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COBRA TECNOLOGIA S.A. 

PREGÃO ELETRÔNICO No 28-2017-05-08 

PROPOSTA ECONÔMICA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 

NOME DA PROPONENTE: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA 5/A 

CNP]: 58.069.360/0001-20 

TELEFONE/FAX: (061) 3704 8411 FAX: (061) 3704 9900 

E-MAIL: spsantossteranini.com   

CONTRARRAZÕES A RECURSO ADMINISTRATIVO 

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. (doravante referida simplesmente 
STEFANINI), já qualificada nos autos do processo de licitação em tela, com amparo no Decreto 10.520/2002 —
art. 4° XVIII, e demais legislações arroladas no Edital, apresenta suas 

CONTRARRAZÕES 

Em face do recurso administrativo apresentado pela empresa INFOTEC Consultoria e Planejamento LTDA. 
(doravante referida simplesmente, INFOTEC), contra a decisão prolatada que julgou a STEFANINI vencedora do 
certame. 

TEMPESTIVIDADE 

A manifestação da intenção de recorrer ocorreu no dia 25 de outubro, iniciando-se o prazo de 3 (três) dias úteis 
para a apresentação das razões recursais a partir do dia seguinte, na forma da legislação, dia 26 de outubro, 
encerrando em 30 de outubro, de forma que o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões 
iniciou em 31 de outubro, encerrando-se em 03 de novembro em face do feriado nacional do sai 02 de 
novembro. 

É, assim, tempestiva a presente peça. 

FATOS 

Alega em síntese a recorrente que a sua desclassificação/inabilitação foi indevida, e que os documentos 
apresentados supostamente atenderiam ao requerido para a comprovação da sua qualificação técnica. 

São incabíveis tais alegações, que carecem de suporte fático e de direito, como demonstraremos nos tópicos 
seguintes, sendo correta a análise da área técnica que reprovou os documentos apresentados. 

PRELIMINAR DE INÉPCIA 

A recorrente demonstra total desconhecimento da legislação pertinente aos certames públicos de licitações 
arrolada no preâmbulo do Edital — notadamente as Leis n° 8.666/1993 e 10.520/2002, eis que se utiliza de 
instrumento jurídico indevido — PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, o qual somente é previsto na legislação 
pertinente para os casos em que haja aplicação de penalidades, na forma do art.65 da Lei no 9.784/99: 
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"Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a 
pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de 
justificar a inadequação da sanção aplicada". (Negritou-se). 

Desta forma, não é cabível em fase recursal de processo de licitação, o uso deste instrumento. 

A previsão contida no art. 109 inciso III da Lei 8.666/1993 reporta-se exclusivamente a situações em que 
houver sido aplicada a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, o 
que não é o caso em tela. 

Igualmente inepto o Pedido de Conversão do Pedido em Recurso Hierárquico, eis que não há previsão na 
legislação pertinente. Os recursos no âmbito dos processos administrativos regidos pelas Leis já referidas, não 
possuem conversão automática em outras peças recursais, havendo de serem peticionadas de forma 
individualizada e direcionadas à autoridade competente. 

O instrumento jurídico que se impõe nesta fase do certame é a apresentação de "RAZÕES RECURSAIS", a qual 
conforme prevista no próprio Edital, já é dirigida à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro: 

"12.8. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida em 5 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento do recurso, pela autoridade superior." 

Desta forma, a peça apresentada é inepta, e deveria, desde logo, não ser conhecida, devendo o PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO ser negado sem julgamento do mérito. 

Ainda em relação às preliminares de inépcia apresentadas, cabe o destaque de que a aceitação das mesmas 
não se caracterizará, de forma alguma, rigorismo excessivo na forma como vem sendo rechaçado pela 
Jurisprudência e Doutrina Pertinente. 

Será, antes, Respeito à Forma como devem ser processados os atos para que possuam validade e efeito 
jurídico. 

Caso não seja este o entendimento, igualmente deverá ser negado provimento pela ausência de amparo de 
fato e de direito nas alegações apresentadas, conforme demonstraremos nos tópicos seguintes. 

DA CORRETA DESCLASSIFICAÇÃO DA INFOTEC 
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São incabíveis as alegações da INFOTEC de que com a documentação apresentada logrou êxito em comprovar 
de forma adequada a sua capacidade técnica. 

