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AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – MPBA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
ILMA. SRA. PREGOEIRA FERNANDA VALENTIM

Pregão Eletrônico n° 06/2020

META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 93.655.173/0001-29,
situada na Alameda Rio Negro, nº 1.030, Escritório 206, Sala 12, Bairro
Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
06454-000, vem, respeitosa e tempestivamente à presença de Vossa
Senhoria, por intermédio de sua procuradora nomeada em instrumento
de mandato anexo, com fulcro no artigo 121, incisos XXX, XXXI e
XXXII da Lei Estadual 9.433/2005, art.109 da Lei 8.666/1993, artigo
4°, XVIII da Lei 10.520/2002 e item 42.2 do Edital de Pregão
Eletrônico n° 006/2020, apresentar
CONTRARRAZÕES
Em face do Recurso Administrativo interposto pela empresa
STEFANINI

CONSULTORIA

E

ASSESSORIA

EM

INFORMÁTICA S/A, o que faz de acordo com os seguintes fatos e
fundamentos de direito:
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I – SÍNTESE DOS FATOS
Em 24/04/2020 realizou-se a sessão do Pregão Eletrônico 06/2020 do MPBA, no qual,
após a fase de lances, sagrou-se como melhor classificada, com uma proposta de R$ 2.700.000,00
(dois milhões e setecentos mil), a SYNAPSE BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
– ME. Após análise da documentação da referida licitante, entendeu-se pela inabilitação desta,
uma vez que não atendidos os requisitos de habilitação constantes do Edital e seus Anexos.
Assim, o lote foi arrematado à segunda melhor classificada, META SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA S/A, com uma proposta de R$ 2.724.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e
quatro mil reais), a qual foi convocada para a apresentação dos documentos de habilitação em
27/04/2020, com requerimento de diligências quanto à Proposta Comercial em 28/04/2020 e
complementações e esclarecimentos em 30/04/2020. Todos os documentos, devida e
tempestivamente apresentados, foram submetidos à diligente avaliação da Ilma. Sra. Pregoeira,
juntamente de sua equipe de apoio e da área técnica, sobrevindo, assim, em 05/05/2020, a
declaração de classificação e habilitação da META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A,
sagrando-se esta como vencedora do certame.
Aberto prazo para registro de interesse recursal, manifestou-se a licitante STEFANINI
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA, que, em 08/05/2020, apresentou suas
razões de recurso.
Ocorre que, como adiante restará cabalmente demonstrado, não merecem prosperar as
alegações da licitante STEFANINI, porquanto não respaldadas em subsídios de fato e de Direito
legítimos, sendo o seu não acolhimento, medida que se impõe e desde já se requer.
II – DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL
Aduz a licitante STEFANINI que a META não teria comprovado, de forma satisfatória,
sua regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual do estado de São Paulo, onde situada sua sede.
Sem razão.
Isso porque, além de ter apresentado a Certidão Negativa de Débitos Tributários Não
Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo dentro de seu prazo de validade, a META
também apresentou a comprovação de baixa de sua situação cadastral junto à Fazenda
Estadual desde 2011:
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É sabido que em 2011, pela Portaria CAT Nº 92 DE 23/12/1998 e antes de todas as
alterações legislativas que dispensaram a comprovação do cumprimento das obrigações
tributárias, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores
ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos
titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de
extinção (alterações que obrigaram a Receita Estadual a ressalvar a possibilidade de cobrança de
eventuais débitos ponderada pela licitante STEFANINI na comprovação de baixa), não era
possível realizar a baixa da inscrição caso existissem obrigações pendentes ao tempo de
requerimento desta, principalmente no tocante à Dívida Ativa Estadual. Ademais, as obrigações
de guarda dos livros e escriturações contábeis e, consequentemente, eventuais questionamentos
da Receita Estadual quanto a possíveis débitos, é de 05 (cinco) anos, período este já há muito
ultrapassado no caso da META.
Empresas que não possuem inscrição, ou possuem inscrição inativa/baixada junto à
Receita Estadual não são contribuintes de ICMS, razão pela qual não possuem a obrigação de
efetuar qualquer recolhimento em favor do Estado e, consequentemente, não possuem o dever
legal de comprovar inexistência de débitos junto a este. A comprovação de baixa do cadastro é,
assim, apta a comprovar a situação de regularidade junto ao órgão.
No mais, analisando o art.29, III, da Lei n. 8.666/93, dentre outros dispositivos legais com
redação similar, faz-se imperiosa a compreensão da expressão “regularidade fiscal”. Em sendo a
exigência de regularidade fiscal, o objetivo da exigência é abarcar apenas débitos de natureza
tributária. Acrescente-se que a certidão quanto à Dívida Ativa acusa débitos inscritos de
quaisquer naturezas, inclusive multas ou indenizações, por exemplo, o que não vai de encontro à
intenção da lei. Nesse sentido, oportuno colacionar o entendimento de Hely Lopes Meirelles, que
assim assevera:
Regularidade fiscal é o atendimento das exigências do Fisco... Portanto, a
situação de regularidade visada é relativa ao recolhimento de tributos, e não
referente a qualquer débito fazendário. Por isso, entendemos ilegal a exigência
da apresentação de certidão relativa à dívida ativa da União, que pode
refletir outras dívidas que não simplesmente as de origem tributária. De outra
sorte, as certidões exigidas não precisam demonstrar a quitação do tributo,

