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COBRA TECNOLOGIA S.A. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS 

DILIC — DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

SR. FtAPHAEL GRUPILO NASCIMENTO 

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO N°28-2017-05-08 

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 art. 49 § 3' da 8.666/1993, apresenta 

seu RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA A DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO CERTAME, pelos fatos e razões a seguir 
expostos. 

O ato de revogação de licitação, previsto no art. 49, "caput", da Lei 8.666/93, diz respeito ao desfazimento da 

licitação por razões de oportunidade e conveniência do administrador, pautadas pelo interesse público. Ainda 

que uma licitação possa ser revogada desde o momento da divulgação do edital (em que se inicia a fase 

externa) até o momento anterior à assinatura do contrato, desde que haja algum fato superveniente que 
justifique essa ação 

Para que uma licitação possa ser revogada é preciso que surja um fato não conhecido por ocasião da abertura 

do certame que venha a justificar a mudança de atitude do administrador, que vislumbra que o interesse 

público poderá ser melhor satisfeito por outra forma. 
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Neste sentido, o entendimento do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 1.711/2010 -
Segunda Câmara: "9.2.3. ao proceder à revogação dos certames licitatórios, deixe claramente explícita a 

motivação condutora dessa revogação, a fim de que não fique sujeita a interpretações várias dos licitantes 

quanto aos reais motivos que conduziram à decisão de desfazimento, bem como para que se possa, 

adequadamente, permitir o acesso ao contraditório e à ampla defesa previstos no art. 49, § 39, c/c o art. 109, 
inciso I, da Lei 8.666/1993 e art. 99 da Lei 10.520/2002". 

Ainda que, ao apresentar a justificativa para a revogação tenha sido apontada a falta de alguns perfis 

entendidos como necessários ao atendimento dos interesses da COBRA TECNOLOGIA além de questões 

relativas à forma de execução contratual, justificativas não se confirmam a partir da análise minuciosa e técnica 

do atual Edital frente às razões que motivam a revogação. 

Como será demonstrado ao final deste documento, os perfis apontados como necessários podem, sem 

qualquer perda de eficiência ou qualidade, serem atendidos pelos Perfis que constam do atual Edital, sendo 

que, os dois únicos que não seriam atendidos, pelo próprio escopo das atividades, deveria ser objeto de 
certame específico. 

Da mesma forma, as questões levantadas acerca da forma de execução contratual também são passíveis de 

atendimento dentro do estabelecido no Edital e seus anexos. 

A mera alegação de oportunidade e conveniência relativa ao interesse público envolvido, não se presta, nas 

palavras de Hely Lopes MEIRELLES, para fins de legitimar a revogação. Isto com base no art. 109, inc. I, al. "c", 
da Lei 8.666/1993. 

Desta forma, os motivos alegados para a revogação do certame não a justificam, antes, atentam ao interesse 

público, considerando o princípio da economicidade, ao qual haverá desrespeito na medida em que a 

Administração custearia todos os gastos relacionados à nova licitação, dentre eles a publicação e todos os atos 

eventuais relativos ao novo processo de seleção; gastos tais que ocorrerão em duplicidade, já que ocorreram 

também durante o primeiro processo licitatório — o qual se encontra em fase final, já tendo sido julgados 

improcedentes os recursos apresentados, restando pendentes unicamente as fases de homologação e 
adjudicação. 

No início do mês de fevereiro de 2010, foi publicado acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça 

que enfrentou a questão da invalidação da licitação. No caso concreto, a licitação havia sido encerrada e o 

objeto adjudicado ao licitante reputado vencedor. 
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O entendimento consagrado pelo STJ refletiu a posição adotada pela maioria da doutrina a respeito da 

impossibilidade de se invocar a existência de defeitos irrelevantes para se produzir a invalidação do certame. 

(ROMS 28.927/RS, 1@ Turma, rel. Min. DENISE ARRUDA, j. 17.12.2009, DJ 2.2.2010). 

A questão enfrentada pelo acórdão envolveu discussão a respeito da possibilidade de a Administração produzir 

a invalidação ou revogação de licitação, após o encerramento do certame. Mais precisamente, examinou-se se 

a invalidação ou revogação poderia decorrer de motivos irrelevantes invocados pela Administração. 

