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 DECISÃO E JULGAMENTO DE INTENÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Processo nº: 0539/2018 – PRESI/AL 

Referência: Pregão Eletrônico nº 003/2019-CPL/ALAP 

Objeto: Aquisição de licenças do Pacote Microsoft Office 2016 (Full Packaged Product 

FPP Vitalícia) em Português, para atender às necessidades da Assembleia Legislativa 

do Estado do Amapá. 

Recorrente: FOX ELETRÔNICA EIRELI CNPJ: 19.721.072/0001-56 

Recorrido: Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

 

 

I.  DAS PRELIMINARES 

Trata-se de intenção de recurso interposto pelo licitante FOX ELETRÔNICA 

EIRELI, com fundamento nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, 

TEMPESTIVAMENTE, contra ato de classificação e habilitação da licitante, no Pregão 

em epígrafe. 

O presente julgamento será analisado considerando a contestação impetrada 

pela recorrente, contra a decisão de classificação da licitante MASTER COM. E 

SERVIÇOS LTDA CNPJ 21.353.497/0001-00. 

Tais documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio: 

www.comprasgovernamentais.gov.br, e fisicamente constantes do processo nº 

0539/2018-PRESI/AL. 

Em relação a admissibilidade, destacamos que a recorrente não preencheu os 

pressupostos de legitimidade, tempestividade, interesse processual, fundamentação, 

pedido de reconsideração de decisão, somente registrou a intenção de recorrer, não 

registrando a contestação, nem encaminhou por meio físico ou digital para a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

 

II. DOS FATOS 

A empresa recorrente participou do certame licitatório deflagrado, tendo como 

objeto a aquisição de licenças do Pacote Microsoft Office 2016 (Full Packaged Product 

FPP Vitalícia) em Português, para atender às necessidades da Assembleia Legislativa 

do Estado do Amapá.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Após a rodada de lance, o pregoeiro negociou com a empresa vencedora, 

reduzindo ainda mais a proposta apresentada, Após análise do setor competente pela 

elaboração do Termo de Referência – Anexo I, bem como análise da documentação 

exigida para qualificação econômico-financeira, a decisão foi pela habilitação da 

empresa MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA, visto que a mesma atenderia todos os 

requisitos do Edital e seus anexos, e posteriormente declarou-a VENCEDORA, e abriu 

prazo recursal no sistema para as contestações. 

A recorrente FOX ELETRÔNICA EIRELI opôs-se à decisão do Pregoeiro de 

habilitar a licitante MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA no Pregão em epígrafe. 

 

III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

As alegações da intenção de interpor recurso, resumidamente, são as seguintes: 

 

“Informo que a empresa classificada MASTER COM. E SERVICOS 

LTDA, CNPJ 21353497/0001-00, apresentou Atestado de Capacidade 

Técnica onde não consta nenhum Software conforme exigido no Edital. 

Conforme a Lei 8.666 onde diz que comprovação de aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. Diante do exposto 

pedimos a desclassificação da Empresa vencedora do certame.”. 
 

Destaco que as razões da recorrente foram analisadas em sua integralidade e 

encaminhadas a área demandante em igual teor à apresentada no Sistema 

Comprasnet, sendo transcrito acima todos os trechos. 

 

IV.  DO PEDIDO DA RECORRENTE 

Requer a Recorrente: 
 

“Diante do exposto pedimos a desclassificação da Empresa vencedora 

do certame”; 

 

V. DAS CONTRARRAZÕES 

Devido à falta de impostação de recurso no sistema a MASTER COM. E 

SERVIÇOS LTDA não se manifestou. 
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VI. DA ANÁLISE DO PREGOEIRO 

Cumpre dizer, desde logo, que mesmo com a falta de apresentação de recurso 

por parte da recorrente, este pregoeiro decidiu por analisar e julgar o questionamento 

levantado, tomando a decisão no contexto deste processo licitatório, cujo instrumento 

convocatório é o Edital nº 003/2019-CPL/ALAP, que está em perfeita consonância com 

o que manda a lei, tendo sido observada a submissão aos princípios da Legalidade, da 

Razoabilidade, Celeridade e Eficiência. 