DocuSign Envelope ID: DF6804F8-038B-4771-9C2B-6881EF4F3DEC

sendo aceitas também aquelas que declarem parcelamento do débito ou sua
discussão em juízo1.

Inobstante, soa estranha a alegação da licitante STEFANINI quando esta, também com
sede no estado de São Paulo, utiliza-se unicamente da mesma certidão para fins de comprovação
de sua regularidade nos processos licitatórios dos quais participa, dentre os quais, apenas para
citar como exemplo, o recente pregão eletrônico 05/2019 da 200342-COORDENACAO-GERAL
DE TELEMATICA-DPF/DF, ocorrido no portal Comprasnet, de onde, no campo “Anexos de
Proposta/Habilitação” extrai-se a documentação apresentada e verifica-se, como comprovação da
regularidade fiscal estadual, a mesma certidão que a STEFANINI agora questiona (e unicamente
esta!):

1

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitações e Contratos Administrativos. Ed. Malheiros, 13ª edição, pg.137
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Há de se ter em vista, ainda, que o Edital, no subitem 4.2, “c” da Parte III, Seção II, fala
em “prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal”, sem especificar o
documento admitido para tal finalidade. Assim, no caso de empresas não inscritas ou com
inscrição baixada junto à Fazenda Estadual, a comprovação de baixa, associada à Certidão
Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, são
documentos hábeis e suficientes a comprovar a regularidade fiscal estadual da licitante META.
Caso remanesçam dúvidas à Ilma. Pregoeira e à Coordenadoria de Licitações, pode ser realizada
consulta ao sistema do SEFAZ-SP para tal verificação, conforme autoriza o Edital e a própria
legislação.
No mais, a Seção III do Edital, ao falar em substituição de documentos de habilitação por
extrato de registro cadastral, é clara ao estabelecer que a habilitação poderá ser parcialmente
suprida, no que tange à Regularidade Fiscal e Trabalhista, pelo registro no SICAF, sendo que,
conforme subitem 8.3, “A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à
verificação da regularidade do registro/certificado apresentado, mediante verificação em
sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante”.
É inegável a prudência e diligência adotadas por esta respeitável Coordenadoria de
Licitações quanto à condução do procedimento e avaliação dos documentos da licitante META
tendo em vista a garantia da proposta mais vantajosa para a Administração e a aderência aos
requisitos habilitatórios. Dessa forma, entende-se que remanescendo quaisquer dúvidas quanto a
qualquer documento ou mesmo quanto à regularidade fiscal/trabalhista da licitante META,
buscaria saná-las mediante consulta aos respectivos portais, ou mesmo questionaria a própria
licitante, nos termos em que autorizada pelos subitens 27.2 (Subseção II) e 29.2 (Subseção III)
do Edital.
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Não só poderia, como do parecer de avaliação dos documentos de habilitação disponível
em

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/licitacoes/2020/analise_-_meta.pdf,

depreende-se que, ato contínuo de diligência e cautela, o fez:

Nesse sentido, para que não restem dúvidas quanto ao pleno cumprimento do Edital na
avaliação empreendida pela Ilma. Pregoeira e sua equipe de apoio, cumpre colacionar a consulta
de Regularidade Fiscal no SICAF, o que ratifica o entendimento pela habilitação da licitante
META diante desta exigência:

Ora, não houve, sob hipótese alguma, omissão ou ausência da documentação de
habilitação exigida no Edital que importe revisão da acertada decisão já prolatada pela Ilma.
Pregoeira na sessão do pregão eletrônico. Qualquer entendimento em sentido diverso importaria
na desconsideração dos princípios e legislação mais basilares que regem as licitações e,
principalmente, primaria pelo formalismo exacerbado, hoje, tão repudiado pelos próprios órgãos
de controle da Administração Pública, como o TCU, principalmente diante de um cenário de
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pandemia e de crise, onde, mais do que nunca, deve ser dada primazia à obtenção da proposta
mais vantajosa e econômica à Administração Pública.

