e expiração, permitindo informar também os 
seus membros e funções designadas.
Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação 
até seu julgamento, envolvendo as etapas conforme abaixo: Publicação do 
Processo; Impugnação; Emissão do mapa comparativo de preços; Emissão 
das atas referente a Documentação e Julgamento das propostas; Interposição 
de recurso; Anulação e revogação; Parecer da comissão julgadora; Parecer 
jurídico; Homologação e adjudicação.
Permitir carregar itens do sistema de compras trazendo já a quantidade e o 
preço estimado do mesmo.
Permitir carregar itens de diversas compras e até mesmo de outros centros de 
custos ou entidades (órgãos públicos), efetuando assim uma licitação única 
para todas essas demandas.
Permitir definir ordem dos itens.
Possibilitar acesso rápido, por meio de botões de atalho, aos principais 
cadastros, rotinas e relatórios correspondentes ao Processo de Licitação. 
Permitir cadastramento de responsáveis por cada etapa da licitação.
Permitir cadastrar pendências inerentes a realização da licitação.
Permitir anexar documentos diversos inerentes a licitação

M da S Mesquita Serviço e Tecnoiogia - ME Rua Tiradentes 477 -  Centro João Lisboa -MA Cep 65922-000

CNPJ16 799.630/0001- 08 Tel : (99) 99645-8142©
Insc. Estadual 12391885-5 mizael03mesquita(gJgmait com <►



■m M Serviços 
e Tecnologia

s  Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre 
uma Tabela/Catálogo de Preço ou sobre os próprios Itens da licitação. 

s  Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Menor Adicional de 
Acréscimo sobre uma Tabela de Preço. 

s  Permitir realização de licitação por item ou por lote.
s  Possibilitar o cadastramento de Chamada Pública para credenciamento de 

fornecedores interessados em atender o objeto do edital. 
s  Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor 

deixar de fornecer o material ou de executar os serviços, mostrando na tela o 
próximo fornecedor classificado. 

s  Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para 
sua identificação, tais como: Número do processo; Objeto da compra; 
Modalidade de licitação; Datas de abertura e recebimento dos envelopes; 

s  Permitir o cadastro das dotações orçamentárias estipulando o valor a ser 
utilizado em cada uma. 

s  Permitir realizar licitações por lotes ficando a cargo do fornecedor vencedor a 
atribuição do preço unitário para cada item do lote. 

s  Permitir credenciamento de fornecedor que ainda não estiver cadastrado no 
sistema através de modelo Excel gerado pelo sistema. 

s  Permitir a geração de arquivo com os itens do processo licitatório para ser 
disponibilizado aos fornecedores para digitação da proposta de preço de cada 
item, possibilitando, também, a leitura do mesmo arquivo contendo os preços 
digitados para preenchimento automático no cadastro das propostas. 

s  Permitir operar a fase de lances com as seguintes opções: Definir diferença 
mínima entre lances; Adjudicar Fornecedor; Desistência de Fornecedor; 
Desclassificar Fornecedor 

s  Permitir voltar os lances um a um para correção de possíveis erros. 
s  Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a 

microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar 
123/2006.

s  Possui rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme 
critérios de classificação determinados pela legislação (Lei 10.520/2002). 

s  Permitir criar um registro de preço por meio do processo licitatório, 
possibilitando a realização periódica de pesquisa dos preços registrados para 
verificação dos preços que estão sendo praticados atualmente pelos 
fornecedores.

s  Permitir aditivar os itens por preço sejam para menor ou maior bem como a 
quantidade, com influência automática no saldo e preço nas compras. 

s  Permitir a utilização do Pregão para licitações em que o vencedor será aquele 
que apresentar o Maior Lance. Poderá ser utilizado para licitações de 
Concessão de espaço público ou para qualquer licitação que seja permitida a 
utilização do Pregão e não gera despesa e sim receita para o órgão público
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(Ex: Contratação de Banco para centralização do pagamento dos salários dos 
servidores).

s  Permitir o registro da inabilitação de um licitante após o encerramento de todos 
os itens/lotes. Ao registrar a inabilitação de um licitante o sistema mostra o 
próximo classificado para todos os itens que o inabilitado havia ganhado e 
assim sucessivamente até encontrar um participante habilitado. 

