
 
 

 
 
 

 RECURSO ADMINISTRATIVO  
 
   
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COMPR EENDENDO 
OS MÓDULOS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS/COMPRAS, PATRIMÔN IO E 
ALMOXARIFADO, COM AS ESPECIFICIDADES DA ADMINISTRAÇ ÃO PÚBLICA, 
BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS.  
 
 
  
 
Ref.: Recurso apresentado nos autos do pregão Presencial nº 02/2017, contra a decisão de 
desclassificação da empresa ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, 
bem como, da classificação e habilitação da empresa STAF TECNOLOGIA LTDA. 
 
 
1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO  
 
Esta Licitação é realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, regida pela Lei Estadual nº 
9.433/05 e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, com suas respectivas  modificações,   mediante   as 
Cláusulas e condições deste Edital e seus anexos. 
 
 
As regras do Pregão Presencial foram disciplinadas pela Lei Estadual nº 9.433/05, na qual, em 
seu art. 112, constam as atribuições do Pregoeiro, dentre as quais, destacamos a do inciso XIV, 
como a seguir:  
 
 

Art. 112 - São atribuições do pregoeiro: 
 
[...] 
 
XIV - receber, examinar, instruir e decidir sobre os recursos e, 
quando mantida a sua decisão, encaminhar os autos à autoridade 
superior para deliberação; 

 
 
Deste modo, passo a analisar acerca da admissibilidade do presente recurso, reforçando o que 
estabelece a legislação em vigor:  
  

Art. 120 - O pregão presencial atenderá às disposições constantes 
dos artigos anteriores, devendo ser observado, ainda os seguintes 
procedimentos específicos: 
 
[...]  



 
 

 
 
XX - declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante 
poderá manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer da decisão 
do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, 
sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a 
decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo 
pregoeiro; 
 
XXI - manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 
03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem 
contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início 
no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente; 
 
XXII - o exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à 
autoridade superior do órgão ou entidade promotora da licitação, será 
realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis; 

 
Nesse contexto, a doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo: a 
manifestação tempestiva, a inclusão da fundamentação e do pedido de reforma da decisão 
recorrida.  
 
Pois bem, na ata da sessão pública realizada em 08/05/2017, consta a apresentação do interesse 
em recorrer da empresa ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA , 
cujo motivo recai na desclassificação da sua proposta, com base no Parecer elaborado pelo 
Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC) e pelas 
unidades competentes do Tribunal de Contas do Estado (TCE).  
 
Suas razões de recurso foram apresentadas em 11/05/2017, através do protocolo nº 
TCE/0030/74/2017. 
 
Ver-se, portanto, observado o prazo legal para protocolo da mesma.  
 
Estão preenchidos também os demais requisitos doutrinários, pois a petição de Recurso é 
fundamentada e contém o necessário pedido de modificação do julgamento, ou seja, a  sua 
classificação e conseguente desclassificação e inabilitação da proposta da empresa  STAF 
TECNOLOGIA LTDA. 
 
 
2 – DO MÉRITO DO RECURSO  
 
 A Recorrente pretende, através de seu recurso, reverter a decisão que declarou vencedora a 
Proposta do Pregão Presencial nº 02/2017. 
 
Tal decisão foi declarada em sessão pública, PELO ENTENDIMENTO, DESTA 
COMISSÃO, QUE A PROPOSTA VENCEDORA ATENDE INTEGRALM ENTE AS 
EXIGENCIAS DO EDITAL.  
  



 
 

 
Foi retido os documentos de habilitação da  empresa não vencedora, haja vista o  manifestado 
interesse em interpor recurso ao presente certame.  
 
O objeto não foi adjudicado tendo em vista a manifestação de interposição de recurso. 
 
Foi analisada a documentação de habilitação da empresa STAF TECNOLOGIA LTDA ,  
constatando que a mesma atende aos requisitos de habilitação do Edital.  
 