III - DO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Inicialmente, há de se mencionar que a argumentação genérica impede impugnação e/ou
avaliação de termos específicos da irresignação manifestada em sede de registro de interesse
recursal, podendo caracterizar recurso meramente protelatório, em prejuízo de um efetivo
contraditório, da celeridade e eficiência que devem revestir todos os atos e processos
administrativos. Se interposto o recurso, deve ser feito de forma fundamentada, deixando
suficientemente claras as inconformidades apontadas, até mesmo para facilitar a análise do
julgador.
Adentrando-se no mérito recursal, tem-se que aduz a Recorrente STEFANINI, de forma
bastante genérica que “a maioria dos atestados enviados pela META não demonstra expressa o
tamanho dos sistemas, e sim o volume executado” e que “Também não trazem a comprovação
de todas as fases e artefatos do RUP”. Não merece maiores comentários tal argumento, porquanto
o Edital não exigia, para fins de comprovação da qualificação técnica, apenas atestados que
tivessem expressos o tamanho dos sistemas e todas as fases e artefatos da metodologia RUP e,
naquilo em que especificamente exigidas tais comprovações, fora plenamente atendido.
Prossegue a Recorrente STEFANINI ainda com argumentos genéricos quanto a possível
não atendimento de cada um dos itens exigidos para habilitação/qualificação técnica no Edital,
desconsiderando a indicação de atestados específicos que foram admitidos/considerados para
cada item pela equipe técnica do MPBA e também algumas premissas básicas estabelecidas pelo
próprio Edital, especialmente a alínea “a.1.4” do subitem 4.3 da Seção II, que estabelece fatores
de conversão de horas para pontos de função. Assim, a título de exemplo, um atestado de 7.000
horas de desenvolvimento ASP.Net/C#, aplicando-se o fator de conversão de 8H/PF, comprovaria
o equivalente a 875 pontos de função.
Nesse sentido, tendo em vista facilitar a análise pela Ilma. Pregoeira e a respeitável
Coordenadoria de Licitações do MPBA, bem como pela equipe técnica, sistematizamos em uma
tabela os requisitos, razões de recurso e contrarrazões:
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Item

a.1.2

Descrição
Serviço de Planejamento, Documentação,
Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de
Informação e Inovação Tecnológica, com
comprovação mínima de execução de 1.500 Pontos
de Função – PF, divididos conforme indicado na
SEÇÃO II desta Parte III;

Razões STEFANINI

Contrarrazões META

I

Comprovado por mais de um dos
atestados apresentados, considerandose o fator de conversão adotado como
premissa neste Edital. Citem-se,
Serviço de Desenvolvimento de Software em projeto
dentre eles:
com tamanho de pelo menos 400 (quatrocentos)
* Atestado 654 - E-tab;
pontos de função, utilizando metodologia de
* Atestado 614 - Gerdau;
desenvolvimento de sistemas baseada em orientação Não foi comprovado por
* Atestado 594 - Gerdau;
a objetos e ferramenta case, alusivas à especificação, nenhum dos atestados a
* Atestado 620 - Gerdau;
modelagem, desenvolvimento, implantação e
execução de projeto com pelo * Atestado 629 - Beira Rio;
manutenção de sistemas de informação para
menos 400 pontos de função; * Atestado 697 - KraftFoods;
ambiente Web, utilizando ASP.Net/C# (versão 3.5
* Atestado 708 - Light;
ou superior) com banco de dados MS SQL Server
* Atestado 710 - Light;
2008 ou superior;
* Atestado 692 - Light;
* Atestado 627 - Service;
*Atestado Sequor - 23/04/2020;
* Atestado CISA - 31/01/2020;
*Atestado 675 - Stahl;

II

Entrega de projeto de sistema com tamanho mínimo
de 100 (cem) pontos de função, que tenha sido
formalmente concluído e entregue ao cliente,
desenvolvido como aplicativos nativos para Android
(versão 4.0 ou superior) ou iOS (versão 5 ou
superior), ou baseado em plataforma híbrida para
funcionamento tanto no Android quanto no iOS.