 

Partindo do entendimento de que a Administração deve atuar primando não 

somente pela Legalidade como também pela celeridade em todos os seus 

cometimentos, neles incluídos os processos licitatórios. O interesse público demanda a 

eficiência da Administração, a qual deve mostrar-se pronta tanto para acudir as 

demandas da sociedade como para suprir as próprias necessidades 

Quanto as alegações expostas pela recorrente FOX ELETRÔNICA EIRELI, ou 

seja, de que MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA deveria ser inabilitada, alegando que 

a recorrida não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o objeto 

deste certame. Todavia, para espanto da recorrente, a mesma foi declarada 

HABILITADA e VENCEDORA DO CERTAME. 

 

Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela recorrida, convém 

destacar que a interpretação do artigo 30 da Lei 8666/1993, no que concerne aos 

atestados, é primar pela finalidade precípua da exigência, qual seja: a demonstração de 

que os licitantes possuem condições técnicas para executar o objeto pretendido pela 

Administração caso venha a sagrar-se vencedor.  

 

Portanto, a apresentação dos atestados visa demonstrar que os licitantes já 

executaram, anteriormente, objetos compatíveis em características com aquele definido 

e almejado pela licitação. A finalidade da norma é clara, resguardar o interesse da 

Administração e a perfeita execução do objeto da licitação, procurando, com a 

exigência de demonstração de capacidade, preservar a competição entre aqueles que 

reúnam condições de executar objeto similar ao licitado. 

 

Quando se fala em similaridade, entende-se como objeto ou serviço semelhante, 
que possuem a mesma natureza, análogo ou equivalente, mas no entendimento 
jurídico, quando se fala em similaridade, para atestado de capacidade técnica, não se 
considera a semelhança do objeto licitado, levar se em consideração a execução do 
objeto, fornecimentos e prazos, se foram realizados a contento, de forma satisfatório 
pelo licitante, se o objeto pode ser executado da mesma forma que o apresentado pela 
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licitante vencedora, a similaridade de execução do mesmo, não cabendo maiores 
discursões.  

 
A exigência e a demonstração de capacidade técnica por meio dos atestados 

têm o escopo de resguardar a Administração Pública de que o licitante possui expertise 

e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e venha a ser contratado. Neste 

prisma, os documentos apresentados no envelope de habilitação deverão ser 

apreciados e interpretados sempre preconizando a teleologia (finalidade) do documento 

para a consecução do interesse público. 

 

VII. DA DECISÃO 

De acordo com à análise da equipe técnica, juntamente com este pregoeiro, 

demonstrado ao norte, e sem nada mais a evocar, mesmo sem apresentar recurso, 

reconheço a intenção da recorrente FOX ELETRÔNICA EIRELI, e negar-lhe 

provimento, mantendo a decisão de vencedora do certame a recorrida, MASTER 

COM. E SERVIÇOS LTDA, atendendo as exigências editalícias do Pregão Eletrônico 

003/2019-CPL/ALAP. 

 

VIII.   ENCAMINHAR  

 

Esta decisão para conhecimento do Diretor de Administração da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, e após, sua devida publicação no portal desta Casa de 

Leis, no site www.al.ap.gov.br/transparencia/ no link licitação, Pregão Eletrônico 

003/2019 – CPL/ALAP – Licitações e publicações, sem prejuízo das medidas 

necessárias à notificação das empresas participantes do certame, em cumprimento ao § 

4º do art. 109 da Lei nº. 8.666/1993, subsidiária à Lei do Pregão. 

 

Macapá/AP, 05 de abril de 2019. 

 

 
 

Georgton Rosa de Oliveira 
Pregoeiro - AL 

 
 

http://www.al.ap.gov.br/transparencia/

