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ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL. 

 
 
REFERÊNCIA: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 00007/2022 (SRP) 
 
 
SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A, demais qualificações no bojo do processo licitatório 
eletrônico em referência, por seu representante legal que assina a presente, vem à presença 
desta Comissão de Licitação interpor o presente RECURSO em face da decisão da habilitação da 
licitante ZELLO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, consubstanciado o recurso nas seguintes 
razões de fato e de direito. 
 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Em face da decisão de “Aceito e Habilitado” a documentação enviada pela licitante ZELLO 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ocorrido no dia 15/03/2022. 
 
 

1 – O OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

O objeto do Pregão é a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnicos na área de tecnologia da informação sob demanda pelo Sistema de 

Registro de Preços, compreendendo: assessoria, apoio técnico à execução de 

serviços de desenvolvimento de sistemas tecnológicos, na forma de serviços 

continuados presencias e não presenciais, conforme quantidades e especificações 

descritas no Termo de Referência e nos Anexos deste Edital, visando atender 

atividades acessórias em Projetos Executados pela Universidade Federal de Lavras.  
 

Conforme consta no item 6.2.1 do Edital - Aptidão Técnica, “As interessadas deverão 

comprovar aptidão técnica para execução do objeto, através de atestados de 

capacidade técnica comprovando ter prestado ou estar prestando, objeto compatível 

em características, prazos e quantidades”. 
 
 
 

2 – TEMPESTIVIDADE 
 
 

Apresentado o recurso no dia 21/03/2022, em conformidade com a ATA do dia 

15/03/2022 nº 925390.72022 .14417 .5066 .299439549075 

 

• Data limite para registro de recurso: 21/03/2022. 
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Bem como a formalização por e-mail por esta respeitada comissão de licitação 

enviada em 16/03/2022 conforme abaixo: 

 

 
 

 
2 – RAZÕES DO RECURSO 

 

1º - Participação de empresas na etapa de lances de forma indevida. 

2º - Processo de habilitação da empresa está condicionado a fase de prova de 

conceito; 

3º - O não atendimento do item 6.2 do Termo de Referência, pela empresa 

habilitada. 
 
 

2.1 - PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NA ETAPA DE LANCES DE FORMA INDEVIDA. 
 

Em relação a participação de empresas nas etapas de lances de forma indevida, 

recebemos da comissão o esclarecimento com a seguinte mensagem: 

 

“Senhor Licitante, 

A participação das empresas de forma indevida na fase 

de lances não cabe recurso.  

Item 7.2.3  - ´´A não desclassificação não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 

efeito a fase de aceitação´´ 

Foram desclassificadas as empresas que tiveram suas 

propostas cadastradas com preços superiores ao teto e 

sua empresa foi classificada” 
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Somente para registro, o nosso entendimento é que as empresas que foram 

desclassificadas conforme decisão publicada em 11/03/2022, não deveriam ter 

participado da etapa de lances, pois comprometeram todo o andamento da fase de 

lances (aberta e fechada), conforme evidenciado abaixo e destacado em amarelo, 

razão pela qual o leilão deveria retornar a fase que sucedeu os efeitos da decisão 

desta douta comissão, ou seja, a etapa de lances iniciais somente para as empresas 

que atenderam os requisito descrito no item 12 (Mapa de apuração de preços) do 

Termo de Referência – Anexo I do Edital, onde foi fixado o critério de aceitabilidade 

das propostas vedando propostas escritas com valor superior a R$ 32.946.048,00 

(trinta e dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil e quarenta reais), estando 

claro que seria desclassificada a proposta escrita com valor superior ao teto. 
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2.2 - PROCESSO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA ESTÁ CONDICIONADO A FASE DE PROVA DE 
CONCEITO. 

 

Em relação ao processo de habilitação da empresa está condicionado a aprovação 

na fase da prova de conceito, recebemos da comissão o esclarecimento com a 

seguinte mensagem: 

 

“Senhor Licitante, 

Sobre a prova de conceito  

Item 10.1 ´´O licitante detentor da melhor 

proposta classificada em primeiro lugar que 

atender a todos os requisitos de habilitação 

será convocado a realizar a prova de 

conceito´´ 

item 11.4 No caso de o licitante não ser 

aprovado o pregoeiro convocará o 

próximo.....´´ 

Ainda posso voltar a fase de habilitação e 

convocar o próximo  

Sobre os atestados, cabe sim recurso.  

att,”   

 

O edital vincula a habilitação das proponentes à sua aprovação na fase documental 

e na prova de conceito  (documentação + aptidão técnica + prova de conceito), como 

a comissão adotou a prerrogativa de retornar a fase de habilitação caso a Zello não 

obtenha êxito na aptidão técnica e na prova de conceito, requisitamos a prerrogativa 

estabelecida no edital de acompanhar a prova de conceito, desta maneira pedimos 

o informe aos proponentes do horário e local em que ocorrerá a prova de conceito, 

bem como pessoa de contato. 