III

Entrega de projeto de sistema com tamanho mínimo
de 200 (duzentos) pontos de função, que tenha sido
formalmente concluído e entregue ao cliente e tenha
sido desenvolvido em .Net ou Angular, utilizando
framework ORM (Mapeamento Objeto-Relacional)
NHibernate, Entity Framework ou outro;

Não foi comprovado por
nenhum dos atestados
apresentados a entrega de
projeto de sistema com
tamanho mínimo de 100
(cem) pontos de função, que
tenha sido formalmente
concluído e entregue ao
cliente

Comprovado por mais de um dos
atestados apresentados, considerandose o fator de conversão adotado como
premissa neste Edital. Citem-se,
dentre eles:
* Atestado Unimed - 04/02/2020;
* Atestado 4ALL - 04/02/2020;
* Atestado Benoit - 04/02/2020;
* Atestado 708 - Light;

Não foi comprovado por
nenhum dos atestados
apresentados a entrega de
projeto de sistema com
tamanho mínimo de 200
(duzentos) pontos de função,
que tenha sido formalmente
concluído e entregue ao
cliente

Comprovado por mais de um dos
atestados apresentados, considerandose o fator de conversão adotado como
premissa neste Edital. Citem-se,
dentre eles:
* Atestado CISA - 31/01/2020;
* Atestado 654 - E-tab;
* Atestado Beira Rio - 10/02/2020;
*Atestado 712 - Getnet;
* Atestado 655 - Auttar;
* Atestado Santa Cruz - 17/03/2020;
* Atestado Sascar - 24/04/2020;
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IV

V

VI

Utilização das tecnologias Java, JSF (Java Server
Faces) ou Angular e Hibernate ou outro framework
ORM; com servidor de aplicação Tomcat, JBoss ou
Wildfly, com tamanho mínimo de 200 (duzentos)
pontos de função.

Não foi comprovado o
mínimo de 200 (duzentos)
pontos de função.

Comprovado por mais de um dos
atestados apresentados, considerandose o fator de conversão adotado como
premissa neste Edital. Citem-se,
dentre eles:
* Atestado CISA - 31/01/2020;
* Atestado Beira Rio - 10/02/2020;
* Atestado 655 - Auttar;
* Atestado Santa Cruz - 17/03/2020;
* Atestado TJRS - 22/04/2020;
* Atestado Sascar - 24/04/2020;

Utilização da ferramenta Enterprise Architect versão
9 (ou superior) ou outra ferramenta CASE para
Não foi comprovado o
modelagem de diagramas UML e modelagem de
mínimo de 100 (cem) pontos
dados em projetos de sistema com tamanho mínimo de função.
de 100 (cem) pontos de função;

Comprovado por mais de um dos
atestados apresentados, considerandose o fator de conversão adotado como
premissa neste Edital. Citem-se,
dentre eles:
* Atestado 654 - E-tab;
* Atestado 712 - Getnet;
* Atestado 655 - Auttar;
* Atestado 720 - Getnet;
* Atestado Santa Cruz - 17/03/2020;
* Atestado TJRS - 22/04/2020;

Utilização de testes unitários com a ferramenta
Não foi comprovado o
JUNIT ou outro framework para desenvolvimento de
mínimo de 100 (cem) pontos
projeto de sistema com tamanho mínimo de 100
de função.
(cem) pontos de função;

Comprovado por mais de um dos
atestados apresentados, considerandose o fator de conversão adotado como
premissa neste Edital. Citem-se,
dentre eles:
* Atestado Beira Rio - 10/02/2020;
* Atestado 720 - Getnet;
* Atestado Santa Cruz - 17/03/2020;
* Atestado TJRS - 22/04/2020;
* Atestado 816 - Unimed;
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Comprovado por mais de um dos
atestados apresentados, considerandose o fator de conversão adotado como
premissa neste Edital. Citem-se,
dentre eles:
* Atestado 626 - Parceiros e
Voluntários;
* Atestado 627 - Service;
* Atestado 4ALL - 04/02/2020;
* Atestado CISA - 31/01/2020;
* Atestado Beira Rio - 10/02/2020;
*Atestado 712 - Getnet;
* Atestado 720 - Getnet;
* Atestado TJRS - 22/04/2020;
* Atestado Sascar - 24/04/2020;

