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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 S/A 

CNPJ: 58.069.360/0001-20 

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

E-MAIL: sosantosestefantni.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 

CONTRARRAZÔES 

Em face do recurso administrativo apresentado pela empresa PLANSUL Planejamento e Consultoria EIRELI 
(doravante referida simplesmente, PLANSUL), contra a decisão prolatada que desclassificou/inabilitou a 
Recorrente e 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. 

DA CORRETA DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO DA PLANSUL 
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São incabíveis as alegações da PLANSUL 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 como demonstrado no 
processo. 

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, perdias, 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. 

A análise da documentação apresentada realizada pela área competente concluiu que, considerando que os 
atestados apresentados não apresentavam características e quantidades compatíveis com o objeto da presente 
licitação, houve não comprovação da qualificação técnica exigida. 

As alegações da recorrente de que os atestados deveriam reportar-se unicamente a comprovar a atuação na 
gestão de mão de obra, por se tratarem de serviços terceirizados, não se sustenta como demonstraremos. 

O Acórdão744/2015-TCU-23  Câmara referido pela recorrente assim estabelece: 

"1.7.1. nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica 
devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a 
ser contratada, contratada, como ocorrido no pregão eletrônico (...); 1.7.2. nos casos excepcionais que 
fujam a essa regra, devem ser apresentadas as justificativas fundamentadas para a exigência, ainda 
na fase interna da licitação, nos termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 STLI". (Grifo Nosso) 
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O art. 16 acima referido, determina: 

Art. 16. Na definição do serviço a ser contratado, são vedadas as especificações que: 

I - sejam restritivas, limitando a competitividade do certame, exceto quando necessárias e justificadas 
pelo órgão contratante; 

III - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade, não se admitindo 
especificações que não agreguem valor ao resultado da contratação ou sejam superiores às 
necessidades do órgão. 

Observa-se, assim, que existem situações reconhecidas pela própria jurisprudência pertinente, que, para a 
eficácia e efetividade da contratação, com o atendimento pleno do interesse da Administração Pública, que a 
comprovação da capacidade técnica da prestação de serviços terceirizados se dê de forma 
específica em relação às atividades que serão executadas, não se limitando apenas à comprovação da 
habilidade da licitante em gestão de mão de obra. 

Tal situação ocorre nas contratações de serviços terceirizados na área de tecnologia da informação, escopo do 
certame em tela, tanto que possuem tratamento diferenciado em relação a outros processos de terceirização e 
que devem ser precedidas de um adequado planejamento. 

Assentou o TCU a respeito: 

20. [...] conforme o Acórdão 1.292/2003 - Plenário, a licitação de bens e serviços de informática deve ser 
precedida de minucioso planejamento, realizado em harmonia com o planejamento estratégico da instituição e 
com o seu plano diretor de informática, em que fiquem precisamente definidos, dentro dos limites exigidos na 
Lei no 8.666/93, os produtos a serem adquiridos, sua quantidade e o prazo para entrega das parcelas, se 
houver entrega parcelada." (Acórdão n° 636/2006 Plenário). 

O item 10.48.12.3 do Edital estabeleceu objetivamente: 

"10.48.12.3. No mínimo, 01 (um) atestado de prestação de serviços anterior(es) compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, expedido por entidade pública ou privada, 
comprovando a capacidade do proponente para a prestação dos serviços, conforme exigência do item 4.27 do 
Anexo I deste Edital." 

Ora, o objeto da contratação não se trata de "gestão de mão de obra", mas a efetiva "prestação de serviços 
continuados de apoio às atividades de mapeamento de processos, levantamento de requisitos, análise e design 
de sistemas, implementação de soluções, teste unitário, de integração e de sistemas e implantação de 
aplicativos, com alocação de postos de serviço", conforme determina o Anexo I — Especificações do Edital. 
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Observa-se, assim, que os parâmetros de comprovação estão estabelecidos e que a compatibilidade das 
características está vinculada às atividades a serem prestadas e descritas não só no objeto descrito 
acima, mas principalmente nos perfis específicos estabelecidos no item 9.7 do mesmo Anexo I. 

Já a compatibilidade dos quantitativos está vinculada aos quantitativos determinados, para cada 
perfil/posto, no item 4.1 do Anexo II do Edital: 

Analista de Sistemas — Pleno 
	

43 

Analista de Sistemas — Sênior 	66 

Líder Técnico 
	

01 

Total 
	

110 

Os documentos apresentados pela recorrente não apresentaram compatibilidade com tais exigências, tendo 
sido, inclusive, realizada diligência junto a emitentes de atestados para tal verificação, de forma que não assiste 
razão à Recorrente em suas argumentações. 

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 PLANSUL. 

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

Nestes Termos, 

Pede e Espera Deferimento. 

Árasília - DF, 03 de novembro de 2017. 

Stefanini Consultoria e Assessoria ,em Inforni2tica S.A. 
Sérgio Parca dos Santos - 
CNPJ: 58.069.360/0001-20 

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