
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR 

 

 

CAST INFORMÁTICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 03.143.181/0001-01, com sede à SEP/Norte, Quadra 504, Bloco A, nº 100, 

segundo andar, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.730-521, vem por seu 

representante legal, na forma e nos prazos previstos no item 14.1.3 do Edital, 

apresentar CONTRARRAZÕES em face ao recurso interposto pela DB1 

INFORMÁTICA LTDA. (“DB1”; “Recorrente”), pelos fatos e fundamentos a seguir 

apresentados. 

 

Após a etapa de lances, restou classificada em primeiro lugar, nesta fase, a recorrente 

que por sua vez foi convocada a apresentar os documentos exigidos no edital e após 

análise pela área técnica do CAU/BR, em acertada decisão o pregoeiro, desclassificou a 

Recorrente. Tal desclassificação foi fundamentada por haverem graves inconsistências 

nos atestados e nas demais documentações encaminhadas pela recorrente. A DB1, 

inconformada, optou por apresentar Recurso. 

 

A decisão que desclassificou a DB1 INFORMÁTICA LTDA. é acertada, não 

merecendo prosperarem as razões recursais, já que a decisão não requer qualquer 

reforma, conforme passamos a demonstrar. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

Em suas razões, a Recorrente aponta diversos fatos na tentativa de embasar sua 

inconformidade, trazendo informações sobre a documentação por ela enviada. 

 

Antes de adentrar no mérito das razões recursais ressaltamos que resta claro que há 

razões suficientes para inabilitação da recorrente. Posto que, conforme se infere dos 

autos do procedimento licitatório, o envio dos documentos se deu de forma diferente da 

prevista no edital de acordo com o disposto no subitem 13.11 do edital, vejamos: 

 

13.11. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos 

em conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “Enviar 

Anexo” do sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada 

condição. 

 

De acordo com o subitem supracitado, os documentos deveriam ser enviados pelo 

próprio sistema comprasnet, ao contrário do que se deu de fato vez que parte do envio 

da documentação se deu por email, sem qualquer motivo razoável. Em relação ao 

supracitado a recorrente evidentemente descumpriu o Edital no que diz respeito à 

forma de envio da documentação. 

 

Ora, se o Edital assim previa uma forma correta para envio da documentação, 

certamente o envio pelo sistema era mais viável, e então o envio por e-mail poderia 

comprometer todo o procedimento licitatório, já que previsto de forma diversa.  

 

Conforme muito bem disse a própria Recorrente, “a administração não pode 

descumprir as normas e condições do Edital a qual se acha estritamente vinculada”. 



Dessa forma, qualquer descumprimento por parte das licitantes, deve ser respondido na 

medida da previsão legal, que, in casu, é pela própria desclassificação da recorrente. 

 

Mister indicar que não cabe aqui qualquer argumento de impossibilidade do 

cumprimento do Edital, já que não há qualquer notícia de falhas ou indisponibilidade 

do sistema que impedisse o envio dos documentos da forma exigida inicialmente. 

 

Não obstante esse motivo por si só fosse suficiente para a desclassificação da 

recorrente, em cumprimento ao Princípio da Eventualidade, a seguir trataremos das 

razões do recurso. 

 

DAS CONTRARRAZÕES 

 

I. Atestado fornecido pela Construtora Marluc: 

 

O edital em seu subitem 13.4 determina que os atestados, certidões e comprovações 

deveriam ser apresentados em nome da recorrente além de estarem acompanhados de 

extratos de contratos, notas fiscais ou documentos que os fundamentem. 

 

Evidente que a exigência contida no referido item tem como essência a comprovação 

de que os serviços atestados pelo eventual cliente tenham sido efetivamente executados 

de acordo com o vínculo contratual firmado, e que esses serviços guardam correlação 

com o objeto e volume do Edital. 

 

A recorrente apresentou, para fins de comprovação do subitem 13.4, contrato firmado 

com a Construtora Marluc. 