s  Emitir todos os relatórios necessários exigidos por Lei, como por exemplo: 
Termo de abertura e autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e 
contábil; Publicação do edital; Atas das sessões de julgamento do Processo 
Licitatório; Atas do pregão; Listagem de Itens; Listagem por Centro de Custo; 
Termo de Homologação; Extrato de Ata para publicação; Ata de Registro de 
Preço; Itens Fracassados. 

s  Permitir criar e editar modelos de todos os relatórios a partir dos modelos 
existentes no sistema. 

s  Permitir importação de todas informações da licitação, bem como os itens, 
valores, vencedores e documentos anexados ao portal de transparência. 

s  Permitir retirar informações da licitação do portal para possível edição e por 
fim importar novamente com as correções. 

s  Permitir acompanhamento das solicitações de compras já disponíveis para 
vinculação com a licitação. 

s  Permitir pesquisar empenhos vinculados a licitação.

Tesouraria

O catálogo não traz demonstração do software de Tesouraria, que é de suma importância 
para o setor financeiro realizar o planejamento da execução financeira assim 
Informatizando os processos que envolvem as operações financeiras da tesouraria do 
órgão, controlando suas atividades como Recebimentos, Pagamentos, Movimentação 
Bancária, Emissão de Cheques, Conciliação Bancária e Elaboração de Demonstrativos 
Financeiros, permitindo a assinaturas e chancelas com emissão de relatórios salvo em 
PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente e atribuições e 
permissões no sistema pelo setor responsável ou pelo gestor.

Assim o software de Tesouraria não foi demostrado no catálogo não atende a solicitação 
do pregoeiro.

O sistema de Tesouraria tem que ser objetivo para que possa ser executa de forma 
rápida abaixo segue demonstração:

s  Cadastro de Contas Bancárias. 
s  Configuração de modelos de cheques para impressão. 
s  Emissão de cheque em impressora comum.
s  Controle da numeração dos cheques através de processo automático ou não 

automático;

M da S Mesquita Serviço e Tecnologia - ME
CNPJ16 799 630/0001- 08
Insc. Estadual 12391885-5

Rua Tiradentes 477 - Centro João Lisboa -MA Cep á5922-oso
Tel ; (99) 99645-8142©
mízael03mesquita@gmaii com &



Serviços 
e Tecnologia

s  Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação 
bancária de todas as contas dos bancos. 

s  Possibilidade de inclusão ou estorno de lançamentos a qualquer período, 
deixando automaticamente, os saldos das contas atualizados. 

s  Consulta em tela a movimentação das contas de qualquer período do exercício 
s  Possibilidade de lançar movimento de aplicação com lançamento em 

movimento da conta automaticamente. 
s  Possibilidade de marcação para conferência dos lançamentos 
s  Possibilidade de emitir Recibos e Ordens bancárias.
s  Gerar relatórios diversos entre eles: Extrato bancário; Livro Caixa; Relação de 

cheques; minuta da receita. 
s  Possibilidade de emitir gráficos comparativos de evolução das receitas e 

despesas.
s  Agenda com compromissos firmados pela entidade 
s  Fila para impressão de cheques
s  Pesquisa de credores mostrando todas as movimentações do mesmo. 
s  Pesquisa de movimentação por data, categoria econômica, credor, conta, tipo 

de movimento 
s  Permitir cadastro de assinaturas e chancelas
s  Permitir salvar relatórios em PDF simples, possibilitando que sejam assinados 

digitalmente
s  Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema 

Protocolo

Sistema de Protocolo demostrado no catálogo não demostra a funcionalidade, de como 
e realizado a tramitação dos possessos apenas fala que e integrado assim gerando 
muitas duvidas no controle de processo do órgão.

Assim o software desmastrado no catálogo não atende a requisitos mínimos exigidos 
para um software de Protocolos.

