
 

 

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

DECISÃO DO PREGOEIRO 

 

 

Processo: 1333679/2021 –  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. 

Objeto: O presente Pregão eletrônico tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de equipamentos de informática. 

Recorrente: Pisontec Comércio e serviços em tecnologia da informação EIRELI 

Recorrido: Pregoeiro CAU/RJ 

 
I – DOS FATOS 

     Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Pisontec Comércio e serviços em 
tecnologia da informação EIRELI contra a decisão do Pregoeiro do CAU/RJ, que, após diligência 
verificou inconsistências no Edital, no Termo de referência e na pesquisa de preços, inclusive 
quanto ao item que a recorrente foi participante (item 12 - Licenciamento de Direitos 
Permanentes de Uso de Software para Servidor). O recurso foi apresentado dentro do prazo por 
meio de seu representante legal. 

 

II – DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES 

     Alega a Recorrente, em suma, que a proposta enviada atende aos requisitos contidos no 
termo de referência e que por isso sua proposta deveria ter sido aceita por este Pregoeiro e, 
consequentemente, a volta de fase da licitação para sua aceitação e posterior habilitação. 
 

III – DAS CONTRARRAZÕES. 

     Não foram apresentadas contrarrazões. 
   

IV – DAS CONSIDERAÇÕES DO PREGOEIRO E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS. 

     Após o recebimento da peça recursal, recorrente afirma que sua proposta atende às 
demandas do CAU/RJ e que o motivo alegado para o cancelamento do item pelo Pregoeiro fere 
a legalidade e o interesse público bem como a manutenção da decisão acarretará em prejuízo 
ao erário. 
     Antes de adentrar ao mérito da questão, este Pregoeiro sempre prima pela convalidação dos 
atos e traz sempre à baila o princípio da autotutela da Administração pública a qual tem o poder-
dever de rever seus próprios atos e anulá-los quando eivados de ilegalidade ou revogá-los 
quando analisado o mérito administrativo de acordo com a conveniência e oportunidade. 
     O item objeto deste recurso foi a aquisição de licenças Windows server 2019 no qual existem 
diversas incongruências de descrição do item, seu quantitativo e consequentemente, na 
pesquisa de preços informada. 



 

 

     Analisando o Termo de referência (TR) da licitação pode-se perceber a descrição do item em 
tela como licença Open Windows Server 2019 nos itens 01,02 e 3.4. Apenas no item 4.8 do TR 
faz-se menção à licença Windows Sever 2019 “não open”. 
     Apesar de ter havido pedido de esclarecimento anterior à data da sessão pública informando 
que as licenças open haviam sido descontinuadas em janeiro de 2022, alguns licitantes ainda 
formularam suas propostas baseadas nas licenças de formato aberto e tiveram suas propostas 
desclassificadas. Caso fosse apenas esta questão, haveria a possibilidade de convalidação das 
propostas caso fossem ofertadas as licenças “não open” adequadas às demandas do CAU/RJ e 
demais órgãos participantes visto que o pedido de esclarecimento dirimiu a dúvida suscitada, 
entretanto, há outras questões. 
     Sobre o quantitativo, estimou-se 32 licenças, sendo: 01 (uma) para o CAU/RJ, 01 (uma) para 
a brigada de infantaria motorizada e 30 (trinta) para o CAU/BA. 
     Neste ínterim, e sem nenhuma análise técnica, este Pregoeiro, identificou que o quantitativo 
descrito no TR estava insuficiente para a demanda, pois o item 4.8 mostra a necessidade desta 
licença para atender a 02 (dois) servidores e não apenas um. Ao solicitar auxílio para a área 
demandante, foi ratificada a inconsistência do quantitativo solicitado e, em uma explanação 
técnica, fui informado de que o licenciamento de Windows Server 2019 é feito por núcleo de 
processador e as licenças são vendidas para múltiplos de 2 núcleos, sendo o mínimo de licenças 
comercializadas pela Microsoft de 16 licenças por núcleo, ou seja, apenas para atender às 
necessidades desta Autarquia para seus dois servidores – um de 04 (quatro) núcleos e outro 
de 08 (oito) núcleos – seria necessário adquirir ao menos 16 (dezesseis) licenças Windows 
Server 2019. 
     Destaco que a presente licitação foi realizada pelo sistema de registro de preços, fato pelo 
qual houve diversas manifestações de órgãos participantes para adesão aos itens a serem 
licitados, com isso, a alegação da recorrente de que o quantitativo ofertado atenderia ao CAU/RJ 
é completamente descabida e infundada, inclusive, a própria recorrente expõe o supracitado por 
este Pregoeiro em seu recurso apresentado (item 4 – Dos fatos e fundamentos) 
      Por consequência houve divergência na pesquisa de mercado pois, além de não ser possível 
apurar se a pesquisa de preços atendeu aos requisitos de licenças Windows Server “open” ou 
não “open”, o valor estimado da contratação explicitado no TR ou deveria demonstrar o valor de 
aquisição para todas adquiridas pelo CAU/RJ e pelos demais órgãos participantes, ou 
demonstrar apenas a aquisição de uma licença para dois núcleos desde que os quantitativos 
expostos estivessem corretos. 
   
VI – DA ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA 

     Não foi solicitada manifestação jurídica para o recurso visto tratar-se de questão estritamente 
técnica 

VII – DA DECISÃO DO PREGOEIRO 
                                                                                                                     
     Inicialmente, convém ressaltar a obediência às regras estabelecidas no processo licitatório e 
em cada procedimento do certame. E não poderia ser de outra forma, visto que o edital faz lei 
entre as partes e a Administração está adstrita a ele, garantindo moralidade, impessoalidade 
administrativa e segurança jurídica ao processo. 
     No caso em tela, este Pregoeiro agiu obedecendo rigorosamente ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório, ao julgamento objetivo e à autotutela, pois ao cancelar o item 



 

 

diante das inconsistências apresentadas, assegurou a segurança jurídica da contratação bem 
como ao erário público 
 
     Diante de todo o exposto, este Pregoeiro resolve manter sua decisão e cancelar o item 12 
(doze) da licitação para a aquisição de licenças Windows Server 2019. 
 
     Assim, o recurso foi aceito, contudo, da análise do mérito, não merece, prosperar. 
 
     Submeto a análise da autoridade superior competente para proferir decisão definitiva. 
 
 
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022. 
 
 
 
 

 
MARCOS RIBEIRO JUNIOR 

PREGOEIRO 

CAU/RJ 
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