 

Ocorre que o contrato não evidencia que os serviços constantes no atestado tenham 

relação entre eles, vez que no atestado não há qualquer menção objetiva referente ao 

contrato apresentado, já que não informa o número do contrato, bem como não se 

consegue extrair informações que possam relacionar os serviços executados com o 

contrato apresentado. Assim, da forma que se encontra o atestado, esse poderia ser de 

qualquer outro contrato existente. 

 

Reiteramos que a intenção do Edital em exigir o contrato (ou os outros documentos 

também previstos como possíveis) é que as informações do Atestado possam ser 

lastreadas com evidências, e assim, o documento enviado é imprestável ao certame. 

 

Em privilégio ao debate, relacionamos os dizeres do contrato com os serviços citados 

no Atestado, quando nota-se evidências claras de que tais serviços não correspondem 

ao contrato apresentado. Vejamos: 

 

* - Período de execução, do qual atestado informa: 08/2013 a 10/2014, contrariando a 

vigência do contrato apresentado que informa: 10/04/2012 à 09/04/2013, com 

prorrogação até 09/04/2014, ou seja fica claro que os serviços só poderiam ser 

executados até o dia 09/04/2014. Entretanto, como se pode comprovar através do 

Atestado, os serviços extrapolaram a data final do contrato, que é até o mês de outubro 

de 2014. 

 

Alega a Recorrente que essas diferenças não interferiram na realização dos trabalhos, 



“tendo em vista trata-se de empresa particular que não está sob a égide da legislação e 

funcionalidade de um órgão público [...] logo, não cabe ser mencionado por esta 

comissão” (sic) 

 

Trata-se de argumento com mera intenção de desviar o debate do problema de verdade.  

 

Não está aqui se discutindo a validade jurídica da relação havida entre a DB1 e sua 

cliente, vez que são ambas livres para contratar. 

 

A questão aqui, que invalida a documentação apresentada, é tão somente ter havido 

grande janela de serviços prestados que não estão cobertos por qualquer contrato, e 

assim, impossível de se lastrear as informações, tal como exigido no multicitado item 

13.4 do Edital. 

 

Não é possível extrair informação precisa quanto a quantidade de Pontos de Função 

contratada, ou mesmo se os serviços constantes no contrato têm como métrica o Ponto 

de Função. Vale frisar que o Contrato cita somente a utilização da métrica de banco de 

horas. 

 

O contrato traz em seu texto a menção de Anexos que não foram apresentados, 

acarretando assim a impossibilidade de análise objetiva do mesmo. A ausência desses 

documentos se compara até mesmo a ausência do próprio contrato, vez que como são 

documentos integrantes à ele, tão grave como se páginas faltassem. 

 

É evidente que as licitantes poderiam optar pela escolha de qualquer documento que 

fundamenta-se os serviços constantes no Atestado. Diante disso a recorrente optou pela 

apresentação de um contrato. 

 

Ocorre que, apesar das possibilidades permitidas pela Administração aos licitantes, os 

mesmos deveriam obrigatoriamente apresentar documentos que evidenciassem os 

serviços atestados, o que não ocorreu no caso do Atestado emitido pela Marluc 

conforme cabalmente acima demonstrado. 

 

Diante do exposto tal atestado emitido pela Marluc deve ser desconsiderado para 

efeitos de comprovação das exigências do edital. 

 

Não bastasse os pontos acima, que individualmente já seriam suficientes para inabilitar 

a recorrente, ainda sobre o atestado “Marluc” trazemos abaixo aspectos técnicos 

constantes no Atestado que demonstram o não atendimento da Recorrente em relação à 

qualificação técnica exigida: 

 

O atestado não comprova os tipos de manutenção de sistemas exigidos, que são: 

evolutiva; perfectiva; adaptativa, interface e/ou corretiva. Também não está claro que 

nos portais do COLABORADOR e ACOMPANHAMENTO DE OBRAS fora 

utilizada a tecnologia exigida PHP. 