O sistema de protocolo tem que permitir a total organização e tramitação do processo 
abaixo demostramos:

s  Permitir a protocolização de solicitações, dando entrada em processos. 
s  Permite definir quantidade inicial de documentos do processo bem como o 

fornecedor/pessoa interessada e o valor atribuído ao processo caso exista. 
s  Permitir vincular o processo a uma licitação já existente
s  Permitir a numeração automática do N° do processo com a informação da 

numeração inicial, e também permitir a definição manual do mesmo. 
s  Permitir impressão do recibo do processo posterior ao cadastro do processo. 
s  Permitir consultar o andamento de um processo, vendo toda sua movimentação. 
s  Permitir lançamento de remessas com definição do destino.
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s  Permitir adicionar novos tipos de documentos com impacto direto na tramitação 
aberta.

s  Permitir incluir um ou vários processos a remessa de informações as observações 
inerentes a esta etapa, e inserir os documentos anexados quando forem 
necessários. 

s  Permitir imprimir dados da remessa.
^  Permitir consultar o andamento do processo em toda a sua vida útil. 
s  Permitir o encerramento de processos. 
s  Permitir a edição ou exclusão de tramitação.
s  Permitir gerar relatórios de remessas de processos e tramitação de forma geral 

ou por datas estipuladas 
s  Permitir gerar relatório com toda a vida útil do mesmo. 
s  Permitir cadastrar assinaturas e chancelas para relatórios 
s  Permitir cadastrar a classificação de atuação dos fornecedores 
s  Permitir cadastrar secretarias e departamentos que poderão receber tramitações 
s  Permitir o cadastro de diversos tipos de processo.
s  Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam 

assinados digitalmente. 
s  Permitir criação de usuário e definição de atribuições e permissões no sistema.

Suporte Presencial

O Catálogo não demostra como funcionara o suporte presencial, uma vez que o edital 
deixa bem claro que o suporte, treinamento e esclarecimento serão de forma presencial, 
e que deve atender carga horária mínima de visitar in loco na sede do órgão contratante, 
assim o catálogo apresentado não demostra de forma clara e não atende o quesito 
exigido pelo edital.

Planilha de Custo

A planilha de custo enviada não demostra o custo fixo ou operacional para a perfeita 
execução do objeto, como trata de um grupo de sistema não demostra o gasto 
individualizado com os mesmo, não demostra o custo que a empresa terá para comporta 
o perfeito execução do objeto com todos os itens englobado, apenas demostra gastos 
aleatórios mas não trás os valores específicos do gasto com os software.

2 - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA 
PROPOSTA DA EMPRESA ECO ACU TECNOLOGIA EIRELI DO PRESENTE 
CERTAME

Vê-se, portanto, que a proposta comercial da empresa ECO ACU TECNOLOGIA 
EIRELI foi apresentada em evidente desacordo com as prescrições editalícias.
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Assim sendo, resta evidente que a proposta da empresa ECO ACU 
TECNOLOGIA EIRELI merece sofrer obrigatória desclassificação no presente certame 
face ao claro descumprimento da mesma às exigências do edital norteador desta 
licitação, sob pena de violação inquestionável aos princípios da vinculação ao edital e do 
julgamento objetivo, sob os quais deve pautar-se todo e qualquer procedimento 
licitatório.

Assim está previsto no item 10.3 do Edital, in verbis:

10.3. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde iogo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que 
contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

Vejamos o que prescreve o art 43 da Lei de Licitações, 
in verbis:

“ Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos:

V- julgamento e classificação das propostas de acordo com os 
critérios de avaliação constantes do edital: ...” (grifo nosso).

Assim, utilizar-se de outros critérios ou modificar os já existentes implicaria em integral 
afronta ao imperioso princípio do julgamento objetivo.

Vejamos, então, o que diz Toshio Mukai, in O Novo Estatuto Jurídico das Licitações e 
Contratos Administrativos, p.22:

“ o princípio do julgamento objetivo exige que os critérios de apreciação 
venham prefixados, de modo objetivo, no instrumento convocatório, de tal 
modo que a comissão de julgamento reduza ao mínimo possível seu 
subjetivismo.”

