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l . Introdução

Trata-se de análise sob a perspectiva técnica do recurso administrativo interposto pela
empresa First Decision Tecnologias Inovadoras e Informática LTD, em face da decisão da
Comissão Permanente de Licitação, que habilitou a licitante CUBO TECNOLOGIA E
SISTEMAS LTDA no Pregão Eletrõnico 05/2017, cujo objeto consta de "solução de
visualização e de descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de
auto-atendimento('self-service BI')"

Todavia não prospera a razão de inconformismo levada a efeito pela recorrente,
conforme se passa a discorrer.

2. Do Procedimento de Habilitação

Em síntese, no recurso apresentado, a recorrente argumenta o que se segue

3. N8o obstante ü apresentação de documentos elencodos nü
instrumento editalício, destaca-se a ausência de preenchimento dos
requisitos no documenta previsto no item l0.3. 7, qual seja, carta ou

certificado de parceria.

4. Dü análise dü referido documer"ito, ü qual trata da representação
da TABLEAU SOFTWARE INC., percebe-se que nãa se faz menção à
data de validade, conforme exigido no edíta] em seu item ].0.3. 7, o

qual merlciona 'em vigor'

5. lguülmeftie, ílão foi juntado qualquer contrato entre a CUBO e ü
TABLEAU que comprove a existência real do vínculo. Veja-sü que,

mais grave, não há qualquer procuração que permita a Sra. \A/ivían
Resina Sant'Ana emitir referido certificado (]e parceria"

Contudo a alegação da recorrente não guarda relação com o item l0.3.7, onde, dentre
outros, exige-se:

la,3. 7 Carta ou certificado de parceria, em vigor, e fornecida pelo
fabricaílte dc solução G qual comprove estar apto a comercializar os

produtos identificadas pelos pclrt numbers do quadro proposta
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Em congruência com o item em comento, não consta exigência de entrega de
procuração ou juntada de contratos, tampouco definição de limite temporal que
determine o termo "em vigor"

Todavia, mesmo após apresentação de carta da fabricante fornecida tempestivamente
pela empresa CUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, notoriamente datada em
momento não distante de tempo, dia 24/04/].7, a Comissão Permanente de Licitação
deste Conselho instou a Secretaria de Tecnologia da Informação/STI a proceder com
diligências acerca da validade da parceria entre a citada empresa e a fabricante, na
mesma data de realização do pregão, dia 27/04/17.

Por meio do sítio oficial da fabricante disponível em https://www.tableat].com/nt-
bliZRalilngl$Zlege!!eli , a STI forneceu à CPL cópia impressa da página em que a CUBO
TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA é destacada como parceira revendedora da Tableau
Software e classificada como Bronze Reseller.

Consigna-se ainda nesta data existir o vínculo entre a empresa e a fabricante por meio
da execução da mesma consulta acima disponibilizada.

3. Conclusão

As exigências de habilitação estipuladas em edital e a diligência realizada pela STI para
validação de parceria obedece ao mesmo padrão de contratações anteriores. Ademaís,
não foi auferido nada contrário às regras estabelecidas em edital.

Ante todo o exposto, apína-se, sob o ponto de vista técnico, que a argumentação trazida
pela recorrente em sua peça recursal não merece acolhimento, eis que o procedimento
licitatório foi conduzido em observância aos critérios e requisitos técnicos estabelecidos
no edital e seus respectivos anexos.

Õ

ü,(.., . .L2,.. ,.:;Xü.«
Edick Lamartine deão Jo$

Analista de Informática
CNM P/STI

Página 2 de 2