 

O atestado também não atende ao subitem 10.10, alínea “e” (págs. 85 a 87), referente 

aos Critérios Técnicos Obrigatórios, não atendem os itens: 3, 7 e 8, são eles: 

 

 



3) Experiência em metrificação/mensuração de sistemas de informação em pontos por 

função, padrão IFPUG (International Function Point Users Group), realizada por 

profissional certificado CFPS (Certifed Function Point Specialist pelo IFPUG, com 

certificação válida no período da contagem, com volume mínimo de 2.500 (dois mil e 

quinhentos) Pontos de Função, em regime de Fábrica de Software, em período 

ininterrupto de 12 (doze) meses; 

7) Experiência em planejamento e execução de testes: unitários, funcionais e não 

funcionais, usabilidade, acessibilidade, estrutura, integração, sistema, carga, 

desempenho, estresse, volume, contenção, controle de segurança, regressão, instalação 

e configuração. Elaboração do Plano de Testes, dos Casos de Teste e da Lista de Bugs 

Resolvidos, em período ininterrupto de 12 (doze) meses; 

8) Experiência na implantação do(s) sistema(s) nas instalações da Contratante com 

treinamento dos usuários, elaboração do manual do usuário e do help online.  

 

II. Atestado Caiado Pneus: 

Assim como já exposto no item anterior quanto ao Atestado emitido pela Marluc, 

constatam-se iguais irregularidades no Atestado emitido pela Caiado Pneus, juntamente 

com o documento acessório para fundamentar os serviços Atestados. 

 

Mais uma vez fica evidente que não há relação dos serviços constantes no Atestado 

com o documento apresentado, no caso uma Nota Fiscal. 

 

Assim como já foi constatado pelo CAU/BR, a nota fiscal apresentada não traz 

qualquer indício de vínculo com os serviços descritos no Atestado, vez que tal 

documento traz claramente que os serviços prestados tratam de contrato de dezembro 

de 2009, sendo que nos termos do atestado os serviços foram executados no período 

08/2012 a 09/2013. 

 

Ademais, valendo da sua própria torpeza, alega a Recorrente que houve aqui “erro de 

grave interpretação”. 

 

O único erro aqui, foi o descumprimento do Edital, quando a Recorrente não enviou 

documentos suficientes para lastrear o atestado enviado. 

 

Se o órgão contratante “pegou o valor de apenas uma nota fiscal e dividiu por todo 

trabalho realizado”, é por obvio que isso se deu em decorrência de que a própria 

recorrente somente enviou uma Nota Fiscal. Se houvessem sido enviados outros 

documentos, a razão entre número de Pontos de Função e valor pago, não teria sido 

realizada dessa forma. 

 

Se a “conta” não deu certo, e a DB1 precisou se valer de explicações em seu recurso, é 

clara comprovação que na ausência de documento, não foi possível à Administração 

certificar a utilidade/validade do Atestado. 

 

Aqui se faz clara a não relação entre a Nota Fiscal de número 005194 de Novembro de 

2014 referente a Dezembro de 2009 e o Atestado apresentado (limitado ao período de 

08/2012 a 09/2013) uma vez que esta, além de não comprovar execução de volume de 

serviços sequer próximo ao exigido pelo edital (pelo valor deveras baixo que 

apresenta), a mesma não corresponde ao período da vigência do atestado apresentado. 

 



Apenas pelos fatos acima apresentados, a referida nota fiscal e seu atestado 

correspondente, que de nada servem como forma de comprovação de execução de 

serviços, deveriam ser desconsiderados. Porém, de forma complementar, trazemos 

abaixo quesitos técnicos constantes no Atestado que não atendem a qualificação 

técnica exigida: 

 

* Subitem 10.10, alínea “e” (págs. 85 a 87), referente aos Critérios Técnicos 

Obrigatórios, não atendem os itens: 1, 2, 4 e 6, são eles: 

 

1) Experiência na prestação de serviços técnicos de Definição de escopo; levantamento, 

definição, especificação e gerência de requisitos; análise e projeto; programação; 

administração de dados; arquitetura; modelagem de dados e banco de dados relacional 

(conceitual, lógico e físico); reengenharia; implementação, construção; codificação, 

integração; produção; testes (unitários, funcionais e não-funcionais); homologação; 

implantação; suporte; segurança; monitoramento; treinamento de usuários; gerência de 

configuração, mudança, e projeto; e garantia de qualidade. 