Há de se destacar a atuação criteriosa e competente da área técnica, que ao se deparar com uma situação de 
dúvida na documentação apresentada, buscou esclarecê-la através de diligência — a qual não se limitou aos 
emitentes dos atestados, mas junto à própria empresa que os apresentou, possibilitando, inclusive, a 
apresentação de novos documentos comprobatórios da capacidade. 

Nos procedimentos licitatórios a demonstração das condições de habilitação tem a finalidade de proporcionar à 
Administração um certo grau de segurança no tocante à aptidão da pessoa a ser contratada, objetivando, com 
isso, a boa e correta execução do objeto pretendido. 

Na avaliação destas condições poderá haver a necessidade de se buscar esclarecimentos, elucidar pontos 
controversos, confirmar informações, realizar vistorias, pericias, pesquisas, colher opiniões de técnicos 
especializados para só então, com a questão totalmente aclarada e pacificada, poder decidir com tranquilidade 
e segurança. 

Nesse sentido é que a Lei no 8.666/93 consigna, em seu artigo 43, § 3°, o fundamento legal para a promoção 
de diligencias nas Licitações. Desta norma depreende-se que se determinada situação, surgida em 
qualquer fase do procedimento licitatório, apresentar-se obscura, suscitar duvidas, exigir 
esclarecimentos, o órgão julgador ou outra autoridade a ele superior, deverá elucidá-la, 
promovendo, para tanto, as diligências que se fizerem necessárias ao caso concreto. 

Na precisa lição de Ivo Ferreira de Oliveira, a diligência tem por objetivo "oferecer meios para que a Comissão 
de Licitação ou a Autoridade Superior possa promover inquirições, vistorias, exames pertinentes a 
questões que eventualmente surjam e até autorizar a juntada de documentos, permitindo à 
Comissão ou à Autoridade julgar corretamente o certame, graças aos esclarecimentos que a diligência 
lhe propiciou, mas sem perder de vista os princípios constitucionais e legais que norteiam o processo 
licitatório." 

A diligência, assim expressada, apresenta-se como meio legal de pesquisa. Trata-se, na verdade, de um 
procedimento investigatório de natureza administrativa de que se vale a Administração Pública, cuja 
instauração acarretará a produção probatória necessária. 

Neste sentido já se manifestou o Tribunal de Contas da União: 
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Observe o dever de diligência contido no art. 43, § 3°, da Lei no 8.666/93, de forma a flexibilizar formalismos 
que podem redundar na frustração ao caráter competitivo que deve reger as Licitações na administração 
pública. (Acórdão 616/2010 Segunda Câmara) 

Nesse particular, é importante mencionar que a faculdade para realização da diligência preconizada pelo art. 
43, § 3°, da Lei no 8.666/1993, assiste à autoridade julgadora em momentos de dúvidas. Ou seja, caso haja 
dúvida a autoridade competente pode diligenciar. Entretanto, na dúvida não é lícito ao agente público decidir 
em prejuízo do interesse coletivo, ainda mais nesse caso que inabilitou a proposta mais vantajosa para a 
Administração. Acórdão 1899/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

Impende deixar assentado que, apesar de a Lei no 8.666/93 referir-se à diligencia como uma faculdade, ou 
seja, fruto do exercício de uma competência discricionária do agente público que pode, desta forma, a seu 
juízo, determinar ou não a instauração, esta é, na maioria dos casos, imprescindível e inafastável para que os 
atos da Administração sejam pautados em fatos e circunstâncias concretas, materiais e reais. 

Neste sentido, Marçal ]usten Filho ensina que "não existe uma competência discricionária para escolher entre 
realizar ou não a diligência. Se os documentos apresentados pelo particular ou as informações neles 
contidas envolverem pontos obscuros — apurados de ofício pela Comissão ou por provocação de 
interessados, a realização de diligências será obrigatória".  (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. lla. ed., São Paulo, Dialética, 2005, p. 424) 

A análise da documentação apresentada realizada pela área competente concluiu que, considerando que os 
atestados apresentados reportavam-se a períodos e serviços executados há mais de 10 (dez) anos, e, 
considerando ainda, que o escopo dos serviços licitados envolvia tecnologias mais recentes — e destaca-se 
neste aspecto, a constante evolução e renovação das ferramentas e técnicas adotadas na área de tecnologia da 
informação, haveria a necessidade de comprovação da execução dos serviços em datas mais próximas da 
atualidade. 