Destaca-se também que o valor global anual final apresentado na proposta da STAF 
TECNOLOGIA LTDA, está consoante à sondagem mercadológica realizada na fase interna do 
presente Pregão.  
 
Assim, a empresa ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA,  em suas 
razões de recurso, alega que atendeu as sessões de demonstração do Sistema a ser 
disponibilizado, para o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tenologias para Auditoria 
(CEDASC) e às unidades competentes do Tribunal de Contas do Estado TCE, usuárias do 
Sistema, tendo, segundo seu entendimento e avaliação, atingido o percentual de aceitação de 
88,09%  das funcionalidades estabelecidas na Cláusula Segunda do referido Termo. 
 
Alega, também, ausência de uniformidade no modo de apresentação do sistema aplicável às 
empresas concorrentes e que os pareceres de julgamento da apresentação dos sistemas foram 
desprovidos de suficiente identificação dos servidores responsáveis pela sua elaboração. 
  
Vejamos, a seguir, cada um dos motivos que levou este Pregoeiro a considerar classificada e 
habilitada a proposta apresentada pela empresa STAF TECNOLOGIA LTDA , em relação as 
afirmações, alegadas pela Recorrente:  
 
  
DO MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA  ALZ TECNOLOGIA 
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA: 
 
O edital previa conforme constante no item 3.3.1.1 do Edital: 
 

3.3.1.1 O Licitante classificado em primeiro lugar fica obrigado, conforme disposto no Item 2.2.1.2.4 
e subitens do Anexo I - Termo de Referência, a efetuar DEMONSTRAÇÃO do Sistema a ser 
disponibilizado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da Data da abertura da 
Licitação, para o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tenologias para Auditoria (CEDASC) e às 
unidades competentes do Tribunal de Contas do Estado -TCE, usuárias do Sistema, para comprovar 
que o referido Sistema atende a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das funcionalidades 
estabelecidas na Cláusula Segundado referido Termo. 
 
 

O aludido pregão inovou ao prever que o licitante classificado em primeiro lugar ficaria 
obrigado a efetuar DEMONSTRAÇÃO do Sistema a ser disponibilizado para o Centro de 
Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC) e para as unidades 
competentes do Tribunal de Contas do Estado - TCE, usuárias do Sistema, para comprovar que 
o referido Sistema atende a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das funcionalidades. 
Fato que suspendeu o curso do procedimento licitatório. 
 
 
O Parecer elaborado pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias para a  
Auditoria (CEDASC) e unidades competentes desta Corte de Contas, atestou a não 



 
 

 
comprovação da Capacidade Técnica, pela empresa recorrente, considerando que a 
comprovação do percentual somente alcançou 71,4% de atendimento das referidas 
funcionalidades. 
 
Fundamentado no citado Parecer procedemos a desclassificação e conseguente exclusão da 
proposta desconforme com as exigências necessárias para sua participação no certame por não 
atender aos requisitos do Edital.  
 
 DOS PEDIDOS DO RECURSO:  
 
Ao final, a Recorrente requer:  
 
-    Que o recurso seja conhecido e provido; 
- Que seja reconsiderada a desclassificação da empresa ALZ TECNOLOGIA 
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA  
 
São essas, no geral, as RAZÕES DE RECURSO que foram apresentadas.  
 
 
3 - DAS CONTRARRAZÕES  
  
A Empresa STAF TECNOLOGIA LTDA apresentou suas contrarrazões em 16/05/2017, 
através do protocolo nº TCE/003165/2017 que, ao final, requer a homologação e adjudicação 
do resultado do certame que declarou sua empresa vencedora do Pregão nº 02/2017, 
indeferindo os argumentos da empresa ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS 
LTDA e julgando improcedente o recurso administrativo apresentado.  
  
 
 4 - DA CONCLUSÃO  
 
 A contratação a ser realizada pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
vincula-se aos termos definidos no Edital do Pregão Presencial nº 02/2017, bem como aos 
princípios básicos da licitação.  
 