2) Experiência na prestação de serviços técnicos em desenvolvimento ou sustentação 

(manutenção) de sistemas de informação, nas plataformas de linguagem Java/Web e 

PHP com Banco de Dados PostgreSQL, em volume igual ou superior a 2.500 (dois mil 

e quinhentos) pontos de função efetivamente executados seguindo um método ou 

metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) em conformidade com as normas 

NBR ISO/12.207 (Engenharia de sistemas de software – Processos de ciclo de vida de 

software) e, no mínimo, com o Nível 3 da NBR/ISO 15.504 (Tecnologia da Informação 

– Avaliação de processo, também conhecida como SPICE), com pelo menos um dos 

projetos executados conforme as melhores práticas do mercado (como: ISO/IEC 

15.504, ISO/IEC 12.207, ISO/IEC 9.126, ISO 17.779, COBIT 4.1, Pmbok, ITIL, 

CMMI, MPSBR, entre outras), em período ininterrupto de 12 meses; 

4) Experiência na prestação de serviços de sustentação (Manutenção evolutiva, 

perfectiva, adaptativa, interface e/ou corretiva) de sistemas corporativos e portais, 

utilizando linguagem PHP e Banco de Dados Georeferenciado. 

6) Experiência na prestação de serviços técnicos em análise, modelagem, projeto 

técnico utilizando a UML (Unified Modeling Language), com elaboração dos seguintes 

diagramas: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Sequência, Diagrama de 

Transição de Estados, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classe, Diagrama de 

Componentes e Diagrama de Implantação em período ininterrupto de 12 (doze) meses; 

 

III. Atestado emitido pela Sancor Seguros: 

 

Nos mesmos termos e argumentos trazidos no item 2, referente ao Atestado emitido 

pela Caiado Pneus, a recorrente apresenta nota fiscal que não evidência objetivamente 

relação com os serviços descritos no Atestado, principalmente quanto aos serviços 

atestados com os serviços descritos na nota fiscal, devendo o mesmo ser 

desconsiderado para efeitos de comprovação. 

 

Ademais, trazemos abaixo aspectos técnicos constantes no Atestado que não atendem a 

qualificação técnica exigida: 

 

*- Subitem 10.10, alínea “e” (págs. 85 a 87), referente aos Critérios Técnicos 

Obrigatórios, não atendem os itens: 1, 2, 4, 6, 7 e 8 

1) Experiência na prestação de serviços técnicos de Definição de escopo; levantamento, 



definição, especificação e gerência de requisitos; análise e projeto; programação; 

administração de dados; arquitetura; modelagem de dados e banco de dados relacional 

(conceitual, lógico e físico); reengenharia; implementação, construção; codificação, 

integração; produção; testes (unitários, funcionais e não-funcionais); homologação; 

implantação; suporte; segurança; monitoramento; treinamento de usuários; gerência de 

configuração, mudança, e projeto; e garantia de qualidade. 