Nesse mesmo diapasão, vejamos o entendimento de Roberto Ribeiro Bazzili e 
Sandra Julien Miranda, in Licitação à Luz do Direito Positivo, p.56, ao dissertar sobre o 
julgamento objetivo nas licitações:

“Finalmente, para a plena efetivação do princípio em 
comento o julgamento deve ser realizado com 
observância dos fatores exclusivamente previstos no ato 
convocatório. Não basta, pois, a fixação do critério de 
julgamento; é preciso, ainda, que sejam previstos os 
fatores que serão considerados no julgamento, ajustados 
aos fins almejados pela Administração Pública. Na atual 
Lei 8.666,de 1993,estes não estão elencados, devendo, 
pois, ser fixados no ato convocatório. Contudo, uma vez
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estipulados no ato convocatório, o julgamento dar-se-á 
unicamente de acordo com eles.”

Como visto, o julgamento das propostas não pode dissociar-se, em momento 
algum, dos critérios objetivos estabelecidos no edital, sob pena de desviar-se do 
julgamento objetivo.

Ora, o que almeja a empresa ora recorrente é que este ilustre Pregoeiro realize 
julgamento das propostas em conformidade com os ditames editalício, ou seja, requer a 
recorrente que este ilustre Pregoeiro venha basear sua decisão de acordo com os 
preceitos e condições constantes no ato convocatório desta licitação.

É neste tocante que incide precisamente o princípio da vinculação ao edital, o qual 
deve nortear todo e qualquer procedimento licitatório, conforme preconiza o art 3o da Lei 
de Licitações.

MARÇAL JUSTEN FILHO, ao comentar no seu livro PREGÃO (Comentários à 
legislação do pregão comum e eletrônico), 4. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 54/55, 
sobre “O problema do julgamento objetivo e da vinculação ao ato convocatório” foi 
enfático ao afirmar que tais princípios atestam a incompatibilidade de atos discricionários 
dos Pregoeiros nos julgamentos das propostas, como se vê abaixo:

“ No entanto, não deixa de ser interessante a explícita alusão à 
ausência de discricionariedade da autoridade administrativa na 
condução e encaminhamento da licitação processada sob 
modalidade de pregão. Reitera-se, a propósito do pregão, um 
princípio consagrado na Lei n°. 8.666, acerca da ausência de 
autonomia da autoridade julgadora. Essa regra assume especial 
relevância em vista da tendência a atribuir ao Pregoeiro poderes 
discricionários incompatíveis com os princípios aludidos. O próprio 
regulamento federal acaba por induzir o intérprete a supor o 
cabimento de o pregoeiro valer-se de um certo bom senso como 
critério decisório. Essa alternativa é incompatível com a Lei n°. 10.520 
e com o próprio regulamento federal. O próprio art. 4° do regulamento 
federal enuncia a vedação à possibilidade de seleção de propostas 
ou imposição de soluções derivadas de “prudente arbítrio” do 
pregoeiro.

Destaque-se, ademais, que nem seria cabível consagrar alternativa 
através da via regulamentar. Se a Lei não consagrou solução 
tutelando escolhas subjetivas do pregoeiro. seria inviável um 
simples decreto optar por inovação normativa dessa ordem. 
Portanto, o regulamento federal, no art. 4° reitera pura e 
simplesmente a alternativa legislativa consagrada -  como não 
poderia deixar de o ser." (grifo nosso)

Assim, por esses princípios, a Administração Pública (por meio do Pregoeiro e da 
Comissão de Licitação) e participantes do certame devem pautar as suas ações pelos 
termos do instrumento convocatório, ou seja, não podem agir, sob pena de violação à 
legislação vigente, nem além nem aquém do estabelecido no ato convocatório.
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Aliás, uma faceta desse princípio encontra-se prevista no art. 41 da Lei de 
Licitações, ao prever que a Administração não pode deixar de atender às normas e 
condições do edital, posto achar-se plenamente vinculada ao mesmo. Vejamos:

"Art 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada"

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO, em seu festejado Curso de Direito 
Administrativo, São Paulo: Malheiros, 1999, p. 379, ratifica in totum esse posicionamento 
legal, ao asseverar que:

“O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a 
Administração a respeitar estritamente as regras que haja previamente 
estabelecido para disciplinar o certame....... ” (grifo nosso).