 
2.3 - O NÃO ATENDIMENTO DO ITEM 6.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, PELA EMPRESA 
HABILITADA. 

 
2.3.1 – INAPTIDÃO DOS ATESTADOS APRESENTADO PELA EMPRESA ZELLO TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA 

 

O item 6.2 Aptidão Técnica do Edital (em seu subitem 6.2.3.4) dispõe que as 

interessadas deverão comprovar que tenha utilizado a câmera traseira do aparelho 

para captura de fotografia da digital do usuário e identificação contra base 

biométrica além da comunicação segura com o backend utilizando SSL Pinning e 

MTLS. Em nenhum atestado apresentado pela pretendente, realiza a captura de 

fotografia da digital do usuário COM A IDENTIFICAÇÃO CONTRA BASE 

BIOMÉTRICA. O projeto do TSE (e-titulo) que menciona a “identificação de biometria 

utilizando câmera”, pode-se observar no próprio APP disponíveis nas plataformas 

iOS ou Android, que ele apenas informa se a biometria foi capturada por agente 
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oficial do governo. Esta informação está publica, nos canais de comunicação abaixo 

relacionados: 

 

- https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Marco/video-no-youtube-

explica-como-tirar-o-titulo-de-eleitor-com-apenas-dois-documentos 

 

-          https://www.youtube.com/watch?v=Lf-gPVM-h2E 

 
 

 

 

 

“A Justiça Eleitoral, preocupada com o aprimoramento 

contínuo dos pleitos, iniciou, em 2008, mais uma etapa da 

modernização do processo eleitoral com a implantação do 

Programa de Identificação Biométrica, utilizando-se da 

tecnologia para reconhecimento individual do eleitorado, 

baseada em dados biométricos (impressões digitais).   

 

Àquela época, a sistemática de identificação, etapa 

preliminar e fundamental do processo eleitoral, exigiu a 

atenção dessa Justiça especializada principalmente em 

relação a dois aspectos: o processo de identificação da 

eleitora ou do eleitor na seção eleitoral e as técnicas que 

detectam a duplicidade das inscrições no Cadastro Eleitoral.  

 

Quanto ao primeiro aspecto, o objetivo do projeto é a 

evolução do processo de identificação no momento em que 

a pessoa se apresenta às urnas, aprimorando essa etapa 

por meio de mecanismos tecnológicos, como os dados 

biométricos. Dessa forma, fortalecem-se os critérios de 

segurança da habilitação para votar, anteriormente 

restritos à conferência de documentos de identificação – 

procedimento manual que dava margem a falhas – e ao 

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Marco/video-no-youtube-explica-como-tirar-o-titulo-de-eleitor-com-apenas-dois-documentos
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2022/Marco/video-no-youtube-explica-como-tirar-o-titulo-de-eleitor-com-apenas-dois-documentos
https://www.youtube.com/watch?v=Lf-gPVM-h2E
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controle por parte de delegadas, delegados e fiscais de 

partidos políticos. 

 

No que se refere ao segundo aspecto, são efetuados no 

Cadastro Eleitoral procedimentos que garantem a 

unicidade dos registros contidos na base de dados. As 

impressões digitais coletadas das eleitoras e dos eleitores 

são comparadas uma a uma com todas as outras 

armazenadas no cadastro por meio do Sistema 

Automatizado de Identificação por Impressão Digital 

(Automated Fingerprint Identification System – AFIS), 

viabilizando a identificação de pessoas com mais de um 

registro. Após um procedimento investigativo, confirmada 

a ocorrência de duplicidade, uma juíza ou um juiz eleitoral 

competente determina sua exclusão. 

 

Desde o início do Programa de Identificação Biométrica, o 

número de pessoas com cadastro biométrico tem 

aumentado progressivamente. Entretanto, pela primeira 

vez desde 2008, os trabalhos de coleta biométrica foram 

suspensos no ano de 2020 em virtude da emergência 

sanitária decorrente da pandemia de Covid-19. 