O STJ, enfrentando a questão sob vários ângulos, preliminarmente, estabeleceu como premissa que "A licitação, 
como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em caso de ilegalidade, e 

revogação, por razões de interesse público" e que "mesmo após a homologação ou a adjudicação da licitação, a 

Administração Pública está autorizada a anular o procedimento licitatório, verificada alguma ilegalidade, e a 

revogá-lo, no âmbito de seu poder discricionário, por razões de interesse público superveniente". No entanto, 
reputou que tal premissa não se aplicava ao caso concreto julgado. 

Conforme o art. 49, da Lei 8.666/93, "A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 

poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado". 

Assim para que seja viável a revogação, deve haver razões de interesse público, fundadas em (a) fato 

superveniente, (b) devidamente comprovado e (c) que seja pertinente e suficiente para justificar a revogação. 

Nesse sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO ressalta que "a Lei determina que a revogação dependerá da ocorrência 

de 'fato superveniente devidamente comprovado'. Em termos práticos, significa uma restrição à liberdade da 

Administração, criando uma espécie de preclusão administrativa.". Por isso, nas palavras do autor, "A 
Administração não pode revogar a licitação simplesmente pela invocação de substituição do critério de 
apreciação dos fatos" (Ob. Cit., p. 669). 

É também o que já reconhecia a jurisprudência, conforme demonstra o seguinte precedente, do TRF da 12  
Região: "A revogação da licitação só é possível nas situações e condições previstas no art. 49 da Lei n 9  
8.666/93" (AMS 96.01.20462-8/MG, 22  T., rel. Juiz JIRAIR ARAM MEGUERIAN, julg. 20.5.1998, DJU 18.3.1999, p. 
24). Também o TRF da 42  Região decidiu de modo similar: "A revogação de procedimento licitatório somente 

pode ocorrer por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado. 
Inteligência do art. 49 da Lei n9  8.666/93" (AMS 97.04.01.11490-7/RS, 4ª T., rel. Juiz ALCIDES VETTORAllI, julg. 
10.10.2000, DJU 20.12.2000, p. 207). 

Ressalte-se que não cabe a mera invocação genérica de pretenso atendimento ao interesse público para se 

tentar justificar a revogação de certame encerrado. É necessária plena demonstração do interesse público 

concreto e específico que se pretende atender com a revogação - que deve derivar de fato superveniente à 
instauração do certame licitatório. 
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Sobre o tema, pondera MARÇAL JUSTEN FILHO que "Não se admite que os titulares do poder político legitimem 
suas decisões invocando meramente a 'conveniência' do interesse público e produzindo, concretamente, o 
sacrifício do valor fundamental. (...) Qualquer invocação genérica ao 'interesse público' deve ser repudiada como 
incompatível com o Estado Democrático de Direito. (...) A personalização do direito administrativo retrata a 
rejeição à supremacia da burocracia sobre a sociedade civil. Volta-se contra o fenômeno usual: a propósito de 
identificar o 'interesse público', o agente público acaba por escolher a realização de fins mais convenientes ao 
aparato administrativo (senão de suas próprias convicções). Isso é inadmissível, uma vez que a atividade 
administrativa tem de legitimar-se como via de realização dos interesses de todos os seres humanos." (Curso de 
Direito Administrativo. 5@ ed., Saraiva, 2010, pp. 80-81). 

No caso apreciado pelo acórdão do STJ já referido, reputou-se que as razões invocadas pela Administração não 
constituíam fato superveniente e nem se prestavam ao atendimento do interesse público. 

Feitas tais considerações, passamos a demonstrar a possibilidade de atendimento pelo atual Edital das 
situações que constam como motivo para a pretendida revogação. 

1- Falta do Perfil de Desenvolvedor Mobile: pode ser atendido com o perfil descrito no item de 9.7.3. Analista 

em Baixa Plataforma. 

2- Falta do Perfil para Desenvolvimento utilizações Praticas Ageis (SCRUM): pode ser atendido com o perfil 

descrito no item 9.7.4 Analista de requisitos pois este perfil exige conhecimento de Metodologia ágil SCRUM 

conforme item 9.7.4.2, que transcrevemos: 

Conhecimentos Especificas: a) ferramenta RRC - Rational Requirements Composer; b) 
ferramenta PD - IBM Process Designer; c) notação UML; d) ferramentas Aris Business 
Designer e/ou Bizagi; e) ferramenta Marvel (Protótipo navegável); f) ferramenta Axure; g) 
notação BPMN 2.0; h) metodologia ágil (Scrum). 