Nessa linha de raciocínio, admitir que a Administração não se obrigue a cumprir 
com o que está explicitamente disposto no edital, significa, em outras palavras, 
desrespeitar ou fulminar claramente com o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório.

A propósito, qualquer valoração, além do expressamente disposto no edital, 
importará na maculação ao referenciado princípio do julgamento objetivo, atribuindo-lhe 
conotação flagrantemente subjetiva.

Acerca deste tema, ao dissertar sobre o julgamento em sede de licitação, 
ROBERTO RIBEIRO BAZILLI e SANDRA JULIEN MIRANDA, in Licitação à Luz do 
Direito Positivo, Malheiros, São Paulo, 1999,p. 55, ensinam:

" O estatuto licitatório consagra expressamente o conteúdo desse 
princípio. O julgamento deve ser efetivado de acordo com o tipo de 
licitação escolhido, os critérios previamente estabelecidos no ato 
convocatório e os fatores exclusivamente nele fixados (arts. 43, V, 
44 e 45)" (grifo nosso).

Para arrematar, vejamos o que ensina o mestre administrativista HELY LOPES 
MEIRELES ao dissertar sobre o edital, in Direito Administrativo Brasileiro, p. 102:

“...vincula inteiramente a Administração e os proponentes às suas 
cláusulas. Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital, por 
que ele é a lei interna da Concorrência ou tomada de preços”

Assim sendo, conforme a farta demonstração acima delineada, torna-se imperiosa 
a desclassificação da empresa ECO ACU TECNOLOGIA EIRELI, no presente certame, 
face a comprovação do não atendimento de sua proposta aos termos do edital, sob pena 
de violação aos referenciados princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo.
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Diante do exposto, requer que esse ilustre Pregoeiro se digne:

a) julgar procedente o presente recurso, para o fim de DESCLASSIFICAR no 
vertente certame a empresa ECO ACU TECNOLOGIA EIRELI, pelos motivos acima 
aduzidos;

b) caso resolva não acatar o pedido acima formulado, o que não espera essa 
recorrente, se digne encaminhar as presentes razões de recurso à autoridade superior 
competente.

João Lisboa/MA, 28 de Abril de 2021

MIZAEL DA SILVA Assinado de forma digital por

MESQUITA:03687032“ X o323,o
310 Dados: 2021.04.28 11:13:26 -03'00'

M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA - ME
Cnpj: 16.799.630/0001-08 
Mizael da Silva Mesquita 

Cpf: 036.870.323-10
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
- MA

RECURSO ADMINISTRA TIVO 

Pregão Eletrônico n° 007/2021

A empresa ECÓ ACU TECNOLOGIA EIRELI inscrita no CNPJ sob o n° 02.014.483/0001- 
09, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada legalmente por VALDECIR 
GUEDES MAZEIRO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa Física 
n.° 713.503.309-49, ora subscritor, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, 
tempestivamente, interpor a presente

CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face do recurso interposto pela empresa Concorrente/Licitante M DA S MESQUITA 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA-ME, consoante as razões de fato e de direito a seguir 
apontadas.

I. DA TEMPESITIVIDADE

O diploma normativo n° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 em seu artigo 4o, inciso 
XVIII dispõe, in verbis:

Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras:

(...) XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido 
o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

Nesse sentido é mister a verificação da tempestividade da contrarrazão recursal, 
denotado por meio do sistema de Compras Públicas do certame licitatório que datou de 
28/04/2021 o prazo final para apresentação de recurso, de modo que o prazo das



contrarrazões recursal de 03 (três) dias úteis teve início em 29/04/2021, fazencro com que o 
seu término seja no dia 03/05/2021.

Assim sendo, pugna pelo recebimento das presentes razões de recurso.

II. DA DECISÃO RECORRIDA

Conforme acostado no portal de compras públicas, foi apresentado Recurso 
Administrativo pela empresa M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA-ME, em que 
se aponta que a proposta apresentada por esta Empresa não atende as especificações do 
edital do Pregão Eletrônico n° 007/2021, descabidamente pedindo a desclassificação da 
empresa do referido Pregão.