 

Apesar da suspensão, o TSE tem procurado aumentar o 

número de registros biométricos por meio de acordos de 

cooperação técnica com órgãos públicos que também 

realizam coletas biométricas, como Denatran, Polícia 

Federal, entre outros. A partir desses acordos, a Justiça 

Eleitoral poderá acrescentar a seu cadastro os dados 

colhidos por esses órgãos parceiros, de modo a evitar o 

comparecimento obrigatório aos cartórios eleitorais, a 

reduzir custos e a cumprir com o objetivo de colher a 

biometria de 100% do eleitorado até as eleições de 2026. 

(Fonte: ttps://www.tse.jus.br/eleitor/biometria/biometria)” 
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Fonte: https://www.justicaeleitoral.jus.br/biometria/ 
 

 

O item 6.2 Aptidão Técnica do Edital (em seu subitem 6.2.3.7) dispõe que as 

interessadas deverão comprovar que permita a integração com impressora 

Bluetooth. O atestado apresentado pelo IBAMA menciona a utilização de Bluetooth 

mas sem especificar qual periférico ou comunicação é realizada entre os mesmos. 
 

O item 6.2 Aptidão Técnica do Edital (em seu subitem 6.2.3.9) dispõe que as 

interessadas deverão comprovar que permita o envio/recebimento de dados por 

meio de Bluetooth Low Energy (BLE) e armazenamento dos mesmos em repositório 

seguro de dados do dispositivo. No atestado apresentado do Ministério da Saúde 

informa que este serviço foi utilizado para troca de tokens e comparações de 

compatibilidade (Exposure notification) e não para o armazenamento dos mesmos 

em repositório seguro de dados do dispositivo, conforme prevê o edital. 
 

 
2.3.2 – INAPTIDÃO EM TODOS OS DOS ATESTADOS APRESENTADO PELA EMPRESA REGEA 
GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA 

 
 

O item 6.2 Aptidão Técnica do Edital (em seu subitem 6.2.1) dispõe que as 

interessadas deverão comprovar aptidão técnica para execução do objeto, através 

de atestados de capacidade técnica comprovando ter prestado ou estar prestando, 

objeto compatível em características, prazos e quantidades. 

 

A recorrida pretendeu fazer a prova mediante apresentação de atestados de 

fornecimento emitido pelas empresas, no entanto, os atestados não fazem a prova 

exigida no Edital, conforme passa a se demonstrar: 
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De início convém relembrar que o objetivo da FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E CULTURAL – FUNDECC é a contratação de empresa para serviços de 

desenvolvimento de sistemas tecnológicos, inclusive em geoprocessamento e 

sensoriamento remoto na forma de serviços continuados presencias e não 

presenciais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento e demais anexos.  

Nesse estreito, pretende a recorrida fazer prova por atestado de serviços, tais 

atestados haveriam que atender ao conceito geral da prestação de serviço de 

desenvolvimento de sistemas tecnológicos, o que nem de longe é ventilado nos 

atestados conforme evidenciados abaixo: 
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Ocorre que em momento algum é demonstrado que o projeto contempla o 

desenvolvimento de software por parte da recorrida, restando ao contrário disso, 

evidenciado que os serviços prestados são de utilização de ferramentas de 

geoprocessamento, constando textualmente nos atestados é basicamente “o 

fornecimento de imagens, etapa investigativa nos programas de Gestão e controle 

de processos erosivos, Avaliação e Mapeamento de riscos, elaboração do PMRR e 

elaboração de PDPA”. 

 

Singelamente as evidências acima, evidencia que os serviços prestados da recorrida 

não são de desenvolvimento de software, mas sim de acompanhamento que é 

gestão/consultoria, divergindo da prova exigida no Edital, porquanto, o escopo dos 

serviços constantes nos atestados não comprovam a Aptidão Técnica, havendo que 

ser desclassificada a recorrida, por ausência de comprovação no fornecimento dos 

serviços objeto da licitação. 
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3 – REQUERIMENTO DERRADEIRO 

 

Finalizando, por qualquer das razões expostas, ou pelo conjunto delas, bem assim 

em consonância com a legislação e jurisprudência evocadas, requer a 

desclassificação da recorrida, e assim não procedendo, proceda-se nos termos do 

Edital e da lei, a remessa do presente recurso à apreciação da instância superior.  
 
 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Vitória , 21 de março de 2022. 

 

 
 
 
 

MARCO ANTONIO MALINI LAMEGO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
 