VII

Entrega de projeto de sistema utilizando
metodologia SCRUM ou baseada nela, que tenha
sido formalmente concluído e entregue ao cliente
com tamanho mínimo de 200 (duzentos pontos de
função;

VIII

Comprovado por mais de um dos
atestados apresentados, considerandoServiços de desenvolvimento e manutenção de
se o fator de conversão adotado como
software com tamanho mínimo de 200 (duzentos)
premissa neste Edital. Citem-se,
pontos de função, utilizando Ciclo de Vida do
O conjunto de atestados NÃO dentre eles:
Projeto (RUP) e compreendendo as seguintes fases e
COMPROVA o tamanho
* Atestado 620 - Gerdau;
artefatos de projeto:
mínimo de 200 (duzentos)
* Atestado 710 - Light;
a. Requisitos de Sistemas (Glossário, Documento de
pontos de função, também em * Atestado 708 - Light;
Visão e de Funcionalidades do Sistema,
relação ao item a não houve
* Atestado 654 - E-tab;
Protótipo de Interface do Usuário, Definição de
comprovação dos Requisitos * Atestado 655 - Auttar;
Regras de Negócio, Especificação de
de Sistemas (Glossário,
* Atestado 720 - Getnet;
Requisitos de Software funcionais e não funcionais);
Documento de Visão e de
* Atestado Santa Cruz - 17/03/2020;
b. Análise, Projeto e Implementação (Caso de Uso,
Funcionalidades do Sistema) *Atestado 705 - C&C;
Modelo de Dados, Código Fonte);
e de especificação de
* Atestado TJRS - 22/04/2020;
c. Diagramas UML (diagrama de Sequência,
requisitos não funcionais.
* Atestado 816 - Unimed;
diagrama de Classes);
* Atestado 697 - Gerdau;
d. Casos e Scripts de Testes;
* Atestado 703 - Telefônica/Vivo;
e. Documento de Implantação.
* Atestado 685 - Light + Proposta
Técnica;

Não foi comprovado o
mínimo de 200 (duzentos)
pontos de função.

Ainda quanto à alegação de que “O conjunto de atestados NÃO COMPROVA o tamanho
mínimo de 200 (duzentos) pontos de função, também em relação ao item a não houve
comprovação dos Requisitos de Sistemas (Glossário, Documento de Visão e de Funcionalidades
do Sistema) e de especificação de requisitos não funcionais”, imperioso destacar que os atestados
acima indicados, especialmente os destacados em amarelo, atendem plenamente à exigência e
evidenciam, sim, atividades e artefatos relativos à etapa de Requisitos de Sistemas, abrangendo,
inclusive, requisitos funcionais e requisitos técnicos (não funcionais), como é o caso, por
exemplo, do Atestado 685 – emitido pela Light, acompanhado de sua Proposta Técnica. Veja-se:
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Referidos documentos deixam suficientemente clara a adoção da metodologia RUP no
desenvolvimento de software e evidenciam as fases e artefatos entregues dentro de cada uma
delas, totalmente aderentes ao que exige o Edital neste particular. Ao referirem, por diversas
vezes, “documentação do sistema” ou ao tratar do “Plano de Projeto”, estão abrangidas todas as
formalizações de peças de informação produzidas, incluindo o Glossário de Projeto/Negócios,
consistente