Contudo tal pedido, não merece ser acolhido, razão pela qual a empresa ECÓ ACU 
TECNOLOGIA EIRELI ratifica o justo entendimento exarado pela Comissão Permanente de 
Licitação da Câmara de Imperatriz do Maranhão/MA ao declara-la vencedora do certame, 
bem como demonstra a total observância dos requisitos editalício, pelas razões que se 
apresentam a seguir.

III. DO OBJETO DO EDITAL

O Edital do Pregão Eletrônico n°007/2021 da Câmara de Imperatriz do Maranhão, no 
seu item 2.1 especifica o objeto do certame licitatório nos seguintes termos:

2.1. Contratação de empresa especializada para a Prestação 
de serviços técnicos de manutenção -  adaptativa, corretiva, evolutiva e 
preventiva e suporte mensal do Portal Oficial do Legislativo de Imperatriz, 
com visitas técnicas presencial, semanais e capacitação continuada, com 
Hospedagem Sistemas de Gerenciamento de conteúdo e Base de Dados 
com sistema de backup em duas camada de segurança, Sistema de Migração 
de Dados de Licitações e Contratos do sistema de acompanhamento de 
contratação pública, para o portal da transparência da câmara, Diário oficial 
eletrônico, com sistema de publicação eletrônico e gerenciamento de 
publicação de forma eletrônica e de forma seqüencial das edição com 
autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil, e sistema de gerenciamento de 
conteúdo, de interesse da Câmara Municipal de Imperatriz - MA, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I deste edital).

No mesmo sentindo é o Termo de Referência, constante do anexo I, em seu item 2 
que traz as especificações do serviço a ser contratado da seguinte forma:

2. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a implantação e 
prestação de serviços de locação de Softwares, com acesso via internet, que 
atendam legislações específicas, em especial os departamentos de 
Contabilidade Pública, Administração de Pessoal - Folha de Pagamento, 
Patrimônio Gestão de Compras, Licitação, Tesouraria, Controle de Processos 
(Protocolo), tudo em conformidade com as especificações técnicas e serviços 
descritos no Termo de Referência, tudo em franco atendimento à Legislação 
vigente e às normativas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para



atendimento da Câmara Municipal de Imperatriz , com atendimento 
presencial, de interesse desta Casa Legislativa.

Neste diapasão, a Empresa Eco Açu possui plena competência para presta o serviço 
objeto do presente Pregão conforme denota-se do seu alvará de licença para funcionamento 
n° 2021000495 que contempla os serviços objeto do Pregão. (Documento em anexo).

No mesmo sentindo, como prova dos requisitos do edital temos o catalogo da 
empresa, instrumento de mera publicidade, que inclusive não foi exigido no edital do pregão, 
tendo sido apenas requerido pela Pregoeira quando de conversa via chat do Portal de 
Compras Públicas.

Em relação ao referido catalogo, o mesmo não é instrumento de apresentação 
obrigatória para classificação da empresa ao presente certame, não obstante, ele foi 
devidamente apresentado quando solicitado, e apresenta a oferta de todos os serviços 
requeridos no edital, de forma clara e sucinta, pois como dito alhures se trata de meio de 
marketing empresarial, não sendo necessário esmiuçar os serviços prestados nesse tipo de 
instrumento.

Além disso, a Empresa possui vasta experiência na prestação dos serviços objeto do 
presente Edital, vez que é contumaz na prestação de tais serviços em outras localidades a 
exemplo da contratação com a Câmara Municipal de São Francisco do Brejão no Estado do 
Maranhão, bem como no Município de Cariri do Tocantins/TO, o que mais uma vez 
demonstra que a mesma é apta e atende todo os requisitos necessários para a prestação 
dos serviços que serão contratados. (Documentos em Anexo).

Desta forma, não assiste razão a justificativa do recurso apresentado pela empresa 
recorrente, vez que foram preenchidos todos requisitos previstos no referido edital licitatório 
e observados todos os princípios norteadores do processo de licitação por parte da empresa 
Eco Açu, razão essa que a mesma foi acertadamente declarada vencedora do certame.