Diante disso, percebe-se que na licitação os concorrentes e o próprio Poder Público ficam 
vinculados ao edital de convocação, que é um instrumento onde são estabelecidas as regras do 
certame, condições e cláusulas específicas para a posterior contratação, visando à qualidade e a 
segurança do serviço público. Nele são delineados os procedimentos, as propostas, a 
documentação, o julgamento e o próprio contrato. Neste sentido, a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. A 
vinculação ao edital é, portanto, um princípio inerente a todo procedimento licitatório, pois 
estabelece as regras do certame, de modo a garantir, dentro da própria licitação, a justa 
competição entre os concorrentes. Assim, a partir do momento em que as empresas se dispõem 
a participar de uma licitação, recebem as regras a que estão submetidas, e se comprometem a 
cumprir a exigências estabelecidas.  
 
Como base no Parecer elaborado pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologias 
para a  Auditoria (CEDASC) e unidades competentes desta Corte de Contas, que atestou a não 
comprovação da Capacidade Técnica, pela empresa recorrente, este Pregoeiro decidiu 



 
 

 
considerar desclassificada a proposta da empresa ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E 
PROJETOS LTDA, tendo em vista que a comprovação do percentual somente alcançou 
71,4% de atendimento das referidas funcionalidades. 
 
O Recorrente, ademais, assevera que foi adotado parâmetro não isonômico na avaliação do 
atingimento das especificações, utilizando diverso quantitativo de pessoal para proceder à 
avaliação, o que, segundo o interessado, prejudicou a igualdade e proporcionalidade da escolha, 
alegando que, no caso da avaliação do Recorrente, figuraram um número maior de agentes, 
tornando-se, destarte, mais rígida a análise e o julgamento. 
 
De fato, ao  revisitar as peças do processo, vê-se que não houve uniformidade na avaliação da 
demonstração do sistema, o que, em verdade, está em desacordo aos princípios norteadores da 
condução do processo de compras no regime de licitação, assistindo razão, em parte, ao 
Recorrente considerando a diferença de critérios adotados, que tornou mais exigente a 
avaliação realizada no sistema apresentado pela ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E 
PROJETOS LTDA. 
 
É importante destacar que não se realizou nova sessão de demonstração de sistemas, em que 
poderiam ser reanalisados e dirimidos os pontos controversos, por falta de previsão editalícia, 
uma vez que este Pregoeiro está vinculado à norma do edital, não podendo inovar, sob pena de 
eivar de vício o processo. 
 
Vale salientar que, da análise da argumentação do Recorrente e das contrarrazões da STAF 
TECNOLOGIA LTDA , fez-se a reavaliação dos requisitos funcionais tecnológicos constante 
do edital e verificou-se a necessidade de uma readequação dos referidos itens, que, na forma 
como estão dispostos, prejudicaram o andamento desta licitação. A título de exemplo, o item 2 
“da avaliação do controle patrimonial”, em que se exige integração com o módulo de 
contabilidade,  módulo este que não faz parte do escopo da presente contratação. 
 
Outro indicador da necessidade de modificação dos parâmetros técnicos de avaliação é quanto 
à exigência de que o percentual de atendimento exigido de no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) das funcionalidades estabelecidas na Cláusula Segunda, seja considerado para 
cada módulo, e não de maneira global, como está exigido atualmente no edital. 
 
Portanto, motivado pela necessidade imperiosa de adequação dos requisitos funcionais 
tecnológicos para a contratação em exame, para melhor atender às demandas institucionais dos 
setores deste Tribunal envolvidos em LICITAÇÕES PÚBLICAS/COMPRAS, 
PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO,  opino que estes critérios sejam revistos e, 
consequentemente, que o presente certame licitatório seja revogado, para que se definam 
novos parâmetros de avaliação dos módulos do sistema, o que dará, certamente, maior 
segurança e objetividade na futura contratação, assegurando a seleção da melhor proposta para 
a Administração do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
 

Salvador, 22 de maio de 2017 
 
 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial 

 


