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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 

 
Pregão Eletrônico nº 13/2016 

 
GLOBALWEB OUTSOURSING DO BRASIL LTDA, empresa 

prestadora de serviço de tecnologia da informação, situada na Avenida Yojiro 
Takaoka, 4384, Conjunto 910, 9º andar, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de 
Parnaíba/SP, CEP: 06.541-065, inscrito no CNPJ nº 12.130.013/0001-64 vem, mui 
respeitosamente perante V.Sa., através de seu representante legal, em prazo hábil, 
interpor, conforme art. 109, I, “a”, da Lei nº 8.666/1993,  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

em face da INJUSTA CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO da empresa VERT 
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, que não cumpriu os requisitos de 
habilitação técnica, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 
 
 
1. DA TEMPESTIVIDADE 
 

O prazo para a interposição do presente recurso finda em 27 de 
junho de 2016 (segunda-feira), data da interposição desse recurso, restando manifesta 
a sua tempestividade. 
 
 
2. BREVE SÍNTESE FÁTICA 

 
Trata-se de Pregão eletrônico promovido por este órgão, cujo objeto 

é a “contratação de serviço comum de sustentação, operação e manutenção contínua 
de aplicações, serviços, sistemas e servidores, disponibilizados por meio de 
infraestrutura de Data Center através da Internet”. 

 
A recorrida foi classificada em primeiro lugar, comparecendo ao 

órgão em 22 de junho de 2016 (quarta-feira) para realização da Prova de Conceitos, 
nos termos da cláusula 22 do Edital.  
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Contudo, mesmo tendo desatendido cláusulas do Termo de 
Referência, se demonstrando tecnicamente inapta, a empresa recorrida foi 
INDEVIDAMENTE CLASSIFICADA E HABILITADA no certame, devendo a 
decisão classificação e habilitação da VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 
LTDA ser REFORMADA para declará-la desclassificada e/ou inabilitada, conforme 
se discorre a seguir. 
 
3. DA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA 22.5 DO EDITAL 

 
O item 22.5 editalício assim dispõe: 
 
“Caso o licitante não demonstre o atendimento da totalidade das 
funcionalidades requeridas, a proposta será desclassificada, 
devendo ser chamada a próxima licitante, de acordo com a ordem 
de classificação para realização da Prova de Conceito nas mesmas 
condições discriminadas nesse Termo de Referência”. 
 
Além dos termos editalícios expressos, temos que a desclassificação 

de uma proposta significa que esta foi apresentada em DESACORDO com o 
estabelecido pela Administração no Edital, conforme  art. 48, da Lei de Licitações: 

 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório 
da licitação; 
 
Assim sendo, resta EVIDENTE que ao CLASSIFICAR a recorrida 

IGNORANDO os termos editalícios, houve quebra da VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, que nas palavras de Lucas Rocha Furtado, 
o edital: 

 
"é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 
administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é 
mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 
da mesma lei que dispõe que ‘a Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada’.  
 
O e. TCU também é enfático quanto à obrigação da Administração 

e o licitante a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital: 
 
Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara 
"REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. 
CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS RELACIONADAS 
À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. DETERMINAÇÃO." 
 (...)  
é a situação de licitante que deixa de apresentar determinado atestado 
para comprovação da qualificação técnica mínima exigida pelo edital 
e que pretende, no curso das diligencias, demonstrar essa 
qualificação.  
(...)  
HÁ NÍTIDO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE 
TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE OS LICITANTES”. 
 
Nesse sentido, é bom que se veja que HOUVE LESÃO AO 

EDITAL E PORTANTO À LEI NO ATO DE HABILITAÇÃO DA 
RECORRIDA, haja vista que o teste de conceito é incapaz de comprovar o 
cumprimento dos requisitos descritos no termo de referência. 

 
Passa-se, destarte, a pormenorizar os descumprimentos editalícios e, 

portanto, legais, em que o ato de habilitação da empresa recorrida incorreu. 
 

3.1 Do Teste de Implementação 
 
A cláusula 22.7, alínea “2”, editalícia descreve o teste de 

implementação: 
 
“Implementar um ambiente computacional similar ao atual ambiente 
do SICCAU, contendo 2 servidores de aplicação, um servidor de 
banco de dados e acesso ao storage via Web com as especificações 
descritas no item em até 2 dias”. 
 
Sucede que, ao espelhar o ambiente da POC com o que estava 

previsto no edital, a equipe técnica da recorrida teve inúmeras dificuldades em igualar 
às configurações previstas no edital.  

 
A expansão de um disco de 1.5TB para o servidor de aplicação foi 

realizado todo troubleshooting, (comando de verificação, criação, formatação do 
disco, montagem do disco e análise do próprio Vmware pelo próprio analista da CAU.  

 
Portanto, a equipe técnica da recorrida não conseguiu realizar em 

plenitude a exigência do Edital, a urgir sua desclassificação. 
 
 
 
 
 

3.2 Do Teste de Newsletter 
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A cláusula 22.7, alínea “7”, editalícia descreve o teste de newsletter: 
 
“Criar uma Newsletter baseada em artigos pré-cadastrados, com link 
externo e imagem, enviar a Newsletter por e-mails com assinatura 
digital para uma lista de destinatários (mínimo 10 diferentes) e 
apresentar confirmação de leitura da mensagem em até 1 hora”. 
 
Sucede que a empresa recorrida, no e-mail enviado como teste da 

campanha, não apresentou e validou a assinatura digital. Assim, voltou a 
descumprir as exigências do edital não fazendo jus à aprovação na Prova de Conceito 
empreendida. 

 
3.3 Do Teste de Ged 

 
A cláusula 22.7, alínea “8”, editalícia descreve o teste de GED: 
 
“Digitalizar, fazer upload, assinar digitalmente o documento com 
certificado digital válido da ICP-Brasil, recuperar documento e o 
pacote de assinaturas e verificar a assinatura digital do documento 
em até 15 minutos”. 
 
O teste foi realizado a partir de um arquivo PDF, ou seja, um 

documento já digitalizado. Este teste demorou mais de 15 minutos, porque a recorrida 
teve problemas na instalação do token e certificado da solução apresentada. 

 
Assim sendo, não merecia a aprovação e consequente 

habilitação/classificação. 
 
 
 
Deste modo, resta evidente que em sede de PROVA DE 

CONCEITO, a empresa vencedora NÃO CONSEGUIU COMPROVAR que 
tem condições de cumprir o objeto licitado. Assim sendo, sua 
DESCLASSIFICAÇÃO é a medida que se impõe, sob pena de violação ao 
princípio da legalidade. 
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4. DO PEDIDO 
 
EX POSITIS, a recorrente requer que se acate as razões apresentadas 

para REFORMAR a decisão que CLASSIFICOU e HABILITOU a recorrida, em 
descumprimento ao edital e vertente prejuízo ao interesse público afeto à 
correta e tecnicamente qualificada execução contratual. 

 
 

Nestes Termos, 
 

Pede Deferimento. 
 
 

Brasília-DF, 27 de junho de 2016. 
 

Atenciosamente. 

 

 
 
 
 
 
 

EDERVAN SANTOS RIBEIRO 
C.I 1.133.681 SSP/DF 
Representante Legal 

GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA 
 
 
 

 