IV -  DA SUBSUNÇÃO DO OBJETO DA RECORRIDA E O ITEM 2.1 DO INSTRUMENTO 
DE EDITAL

É certo que, a empresa recorrida detém em seu CNAE todos os itens requeridos no item
-  OBJETO, assim, tendo a capacidade de atender integralmente a necessidade do órgão 
instaurador do certame. No caso em testilha, soa com bastante estranheza as alegações da 
recorrente, uma vez que, não comprova em sua narrativa. Nos autos do processo 
administrativo constam todo os documentos e comprovações da capacidade técnica da 
empresa recorrida.

É certo que eventual recurso interposto, deve sim, fundamentar suas alegações, no caso 
em análise a recorrente demonstrou somente seu inconformismo, visto que não alcançou o 
êxito no certame.

Ademais o sistema pertencente a empresa recorrida ainda supera tecnicamente o usado 
pela recorrente, não sendo crível o acolhimento do recurso, uma vez que, não há 
comprovação de suas alegações.

Consta ainda nos autos de processo administrativo o termo de capacidade técnica da 
recorrida, onde demonstram sua capacidade de cumprimento de todas as exigências



descritas no edital. Ainda, vale ressaltar que no CNAE, descreve quais o objeto de prestação 
de serviços, dentre eles, abarca todas as exigências tidas no item 2 do edital, assim, 
nitidamente, observa-se com clareza que o inconformismo da recorrente, não merece 
acolhimento, pois, a análise deve ficar restrito a comprovação via documentos, e, assim,
sendo, requer seja negado o recurso da recorrente.

V - DO PEDIDO

Ante todo o exposto, REQUER:

1) Seja totalmente desprovido o Recurso Administrativo interposto, na medida em
que forçar a Administração Pública em admitir as teses recursais, é o mesmo que 
pedir que esta infrinja ao “Princípio da Legalidade”, ao “Princípio da Igualdade” e ao 
“Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório”, o que, obviamente, não é 
admissível, de forma que a Comissão Permanente de Licitação da Câmara de
Imperatriz do Maranhão/MA, aplicou o entendimento que melhor se adequa ao
interesse da Administração Pública;

2) Seja totalmente desprovido o Recurso Administrativo, para que se mantenha a 
decisão da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Imperatriz do Maranhão/MA, que declarou vencedora a empresa ECO AÇU 
TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 02.014.483/0001-09, no
certame em comento, conforme documentação acostada na presente contrarrazão 
recursal.

Nestes termos, 

Pede deferimento.

Imperatriz do Maranhão/MA, 03 de maio 2021

ECO ACU 
TECNOLOGIA 
EIRELI:020144830 
00109

Assinado de forma digital por ECO ACU 
TECNOLOGIA EIREU:02014483000109 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=TO, l=PALMAS, 
ou=38132981000101, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e- 
CNPJ Al, ou=presencial, cn=ECO ACU 
TECNOLOGIA EIRELI:02014483000109 
Dados: 2021.05.03 08:49:00 -03’00'

ECÓ AÇU TECNOLOGIA EIRELI 

Valdecir Guedes Mazeiro 

CPF 713.503.309-49
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PARECER N° 24/2021

DO OBJETO DO PARECER

O Presente Parecer tem por objeto a análise do recurso administrativo para reformar 
a decisão que classificou como vencedora a Empresa ECO ACU TECNOLOGIA 
EIRELI, bem como analisar as contrarrazões apresentadas pela empresa M DA S 
MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA-ME

