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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

DECISÃO DO PREGOEIRO 

 

 

Processo Administrativo: NUP nº 00146.000368/2021-56 

Pregão Eletrônico: 8/2021 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Tecnologia da Informação, 

contemplando as atividades de projeto, sustentação, serviço e documentação de sistemas de 

informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW). 

Recorrente: WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 

Recorrido: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa WEBSIS TECNOLOGIA 

E SISTEMAS LTDA contra a decisão do pregoeiro que habilitou a empresa SQUADRA 

TECNOLOGIA S.A., no âmbito do Pregão Eletrônico nº 8/2021. 

De forma resumida, a recorrente alega: 

a) Que foi inabilitada por critério ilegal, sem a realização de diligências para dirimir possíveis 

dúvidas sobre os atestados por ela apresentados; 

b) Que alguns critérios estabelecidos no edital nem poderiam ser objeto de exigência para 

fins de qualificação técnica por não fazerem parte do objeto licitado; 

c) Que houve vício de interpretação do Item 23 do Termo de Referência; 

d) Que existem indícios de direcionamento ou favorecimento indevido à empresa SQUADRA 

TECNOLOGIA S.A., sétima colocada no certame, a qual fora habilitada como vencedora da 

disputa, havendo atestado de capacidade técnica emitido pelo próprio CAU/BR. 

  Dessa forma, a requerente solicita o provimento de recurso para reconhecimento de 

ilegalidade da decisão de habilitação da empresa vencedora. 

 

2. DA TEMPESTIVIDADE 

Ainda durante a sessão pública, foi dado ciência aos interessados dos prazos 

estabelecidos para apresentação das razões do recurso e respectivas contrarrazões, sendo 

esses enviados pelos licitantes, tempestivamente, através do sistema eletrônico 
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Compras.gov.br, respeitando, assim, os prazos previstos no edital do certame e na legislação 

vigente. Passaremos, então, à análise dos fatos. 

 

3. DAS CONTRARRAZÕES 

Cumpridas as formalidades legais, foi oportunizada a apresentação de contrarrazões 

no prazo editalício, sendo essas apresentadas pela empresa SQUADRA TECNOLOGIA S.A., 

que rebateu os pontos suscitados pela recorrente, argumentando: 

a) Que a requerente não verificou as exigências editalícias, não se atentando para a 

comprovação de todos os itens previstos no Edital, no momento de apresentar os atestados 

de capacidade técnica, sendo estes insuficientes para a comprovação de experiência exigida 

na prestação de tais serviços; 

b) Que todos os critérios estabelecidos no Edital vão de encontro à Metodologia de Gestão 

em Desenvolvimento de Software (MGDS) do CAU, assim como com o seu PDTI, sendo todos 

os artefatos exigidos no Edital e Termo de Referência imprescindíveis para a execução da 

Fábrica de Software; 

c) Que a recorrente não interpretou corretamente as exigências contidas no Item 23 do Termo 

de Referência, em especial, do subitem 23.3.2.7, para o qual o edital exige a comprovação de 

8 (oito) dos 18 (dezoito) requisitos elencados; 

d) Que a alegação de que “é uma aberração tamanha” a exigência de experiência na 

ferramenta “Notepad++”, contida no subitem 23.3.2.14, não se fundamenta, uma vez que o 

item apresenta as ferramentas utilizadas para desenvolvimento de sistemas, banco de dados 

e ambientes, sendo esta uma delas; 

e) Que a realização de diligências se trata de situação de discricionariedade a ser utilizada 

quando for pertinente esclarecer eventuais dúvidas na documentação apresentada; 

f) Que a licitante SQUADRA atendeu a todas as exigências editalícias, ainda que se 

desconsiderado o atestado de capacidade técnica emitido pelo CAU/BR, se valendo de 

quadro comparativo entre os atestados de capacidade técnica apresentados por ela para 

evidenciar a ausência de direcionamento no certame. 