2) Experiência na prestação de serviços técnicos em desenvolvimento ou sustentação 

(manutenção) de sistemas de informação, nas plataformas de linguagem Java/Web e 

PHP com Banco de Dados PostgreSQL, em volume igual ou superior a 2.500 (dois mil 

e quinhentos) pontos de função efetivamente executados seguindo um método ou 

metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) em conformidade com as normas 

NBR ISO/12.207 (Engenharia de sistemas de software – Processos de ciclo de vida de 

software) e, no mínimo, com o Nível 3 da NBR/ISO 15.504 (Tecnologia da Informação 

– Avaliação de processo, também conhecida como SPICE), com pelo menos um dos 

projetos executados conforme as melhores práticas do mercado (como: ISO/IEC 

15.504, ISO/IEC 12.207, ISO/IEC 9.126, ISO 17.779, COBIT 4.1, Pmbok, ITIL, 

CMMI, MPSBR, entre outras), em período ininterrupto de 12 meses; 

4) Experiência na prestação de serviços de sustentação (Manutenção evolutiva, 

perfectiva, adaptativa, interface e/ou corretiva) de sistemas corporativos e portais, 

utilizando linguagem PHP e Banco de Dados Georeferenciado. 

6) Experiência na prestação de serviços técnicos em análise, modelagem, projeto 

técnico utilizando a UML (Unified Modeling Language), com elaboração dos seguintes 

diagramas: Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Sequência, Diagrama de 

Transição de Estados, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classe, Diagrama de 

Componentes e Diagrama de Implantação em período ininterrupto de 12 (doze) meses; 

7) Experiência em planejamento e execução de testes: unitários, funcionais e não 

funcionais, usabilidade, acessibilidade, estrutura, integração, sistema, carga, 

desempenho, estresse, volume, contenção, controle de segurança, regressão, instalação 

e configuração. Elaboração do Plano de Testes, dos Casos de Teste e da Lista de Bugs 

Resolvidos, em período ininterrupto de 12 (doze) meses; 

8) Experiência na implantação do(s) sistema(s) nas instalações da Contratante com 

treinamento dos usuários, elaboração do manual do usuário e do help online. 

 

Vale ainda ressaltar que a tecnologia e a plataforma de desenvolvimento utilizadas no 

Portal do Corretor são: C# e .Net, ou seja, incompatíveis com a arquitetura do CAU, 

que são: PostgreSQL, PostGIS, MS - SQL Server, MySQL, Oracle, PHP; Java/WEB, 

PL/PGSQL, Java/Web Service/XML. 

 

Como se não bastasse, no que diz respeito ao subitem 10.10, alínea “a”, nº 9, não está 

comprovada a descrição sucinta do projeto, conforme exigência clara do quadro de 

Critérios Técnicos obrigatórios. 

 

Para além dos pontos já trazidos, vale trazer à baila outros aspectos apontados no 

Recurso. 

 

Em determinado momento a Recorrente contesta os corretos procedimentos adotados 

pela pelo CAU, alegando que a obscuridade em seus documentos (repetidamente 

comprovada nessas contrarrazões), deveriam ter sido tratadas por diligências, que seria 

supostamente um dever da Administração. 

 



Para basear fundamentar sua alegação, traz trecho da brilhante doutrina de Marçal 

Justen Filho, mas oculta trecho adiante da mesma obra, que poderia comprometer sua 

fundamentação. Para isso, transcrevemos-la: 

 

“Se o particular apresentou um documento e se reputa existir dúvida quanto a seu 

conteúdo, é possível que a diligência se traduza numa convocação ao particular PARA 

EXPLICAR E, SE FOR O CASO, COMPROVAR DOCUMENTALMENTE O 

CONTEÚDO DA DOCUMENTAÇÃO ANTERIOR[...]” 

 

Ora, como fica evidente, a diligência é para tão somente EXPLICAR e também 

comprovar conteúdo de DOCUMENTAÇÃO ANTERIOR. 

 

No presente caso, acontece de não haver qualquer documentação anterior para ser 

melhor explicada. O verdadeiro vício é da Recorrente por não ter enviado documento 

que deveria ter enviado, e agora o pretende fazer via diligência, sob uma pretensa 

alegação de diligência para “resolver dúvidas”. 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, interessante notar ainda, que a DB1, quando cita o 

art. 43, §3° da Lei 8.666/93, cita somente parte dele, vejamos o por ela citado, 

inconclusivo em decorrência do uso das reticências: 

 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, (...) 