3- Falta do Perfil para Desenvolvedores Natural: pode ser atendido com o perfil 9.7.2. Analista em Alta 

Plataforma (Mainframe) 

4- Quantidade de Postos de trabalho subutilizado: o próprio Edital prevê a mudança da distribuição dos perfis 

de acordo com a necessidade da BBTS, conforme transcrevemos: 

Item 9.7.1 Os postos de serviços deverão ser preenchidos por analistas de sistemas com os 
seguintes perfis: desenvolvedores de alta plataforma (60%), desenvolvedores de baixa 
plataforma (25%), analictnc rlp rpqiiiçitnç (R%) P nnrilictrIc rip )Pd-PC (7%)  Esses percentuais 

e‘stefanine 



representam apenas uma previsão, podendo variar conforme a necessidade da COBRA 
TECNOLOGIA S.A. 

5- Necessidade de ajustes do SLA do contrato: Esclarecemos que há um acordo de nível de serviço definido em 

contrato no item 7 do termo de referência. Neste item está estabelecido que será definido um acordo entre 

as partes tendo por base dois princípios fundamentais: Postos de serviços disponibilizados e Ordens de 

serviço aceitas, conforme transcrevemos: 

7.1. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da PROPONENTE serão estabelecidos 
e utilizados Acordos de Níveis de Serviços (ANS) entre as partes, baseando-se em indicadores 

e metas definidos para o processo. Os Níveis de Serviços serão fundamentados em dois itens: 

7.4.1. Postos de Serviços Disponibilizados 

7.4.1.1. É a capacidade do fornecedor de disponibilizar a quantidade de 
postos de serviço solicitadas pela COBRA TECNOLOGIA S.A., dentro do limite 
estabelecido por este instrumento. 
7.4.1.2. Métrica: Percentual de Postos de Serviços Disponibilizados, onde PSD 
= Qtd. de Postos de Serviços Disponibilizados no Mês x 100 Qtd. de Postos de 

Serviços Solicitados no Mês 

7.4.2. Ordens de Serviço Aceitas 
7.4.2.1. Estabelece um índice para validação das Ordens de Serviço. 
7.4.2.2. Métrica: Percentual de Ordens de Serviço Aceitas, onde OSA = Qtd. 
de Ordens de Serviço Aceitas No Mês x 100 Qtd. de Ordens de Serviço no 
Mês 

Desta forma, quando da definição e detalhamento do Acordo de Serviços na forma do item 7.1, 
pode ser estabelecido aqueles que permitam um melhor acompanhamento da qualidade dos 
serviços prestados durante a execução da ordem de serviço, de acordo com os interesses e 
necessidades da COBRA, não havendo impedimento para tanto. 

6- Falta dos Perfis de Data Analitics e Analista de Infraestrutura: estes são os únicos perfis que não podem ser 

atendidos por aqueles que constam do Edital. Tratam-se de perfis especializados, cujo escopo de atividades 

divergem do objeto do presente certame. 

Desta forma, torna-se mais econômico para a COBRA, a realização de certame especifico para estes perfis, 
em separado dos demais. 
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ANTE O EXPOSTO requeremos que seja REVISTA A DECISÃO DE REVOGAÇÃO do certame, haja vista a ausência 

de pertinência e suficiência dos fatos apontados para justificar tal conduta. Tal decisão, se mantida, configura 

desvio de finalidade, e antes de atender ao interesse público, frente aos custos adicionais que a realização de 

novo certame trarão, sem garantia de que os preços que sagraram-se vencedores sejam mantidos pelos novos 

licitantes, certamente imputará prejuízos à Administração. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Stefanini Consultoria e Assessoria em Itrmática 

Sérgio Parca dos Sant
a 

 

CN PJ: 58.069.360/00020 

Gerente Executivi/DF 

C.I.: 1.266.745 	P/DF 

CPF: 611.387.101-91 

stefanini 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