 Assim, requereu o indeferimento do recurso e a consequente manutenção da decisão 

do pregoeiro pela sua habilitação. 

 

3. DA ANÁLISE DO RECURSO E MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 

Tendo em vista que o presente recurso versa sobre uma possível não consonância 

do edital à legislação vigente que o sustenta, a presença de cláusulas ou condições que 
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comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, a existência de obrigação da 

área técnica na realização de diligências, assim como de possível favorecimento à licitante 

SQUADRA, tanto na elaboração do Termo de Referência, como na análise das propostas e 

documentações apresentadas no certame, a área técnica do CAU/BR responsável pela 

especificação dos serviços, Coordenação de TI (CORTI), foi ouvida, manifestando-se nos 

termos da Nota Técnica nº 031/2021 – CSC. Abaixo, transcrevo alguns dos principais trechos: 

 

4. DA ANÁLISE 

[...] 

4.4. Destarte, elucida-se que: 

4.5. A recorrente tinha ciência de todos os requisitos necessários à 

participação, haja vista que: 

4.5.1. Não solicitou impugnação do edital conforme disposto no 

subitem 21.1 do edital. 

4.5.2. Não solicitou pedido de esclarecimentos conforme disposto no 

item 21.5 do edital, para dirimir quaisquer dúvidas atinentes aos 

aspectos técnicos. 

4.5.3. Não solicitou a vistoria conforme disposto no item 7 – Vistoria 

para a licitação do edital. 

4.5.4. A recorrente participou da etapa da prova de conceito, não se 

contrapondo ao que foi apresentado pela empresa SQUADRA 

TECNOLOGIA S.A. 

4.6. Isto posto, nas alíneas a, b, c, k, l, item 3.5, entendemos que as 

alegações são impróprias e inconvenientes, em razão da recorrente 

aceitar todas as condições impostas no edital, considerando que não 

houve manifestações contrárias ao que foi publicado. 

4.7. Ademais, as alegações de comprometimento, restrição e 

frustação do caráter competitivo não se concretizam, devido a 

participação de 9 (nove) empresas interessadas e ativamente 

participativas em seus lances, resultando em uma redução de custo 

para esse contrato de 13,94%. 

4.8. Quanto às insistentes alegações no recurso administrativo da 

recorrente, atinente a realização de diligência, cabe destacar que é 

facultado ao órgão o devido diligenciamento no intuito de dirimir as 

dúvidas pertinentes ao que está disposto nos atestados. Sendo assim, 
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quando o atestado não evidência o que foi exigido no edital, 

conseguinte não há o que diligenciar, tudo nos termos do que dispõe 

o §1°, art. 30, da Lei n° 8.666, de 1993. 

4.9. Como é sabido, o atestado de capacidade técnica tem por fim 

qualificar a empresa tecnicamente e servem para comprovar para o 

órgão público que a empresa contratada realmente tem experiência e 

perícia para executar os serviços licitados. 

4.10. Impera ainda, trazer a colação o art. 43, § 3° da Lei n° 8.666, o 

qual dispõe que: 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com 

observância dos seguintes procedimentos: 

§ 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. 

4.11. Neste espeque, se a Recorrente não juntou a documentação 

comprobatória exigida no certame, com vistas a comprovar sua 

experiência pregressa, não há o que se falar em oportunizar qualquer 

diligência, já que não dispunha materialmente a comprovação no 

momento da licitação de sua habilitação técnica, sob pena de violar o 

Edital, a isonomia entre os participantes, a segurança jurídica e a 

concorrência. 

4.12. Ainda a recorrente, insiste em alegar minucias (Notepad++, 

Reunião diária) quanto as experiências exigidas, não se atentando que 

o principal objetivo da obrigatoriedade dos atestados em conformidade 

ao que preconiza no edital, é, primordialmente a continuidade da 

prestação do serviço de forma que não tenha a paralisação do Serviço 

de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU) que é 

nacionalmente utilizado pelos arquitetos e urbanista. 

