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A Ilustríssima Senhora 

Pregoeira  

 

 

Comissão de Licitações do Governo do Estado de Goiás  

Governo do Estado de Goiás.  

 

 

Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 

004/2017.  

 

Prezada Pregoeira e Comissão de Licitações,  

ZETRASOFT LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Pernambuco, no 1077, 

Salão, 7o e 8o andares, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-155, inscrita no 

CNPJ/MF no 03.881.239/0001-06, por seu advogado que a esta subscreve, vem respeitosamente, 

APRESENTAR PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS aos termos e anexos do Edital do processo 

licitatório mencionado na epigrafe, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Preliminarmente, é de assinalar que a o presente pedido de esclarecimentos é tempestivo, 

intentando que a data marcada para a sessão de abertura da licitação será dia 25/04/2019 (quinta-

feira),em observância ao Instrumento Convocatório:  

“3.1 Qualquer cidadão ou licitante, ´poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão, nos 

termos do Art. 14 parágrafos 1o e 2o, do Decreto Estadual no 7.468/2011. ” 
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DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:  

 

 ITEM 1.1 do Edital: O item determina que um dos serviços inerentes ao objeto será o serviço de 

capacitação de gestores e usuários. O que significaria esses serviços? Quais as exigências de 

níveis de capacidade deverão ser passadas? Como será avaliado os serviços de capacitação? 

Essa capacitação será contínua ou de uma só vez? Quantos usuários e gestores deverão ser 

capacitados? Enfim, gentileza detalharem todos os aspectos inerentes a esse serviço que estão 

solicitando.  

ITEM 12.11 do Edital: Determina-se que serão desclassificadas propostas com valor superior aos 

praticados no mercado. Em resposta ao pedido de esclarecimentos enviado pela empresa 

Zetrasoft, a Pregoeira respondeu que nenhuma proposta será desclassificada em razão do valor 

antes da fase de lances. Porém, o edital é claro que não poderá ser cobrado nada acima do valor 

de R$2.53 por linha processada. Portanto, é o entendimento da licitante que toda proposta acima 

de R$2,53 será desclassificada antes da fase de lances. Nosso entendimento está correto?  

ITEM 12.12 do Edital: A demonstração de exequibilidade prevista neste item seguirá os 

referenciais dos próprios clientes da licitante vencedora ou a uma pesquisa efetuada pelo 

governo? Gentileza estabelecerem critérios mais objetivos, inclusive em qual momento essa 

comprovação será exigida da licitante.  

ITEM 12.13 do Edital: Entre os critérios abordados nesse item, gentileza esclarecerem se a 

pesquisa de preço do mercado da alinha d já foi efetuada. Caso já tenha sido, solicitamos a 

disponibilização da mesma. Ademais, o que a Comissão considera condições excepcionalmente 

favoráveis da alinha h?  

ITEM 14.3.1.1 do Edital: Determina-se comprovação de experiência na implantação de projeto 

com quantitativo mínimo de linhas processadas conforme TR. Deverá ser apresentado um 

atestado ou carta de referência especificamente qualificando experiência de implantação de 

projeto ou será aceito apenas um atestado que comprove boa execução de serviços similares ao 

objeto da Licitação?  
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ITEM 14.3.1.3.1 do Edital: Exige-se comprovação que o licitante prestou ou presta serviço relativo 

ao funcionamento de solução de software com atendimento de demandas. O que caracteriza 

essas demandas? O que significa essas demandas? Quais demandas serão aceitas pela ilustre 

Pregoeira?  

ITEM 21.1 do Edital: É o entendimento da licitante que pela prestação do serviço de 

gerenciamento da linha processada, o valor a ser cobrado da Consignatária será o obtido na 

licitação. Está correto nosso entendimento?  

ITEM 26.14 do Edital: A vedação a subcontratação será apenas quanto ao objeto do processo 

licitatório ou aplica-se a todas as obrigações sem nenhuma exceção?  

ITEM 5.1 do Termo de Referência: A estrutura de atendimento presencial deverá conter 10 

posições de atendimento. Os atendimentos deverão ocorrer simultaneamente?  

ITEM 14 da resposta aos Esclarecimentos enviados pela empresa Zetrasoft: Em resposta aos 

esclarecimentos da licitante, o Governo ressaltou que caso a licitante não forneça browser 

exclusivo, deverá apresentar outro mecanismo de acesso seguro. O que o Governo entende como 

mecanismo de acesso seguro? Quais funcionalidades serão objetivamente aceitas pela 

Comissão?  

Aproveito o ensejo para manifestar nossas expressões de consideração e respeito.  

 

Belo Horizonte, 22 de abril de 2019.   

 

 

 
____________________________________ 
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