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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

IMPUGNANTE: Benner Sistemas SIA 

PREGÃO PRESENCIAL n° 25/2021 

Trata-se de impugnação ao Edital 25/2021, de Pregão Presencial, realizada pela 
empresa Benner Sistemas S/A. 

O edital em referência tem o objetivo de contratar empresa especializada na área 
de Tecnologia da Informação para disponibilização do Sistema Informatizado de 
Gestão de Pessoas no modelo de comercialização SaaS - Software as a Service 
(Software como Serviço), contemplando o módulo para tratamento de registro de 
ponto eletrônico e o módulo de gestão de recursos humanos e folha de 
pagamento, compreendendo as funções de Prestação de Contas ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná e Documentos Eletrônicos para o eSocial, 
abrangendo a migração de dados, configuração e treinamento dos usuários, 
atualização de software e suporte técnico. A sessão de abertura dos envelopes 
está prevista para ser realizada em 12/11/2021. 

A irresignação da Impugnante é direcionada para o item 7.9 do Termo de 
Referência que motivou a deflagração do certame, isto é, o prazo para 
cumprimento da fase de instalação e treinamento de colaboradores do 
CISAMUSEP para utilização do sistema, cuja previsão é de ele deveria estar 
pronto em 09/12/2021. 

Argumenta a impugnante que o referido prazo é exíguo não sendo possível a 
tarefa estar cumprida antes de 30 dias. 

É o breve relato. 

Preliminarmente, denota-se o preenchimento dos requisitos formais que impõem 
a admissibilidade da impugnação, sendo eles legitimidade, interesse, 
fundamentação e tempestividade. 

Com relação ao mérito da impugnação deve ser acolhida parcialmente. 

Percebe-se que a atribuição de uma data fixa para o cumprimento da obrigação, 
não leva em conta o prazo para o término do procedimento licitatório, tendo em 
vista que após o encerramento da sessão há a possibilidade de recurso, bem 
como a necessidade de demonstração do sistema, com possibilidade de 
impugnação ao resultado, tornando o prazo de execução inicial do contrato 
incerto. 

Deste modo, o edital será corrigido e será conferido um prazo em dias para a 
obrigação de implantação inicial, bem como de treinamento. 
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Diante do exposto decido por conhecer da impugnação e no seu mérito acolhe-

la parcialmente nos moldes da fundamentação acima. A correção será publicada 

por errata ao edital original, podendo ser conferida por todos os interessados no 
site da Entidade e no seu local de publicação oficial. 

Maringá/PR, 10 de novembro de 2021. 
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