E não incorreu em nenhuma ilegalidade ao buscar por meio de diligência a complementação das informações, 
tendo, inclusive, disponibilizado que fossem apresentados novos contratos com data mais atual — sem 
estabelecer" prazo" de emissão. 

De acordo com a publicação do Tribunal de Contas da União intitulada "Licitações e Contratos", na esteira do 
art. 30, § 50, da Lei 8.666/1993 é vedada a exigência de atestados com limitação de época a não ser "quando 
a tecnologia a ser adotada só se tornou disponível a partir do período indicado"(BRASIL.  Tribunal de 
Contas da União, ed. 4, Brasília/Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal, 210, p. 
407). 

Portanto, a limitação de época deve ser admitida excepcionalmente e quando devidamente justificada, a qual, 
no caso, é plenamente justificável para a área de tecnologia da Informação. 
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O conteúdo do Edital — em especial as exigências acerca dos perfis profissionais no que se refere às tecnologias 
que necessitam ser de domínio destes, justificam adequadamente a limitação de época, considerando o 
desenvolvimento tecnológico ocorrido em diversas das ferramentas e tecnologias que serão utilizadas na 
execução contratual, os quais terão impacto relevante na qualidade dos serviços prestados. 

Nesse sentido, a limitação de época teve por objetivo garantir que os interessados possuíssem experiência em 
lidar com essas novas tecnologias, conhecendo o seu funcionamento e os seus impactos na execução dos 
serviços. E destaque-se que foi propiciada oportunidade, por intermédio da Diligência, a oportunidade de a 
empresa apresentar novos documentos mais recentes, no que não logrou êxito por haver apresentado 
documentos com objeto incompatível com o escopo dos serviços licitados, o que se observa claramente nos 
documentos do processo. 

Acerca do tema, transcrevemos Voto da Relatara Ministra Ana Arraes, no Processo TC 000.989/2014-2 e que 
resultou no ACÓRDÃO N° 2205/2014 — TCU — 2a Câmara 

" VOTO (...) 

14. Sobre a limitação de época para os atestados de habilitação técnica, o edital estabeleceu que a 
experiência comprovada deveria se referir a trabalhos realizados nos últimos cinco anos, o que foi inicia/mente 
considerado como exigência indevida, incompatível com o art. 30, ¢ 50, da Lei 8.666/1993. 

15. Na linha da análise realizada pela SefidTransporte, considero que os esclarecimentos prestados pela 
SEP podem ser acolhidos. A vedação à exigência de atestados com limitação de época pode ser 
contemporizada nas situações em que a tecnologia envolvida só se tornou disponível a partir do 
período indicado. Conforme apontado pela unidade técnica, mudanças tecnológicas nos processos 
desenvolvidos nas áreas portuárias, a exemplo da conteinerização de produtos agrícolas, "ganharam força em 
um passado recente, de modo que a restrição dos atestados de capacidade técnica a atividades prestadas pelos 
interessados nos últimos cinco anos pode ser considerada razoável" 

Verifica-se, assim, que a diligência promovida teve por fulcro verificar a efetividade da capacidade técnica 
alegada pela empresa INFOTEC, no que resultou negativa. 

Igualmente, constata-se que não há quaisquer ilegalidades na não aceitação dos atestados em face de os 
mesmos terem sido emitidos e reportarem-se a período do qual já se transcorreram mais de 10 (dez) anos, 
haja vista a evolução constante da área de tecnologia da informação. 

DO PEDIDO 

ANTE O EXPOSTO, considerado os fatos e fundamentos apresentados, requeremos seja negado provimento ao 
recurso apresentado, mantendo-se a desclassificação/inabilitação da empresa INFOTEC;. 

festefanint 



Requer-se, ainda, na forma da Lei, seja o julgamento proferido submetido à autoridade superior competente. 

Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento. 

lEírlasília - DF,,Q3 de novembro de 2017. 

Stefanini Consulte-ria e Assessoria em InfOrmática 
Sérgio Parca dos Santos' 
CNPJ: 58.069.360/0001-,20 

Gerente Executivo/DE 
C.I.: 1.266.745 ssp/DF 
CPF: 611.387.701-91 
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