na

reunião

de

termos

importantes

utilizados

pelo

projeto,

com

as

definições/significados que ajudam a padronizar e unificar o entendimento por todas as pessoas
envolvidas, desenvolvedores e analistas, evitando-se, assim, interpretações equivocadas e erros
durante o seu decurso.
Cumpre destacar que, por vezes, a própria metodologia e nomenclatura dos artefatos
entregues podem sofrer adequações diante dos processos e metodologias internas de cada cliente,
usualmente baseados no RUP e também em outras metodologias, como o PMBoK, ITIL, COBIT,
etc., de modo que não necessariamente será entregue um documento intitulado “Glossário”, muito
embora esta peça informacional possa constar em outros documentos gerados, como, por
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exemplo, o Plano de Projeto, a especificação ou documentação de “Casos de Uso” ou mesmo nos
dicionários de dados.
Isso é perfeitamente possível, já que a própria metodologia estabelece que na fase de
iniciação é feita a identificação do negócio, bem como a estruturação e especificação dos Casos
de Uso, com a descrição dos significados2. Trata-se de informações a serem consolidadas em
documentos que, não necessariamente, terão uma nomenclatura específica.
Diga-se de passagem que a própria estrutura proposta e adotada pelo MPBA consiste em
um modelo de gestão e desenvolvimento de software baseado nas boas práticas de engenharia de
software e no Rational Unified Process (RUP), considerando as boas práticas de gestão de projetos
do PMI, gerenciamento de serviços do ITIL e governança de TI do COBIT, não sendo, portanto,
uma cópia fiel e exclusiva do RUP.
É de se destacar, ainda, que a regra editalícia não fala em comprovação de entrega de
todos os artefatos que, da forma como postos no Edital, parecem ser sugestivos, indicativos do
que se espera a título de comprovação em cada fase, mas não um rol taxativo a ser rigorosamente
observado, até mesmo porque dentro da metodologia do RUP e também do próprio MPBA
existem também outros artefatos. Seguir esta linha de entendimento seria privilegiar um
formalismo exacerbado, em detrimento da desconsideração da notória capacidade técnica da
licitante META no uso da metodologia RUP, como amplamente demonstrado nos vários atestados
acostados ao processo licitatório.
No mais, caso remanescessem quaisquer dúvidas à área técnica quanto ao atendimento
dos requisitos do Edital quando da análise dos documentos, certamente esta lançaria mão da
prerrogativa de diligência tendo em vista confirmar e esclarecer as informações comprovadas
pelos documentos oportunamente apresentados pela META.
Isso porque é sabido que os artefatos de projeto, por abrirem informações específicas
acerca do software desenvolvido, as quais, em sua maioria, são tuteladas pela legislação de
propriedade intelectual e direito autoral e veladas por rigorosas cláusulas de confidencialidade
contratual, não são abertos pela grande maioria das empresas clientes das licitantes, o que
inviabilizaria a estas a juntada de referida documentação aos autos de um processo licitatório
público.
Nesse sentido, é fundamental que se façam diligências com áreas/pessoas responsáveis,
para que possa haver comprovação das exigências editalícias. Seria, inclusive, irresponsável por
parte do órgão contratante utilizar-se apenas da insuficiência de termos contidos em alguns
atestados como prova de inabilitação, uma vez que tal ausência de informação por si só não
2
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DocuSign Envelope ID: DF6804F8-038B-4771-9C2B-6881EF4F3DEC

desqualifica uma empresa que tenha prestado de fato serviços compatíveis com as exigências. Tal
entendimento é corroborado pelo TCU no Acórdão 1795/2015-TCU/Plenário, do qual se extrai
que:
"É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira
implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a
diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame."

No mesmo sentido é o Acórdão 3418/2014-TCU/Plenário, que dispõe:
"... ao constatar incertezas sobre atendimento pelas licitantes de requisitos
previstos em lei ou edital, especialmente as dúvidas que envolvam critérios e
atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa,
utilize do seu poder-dever de promover diligências, previsto no art. 43, § 3º,
da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos
documentos que servirão de base para tomada de decisão da Administração
nos procedimentos licitatórios".

E segue o TCU, em sucessivos Acórdãos, a ratificar este entendimento:

É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro
de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar
o interesse público. (Acórdão 2239/2018-Plenário | Relator: ANA ARRAES.
ÁREA: Licitação | TEMA: Proposta | SUBTEMA: Desclassificação. Outros
indexadores: Erro, Diligência)
É adequada a diligência efetuada para esclarecimento de atestado de
capacidade técnica. (Acórdão 747/2011-Plenário | Relator: ANDRÉ DE
CARVALHO ÁREA: Licitação | TEMA: Habilitação de licitante |
SUBTEMA: Diligência Outros indexadores: Avaliação, Adequação, Atestado
de capacidade técnica) (grifamos)
Na condução de licitações, falhas sanáveis, meramente formais, identificadas
na documentação das proponentes não devem levar necessariamente à
inabilitação ou à desclassificação, cabendo à comissão de licitação promover
as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o
processamento do certame (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão
3340/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS. ÁREA: Licitação | TEMA:
Habilitação de licitante | SUBTEMA: Diligência. Outros indexadores:
Documentação, Erro formal)
É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira
implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar
a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, por representar
formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.
(Acórdão 1795/2015-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO. ÁREA:
Licitação | TEMA: Habilitação de licitante | SUBTEMA: Diligência. Outros
indexadores: Ausência, Princípio do formalismo moderado, Documento).