RELATÓRIO

Trata-se, em síntese, de recurso administrativo interposto pela empresa M DA S 
MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA-ME, no âmbito do Processo Administrativo 
n° 048/2021, Pregão Eletrônico. Tipo Menor Preço por Item, tendo por objeto a 
“Contratação de empresa especializada para a implantação e prestação de serviços 
de locação de Softwares, com acesso via internet, que atendam legislações 
específicas, em especial os departamentos de Contabilidade Pública, Administração 
de Pessoal -  Folha de Pagamento, Patrimônio, Gestão de Compras, Licitação, 
Tesouraria, Controle de Processos (Protocolo), tudo em conformidade com as 
especificações técnicas e serviços descritos no Termo de Referência, tudo em franco 
atendimento à Legislação vigente e às normativas do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão, para atendimento da Câmara Municipal de Imperatriz, com atendimento 
presencial, de interesse desta Casa Legislativa ", , com valor estimado de até 
R$ 204 000,00 (duzentos e quatro mil reais), contra a decisão da Senhora Pregoeira 
de credenciar, classificar, habilitar e declarar vencedora o licitante ECO ACU 
TECNOLOGIA EIRELI, em razão do mesmo deixar de cumprir diversos itens do edital, 
o que supostamente acarretaria a sua desclassificação.

Para tanto, alegou, em síntese, que o licitante ECO ACU TECNOLOGIA EIRELI 
deixou de cumprir as exigências previstas nos itens 13.1, 13.2 e 13.2.1 do Edital, uma 
vez que o catálogo enviado não consta a especificações gerais do grupo de sistemas 
que contempla o objeto da licitação.

Devidamente notificada, a empresa recorrida apresentou contrarrazões, oportunidade 
na qual sustentou a manutenção da decisão exarada pela Senhora Pregoeira, 
pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório
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DA FUNDAMENTAÇÃO

Consoante edital do Pregão Eletrônico a proposta deve conter: a) Nome da 
proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de 
correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
b) O preço unitário e total para cada serviço cotado, especificados no Termo de 
Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda 
corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto; c) A descrição do serviço cotado de 
forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital

Pelo que consta, assiste razão ao Recorrente pois neste itens a empresa ECO ACU 
TECNOLOGIA EIRELI não atendeu na íntegra o solicitado. Senão vejamos.

No que tange ao sistema de contabilidade, o software de fato não mostra como será 
feito a implementação para atendimento das legislações vigentes do estado do 
Maranhão, tampouco atende as legislações do Tribunal de Conta Maranhense, nos 
termos da Instrução Normativa n°064/2020 do TCE - MA, e portarias n°105 e 130 de 
2021 do Tribunal de Conta do Estado do Maranhão

Com relação ao Sistema de folha de pagamento, o software demonstrando não faz 
demonstração de como gerenciar os lançamentos de funcionários, eventos, 
Remessas de pagamento, cálculos de folha de pagamento, controle de previdência e 
migração de dados junto RAIS, CAGED, SEFIP, descumprindo assim os ditames da 
Instrução Normativa TCE/MA n° 47, de 15 de fevereiro de 2017, e o sistema de 
acompanhamento de atos de Pessoal regido pela Instrução Normativa TCE/MA n° 55, 
de 6 de junho de 2018.

Já o software de patrimônio restou demonstrado que não atende aos requisitos 
controle de patrimônio, de forma a especificar como será realizado o cadastro para os 
bens móveis e imóveis do órgão, onde serão informadas as características do Estado 
de conservação do bem além de classificar onde se encontra a lotação atuai do bem.

Da mesma forma, os softwares de almoxarifado, compras, licitação, tesouraria, 
protocolo, suporte presencial e planilha de custos não demonstraram suas 
funcionalidades, deixando de atender aos requisitos do edital
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Assim sendo, resta evidente que o recurso da empresa M DA S MESQUITA 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA-ME merece prosperar.

Vejamos o que prescreve o art. 43 da Lei de Licitações:

“ Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos:

V- julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital;

Desta forma, deve-se respeitar os critérios previstos no edital sob pena de afronta ao 
princípio do julgamento objetivo.

DA CONCLUSÃO

Face ao exposto, entende-se, com base nos princípios da legalidade, isonomia, 
vinculação ao instrumento convocatório, vantajosidade e julgamento objetivo, pelo 
conhecimento e provimento do recurso formulado pelo licitante M DA S MESQUITA 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA-ME e consequentemente a reforma da decisão 
exarada no âmbito do Pregão Eletrônico n°. 007/2021, para desclassificar a empresa 
com a adjudicação do objeto do certame à empresa ECO ACU TECNOLOGIA EIRELI.

É o parecer, salvo melhor juízo

Imperatriz/MA, 06 de maio de 2021.
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