
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO: 0.00.002.000239/2017-16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017

RECORRENTE  1:  FIRST  DECISION  TECNOLOGIA  INOVADORA  E  INFORMÁTICA  LTDA  (CNPJ
05.276.049/0001-95)
RECORRENTE 2: TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA (CNPJ 08.689.089/0001-57)
RECORRIDA: QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA – ME (CNPJ 15.473.637/0001-72 )

1. Trata-se do Pregão Eletrônico n° 05/2017, para contratação de empresa para fornecimento de solução de
visualização e de descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de auto-atendimento (self-
service BI), para atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

2. A sessão pública de abertura do Pregão ocorreu no dia 27 de abril de 2017, na qual foi declarada a empresa
QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA – ME como vencedora da etapa competitiva do certame. Aberto o prazo
para intenção de recurso, as licitantes FIRST DECISION TECNOLOGIA INOVADORA E INFORMÁTICA LTDA e
TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, ora Recorrentes, manifestaram intenção de interpor recurso contra
a decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou como vencedora a empresa QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS
LTDA – ME, ora recorrida.

I. DA TEMPESTIVIDADE

3.  Ainda  durante  a  sessão  pública,  foi  dado  ciência  aos  interessados,  dos  prazos  estabelecidos  para
apresentação das razões do recurso e contrarrazões, conforme disposto no item 12 do Edital. As empresas
enviaram, tempestivamente, pelo sistema eletrônico Comprasnet, os memoriais das razões e contrarrazões do
Recurso Administrativo.

II. DO PEDIDO DA RECORRENTE 1 (FIRST DECISION TECNOLOGIA INOVADORA E INFORMÁTICA LTDA)

4. Alega, resumidamente, e requer:

a) A ausência de preenchimento dos requisitos no documento previsto no item 10.3.7 do edital, qual seja, carta
ou certificado de parceria.

b) A carta de parceria entre a Recorrida e a empresa TABLEAU SOFTWARE INC, não faz menção à data de
validade, conforme exigência editalícia – item 10.3.7.

c) Não foi juntado o contrato firmado entre a recorrente e a TABLEAU SOFTWARE INC. e a procuração dando
poderes a Sra. Wivian Regina Sant’Ana como certificadora da parceria supra.

d) Requer a realização de diligências para identificar  a capacidade de representação da empresa TABLEAU
SOFTWARE INC. pela Sra. Wivian Regina Sant’Ana, e a validade da parceria entre as empresas.

e) Julgar inabilitada a Recorrida.

III. DO PEDIDO DA RECORRENTE 2 (TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA)

5. Alega, resumidamente, e requer:

a)  A  amostra  apresentada  pela  Recorrida  não  possibilitou  a  comprovação  de  atendimento  integral  ao
especificado nos seguintes itens do Termo de Referência  – anexo I  do Edital:  1.7.6, 1.8.1,  1.8.6, 1.8.16,
1.8.17, 1.9.1, 1.12.11, 1.13.2 .

b) Requer a inabilitação a Recorrida.

IV. DA ANÁLISE DO RECURSO

6.  Antes  de  darmos  prosseguimento  à  análise  do  pleito,  cabe  frisar  que  o  Decreto  nº  5.450/05,  que
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regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, estabelece em seu art.
5º  que  a  licitação  na  modalidade  de  pregão  é  condicionada  aos  princípios  básicos  da  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  igualdade,  publicidade,  eficiência,  probidade  administrativa,  vinculação  ao
instrumento  convocatório  e  do  julgamento objetivo,  bem como aos  princípios  correlatos  da  razoabilidade,
competitividade e proporcionalidade.

7.  Tendo em vista que as questões suscitadas pelas  Recorrentes são de natureza essencialmente técnica,
referentemente à habilitação técnica da licitante primeira colocada na etapa competitiva, foi solicitado análise e
manifestação  da  área  demandante,  a  qual  emitiu  as  Notas  Técnicas  CNMP/STI/BD  nºs  01  e  02/2017,
concluindo, em ambas manifestações, que os recursos das Recorrentes não devem prosperar, tendo em vista
que a empresa QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA – ME, cumpriu todas as exigências de habilitação técnica
constantes no Edital.

8. Cabe informar, que as supracitadas Notas Técnicas foram juntadas aos autos e encontram-se postadas no
site do CNMP, na internet, pois devido ao limite de espaço no campo “Decisão do Pregoeiro” no Comprasnet,
não foi possível reproduzi-las no corpo desta Decisão.

V. DA DECISÃO

9.  Desta  forma,  recebo  o  recurso  interposto,  dele  conheço  porque  tempestivo,  para  no  mérito  negar-lhe
provimento, com fundamento nas razões emitidas nas Notas Técnicas da área demandante e dos princípios da
isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo e mantenho a decisão de habilitar e
declarar vencedora do certame a empresa QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA – ME.

10. Em atenção ao art. 11, VII,  Decreto 5.450/05, encaminham-se os autos à decisão superior do Senhor
Ordenador de Despesas do CNMP.

Brasília, 06 de junho de 2017

Marciel Rubens da Silva
Pregoeiro

Fechar
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