4.11. O critério de análise para todos os atestados apresentados, 158 

(cento e cinquenta e oito), como a recorrente fez questão de 

sobrepujar, teve a mesma imparcialidade. 
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4.12. Entretanto, cabe arrazoar que grande parte dos atestados 

estavam destoante ao objeto requerido. Destacamos abaixo alguns 

exemplos: 

a) Prestação de serviços continuados de outsourcing de materiais, 

através do fornecimento de solução tecnológica, para operação de 

almoxarifado virtual in company. 

b) Fornecimento licença de uso de software jurídico integrado, 

modalidade Saas. 

c) Implantação, ativação e configuração de switch. 

d) Prestação de serviços especializados de apoio institucional na área 

de atenção à saúde do trabalhador. 

e) Prestação de serviço técnico especializado de conversão de datas 

para o ano 2000 em diversos sistemas baseados no ambiente IBM 

Mainframe. 

4.13. Dessa forma, a recorrente ao mencionar o quantitativo de 158 

(cento e cinquenta e oito) atestados, provavelmente, não deve ter 

analisado os atestados de forma minuciosa, como o fizemos, já que 

deve ser comprovada a expertise nos serviços. 

4.14. Em atenção a alegação de que o Coordenador de TI, assinou o 

atestado de capacidade técnica e ainda redigiu todas as notas 

técnicas, deve-se à Instrução de Serviço Presidencial nº 54, disposta 

no portal de transparência do CAU/BR, bem como pelo fato de a 

equipe do CAU ser bem restrita, não dispondo o Conselho de muitos 

empregados que possam ser gestores/fiscais de contratos. 

4.15. Cabe destacar ainda que atualmente o Coordenador de TI, 

juntamente com a Coordenadora Técnica do SICCAU, são os fiscais 

do contrato n° 3/2019, conforme disposto na MGDS que é parte 

integrante do edital, e os serviços atestados, simplesmente são os 

executados e listados no contrato de prestação de serviços. 

4.16. Em relação a alegação de que houve a falta de preparo técnico 

da equipe que construiu o edital, vamos preterir, por se tratar apenas 

de ilações, declinar qualquer manifestação. 

4.17. O referido edital vem sendo construído e aperfeiçoado desde 

2018, quando inclusive foi posto em consulta pública para que as 

empresas pudessem contribuir. 
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[...] 

6. DO POSICIONAMENTO 

6.1. Pelo exposto, com lastro nos posicionamentos aqui mencionados 

e apresentados, entendemos que foram cumpridos todos os ritos e 

requisitos estabelecidos no Edital convocatório do processo de 

licitação, onde a empresa SQUADRA TECNOLOGIA S.A foi declarada 

licitante vencedora. 

6.2. Assim, conhecemos do recurso apresentado e, no mérito, nos 

posicionamos pela IMPROCEDÊNCIA do pedido da recorrente, uma 

vez que não cumpriu o edital e não apresentou comprovação de 

atestados de capacidade técnica que comprovem expertise para 

executar os serviços licitados. 

 

4. DA DECISÃO FINAL 

Pelo exposto, recebo o recurso interposto, dele conheço porque tempestivo, para no 

mérito negar-lhe provimento, consubstanciado na análise da área técnica, considerando os 

termos e fundamentos acima demonstrados, observadas todas as formalidades dos princípios 

da isonomia, competitividade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

Em atendimento às normas estipuladas pela Lei nº 10.520/2002, e pelo instrumento 

convocatório, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, mantenho habilitado a licitante 

SQUADRA TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 41.893.676/0001-28. 

Assim, julgo totalmente improcedente o recurso interposto e decido pela manutenção 

do certame nos moldes em que se encontra, devendo o objeto licitado ser adjudicado à 

empresa vencedora, sendo, pois, o entendimento que submeto a análise da autoridade 

superior competente para proferir decisão definitiva. 

 

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

MARCOS PEREIRA DUARTE CAMILO 

Pregoeiro do CAU/BR 
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