(grifamos)
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Nesse sentido, conforme item 4.3, “a.2” do Edital e Subseção III – Da Realização de
Diligências, entende-se que remanescendo quaisquer dúvidas quanto a qualquer documento
relativo à comprovação de aptidão técnica da licitante META, ato contínuo de diligência e
responsabilidade com o melhor interesse público, a Ilma. Sra. Pregoeira, assistida pela equipe
técnica, deveria buscar saná-las antes de prolatar qualquer parecer pela inabilitação da licitante.

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em razão do princípio da eventualidade, oportuno traçarem-se algumas considerações
adicionais.
É cediço que compete ao Pregoeiro sanar todas as dificuldades apresentadas ao longo da
fase externa do procedimento licitatório, sempre modulando os efeitos dos princípios e legislação
aplicáveis. Dentre as funções do Pregoeiro está a atuação voltada para o combate ao excesso de
formalismo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa e obtenção da proposta
mais vantajosa. Dessa forma, a licitação não pode premiar o melhor cumpridor do Edital,
mas sim aquele que apresentar a proposta mais vantajosa.
É imperioso que se avalie na tomada de decisões pelo Pregoeiro o meio do qual se reveste
o ato e seu conteúdo, ou seja, qual o benefício ou prejuízo em se relativizar uma regra formal?
Qual o ganho e qual a perda?
No caso em tela, há de se ter em vista que eventual revisão da acertada decisão já prolatada
de classificação e habilitação da META, implicaria na oneração do erário em, no mínimo, mais
de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais/ano.
Ainda, quanto ao princípio do formalismo moderado convém destacar o entendimento
esposado pelo TCU:
Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à
desclassificação da licitante. No curso de procedimentos licitatórios, a
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo
moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados. Acórdão 357/2015-Plenário | Relator:
BRUNO DANTAS. ÁREA: Licitação | TEMA: Proposta | SUBTEMA:
Desclassificação. Outros indexadores: Princípio do formalismo moderado.
(grifamos)
Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de
exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo
moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração.
Acórdão 11907/2011-Segunda Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN.
ÁREA: Licitação | TEMA: Proposta | SUBTEMA: Desclassificação. Outros
indexadores: Exigência, Princípio do formalismo moderado, Irrelevância,
Descumprimento, Princípio da seleção da proposta mais vantajosa. (grifamos)
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Como aduz a Recorrente STEFANINI, é certo que o Pregoeiro e sua equipe de apoio
devem zelar pelo cumprimento do Edital, da lei e da observância dos princípios norteadores das
licitações. Nesse sentido, é também admitido a estes atuarem no saneamento, inclusive, de
eventuais conflitos de princípios, em que um, embora não anule o outro, poderá sobre ele
prevalecer. Nesse sentido:
A observância das normas e das disposições do edital, consoante o art. 41,
caput, da Lei 8.666/93, deve ser aplicada mediante a consideração dos
princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles os da
eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa. Diante do caso
concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público,
pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros
princípios. Acórdão 119/2016-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO. ÁREA:
Licitação | TEMA: Habilitação de licitante | SUBTEMA: Princípio da
vinculação ao instrumento convocatório. Outros indexadores: Princípio da
eficiência, Princípio da seleção da proposta mais vantajosa. (grifamos)

Diante de todos os fatos e fundamentos expostos, da diligente, acurada e responsável
avaliação documental já empreendida pela Ilma. Sra. Pregoeira e equipe de apoio, e
principalmente de um cenário de pandemia e de crise, onde, mais do que nunca, deve ser dada
primazia à obtenção da proposta mais vantajosa e econômica ao erário, faz-se imperiosa a
ponderação de valores e a garantia da proposta mais vantajosa à Administração, que, no caso da
META, é também a mais econômica.
V- DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, REQUER o acolhimento das presentes contrarrazões, para, no mérito,
negar provimento ao recurso

administrativo

interposto

pela empresa STEFANINI

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A, mantendo-se a decisão de
habilitação da empresa META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A e prosseguindo-se com os
atos de homologação e adjudicação, consoante razões de fato e de direito acima expostas.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Barueri/SP, 13 de maio de 2020.
______________________________________
META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A
Roberta Reinehr
Gerente de Serviços - Governo