 

Acontece que o texto original desse dispositivo, é o seguinte (com destaque nosso): 

 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, VEDADA A INCLUSÃO POSTERIOR DE DOCUMENTO OU 

INFORMAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINARIAMENTE DA 

PROPOSTA. 

 

No mesmo artifício utilizado ao transcrever a doutrina de Marçal Justen Filho, a 

Recorrente também ocultou que a diligência serve para esclarecer dúvidas em relação 

aos documentos julgados, mas é, conforme o artigo acima citado anteriormente, 

proibido a inclusão de documento que deveria ter sido enviado. 

 

Em suma, nos termos dos próprios artigos e doutrinas trazidos pela Recorrente, porém 

com trechos estrategicamente ocultados, a diligência é sim permitida, desde que não 

seja para incluir documentos anteriormente não enviados, que é exatamente o que 

pretende a recorrente. 

 

Por fim, em sua peça recursal, valendo do princípio do julgamento objetivo, a 

Recorrente questiona a utilização de consideração supostamente não objetivas, tais 

como “esta determinação sugere”, “parecem incompatíveis”, etc. Completa ainda, 

dizendo que “é ilegal insurgir-se contra os documentos juntados, alegando estarem 

eivados de vícios, falsidade ou de irregularidade propositais. Tais afirmativas podem 

ser consideradas como injúrias caluniosas contra esta recorrente” 

 



Sem adentrar no mérito da impossibilidade da aplicação do tipo “injuria caluniosa” no 

presente caso, por ser algo estritamente jurídico e descabido na presente situação, 

cumpre rechaçar as afirmações trazidas pela Recorrente, vez que improcedentes. 

 

Conforme repetidas vezes demonstrado acima, o cerne da questão sobre a correta 

inabilitação da DB1, se deu pela ausência de documentos suficientes que pudessem 

lastrear os atestados, tal como exigido nos citados dispositivos do Edital. 

 

Em decorrência dessa ausência de documentos que deveriam ter sido juntados no 

momento correto e não o foram, o órgão contratante se viu impossibilitado de realizar 

qualquer análise dos demais documentos. 

 

Ressaltamos que a apresentação de nota fiscal, por si, não seria um item obrigatório, 

disposto no edital, mas a partir do momento que a recorrente apresentou tal 

documentação, esta passou a ser parte integrante da sua documentação e por fim, 

passou a ser meio de prova no que concerne a execução ou não dos serviços a serem 

comprovados. No caso em tela os documentos apresentados, conforme bem apreciado 

pelo CAU/BR, não condizem com o disposto nos atestados. Não devendo prosperar, 

portanto, as razões da recorrente no que tange à aceitabilidade dos referidos atestados 

de capacidade técnica. 

 

Ainda assim, agindo de boa-fé, percebe-se que, mesmo podendo imediatamente 

inabilitar a recorrente por ausência de documentos, ainda assim o CAU tentou o quanto 

possível entender os poucos documentos enviados. Dessa forma, sem estar de posse 

dos documentos que a Recorrente em afronta ao Edital não enviou, outra análise não 

era possível para além de “parecem incompatíveis”, já que, repete-se, não haveria 

como objetivamente descobrir se era incompatível ou não, já que a própria DB1 não 

enviou os documentos que eram obrigatórios. 

 

Face ao exposto, requer-se seja negado provimento ao Recurso interposto pela 

recorrente DB1 INFORMÁTICA LTDA., de forma a manter a acertada decisão que a 

declarou inabilitada, enquanto proposta que não atende aos requisitos técnicos exigidos 

em Edital. 

 

Termos em que, 

Requer deferimento. 

 

Brasília, DF 10 de dezembro de 2014. 

 

CAST INFORMÁTICA S.A. 

CNPJ: 03.143.181/0001/01 

Juliana de Sousa Alencar 

Analista de Licitações 

R.G 2.352.216 – SSP/DF 

 


