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JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 01/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
GRANDE DA SERRA. 
 
 
RECORRENTE: JORNAL GAZETA SP LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 04.735.364/0001-70. 
 
 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela licitante JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 
(CNPJ: 04.735.364/0001-70), contra a decisão que declarou vencedora a empresa 
GEMECÊ EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME (CNPJ: 61.999.637/0001-28), no presente 
certame, conforme julgamento realizado em 14 de Maio de 2021, por suposta violação a 
exigências editalícias. 
 
A RECORRENTE apresentou durante o certame licitatório sua manifestação de intenção de 
recorrer, conforme transcrito a seguir: 
 

“Alega que os atestados de capacidade técnica da empresa 
Gemecê Empresa Jornalística Ltda ME, não atende o item 14.5 
do edital.” 

 
Cumpre registrar que para a aceitabilidade do recurso, o inciso XVIII do art. 4º da Lei nº 
10.520/2002 exige a manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer tão logo 
seja declarado o vencedor do certame: 
 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos; 

 
A mesma regra também estava descrita no Edital do pregão, conforme item 16 e 
subsequentes: 
 

16.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, mediante o registro da síntese das suas 
razões que será anexado à ata da Sessão Pública, quando lhe 
será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
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apresentação das razões do recurso; ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias 03 (três) dias úteis, que contarão a 
partir do término do prazo do recorrente. 
 
16.2. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, 
objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que 
sejam revistos pelo pregoeiro. 
 
16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do 
objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 
 
16.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito 
suspensivo. 
 
16.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
16.6. Os recursos e contrarrazões serão recebidos, de acordo 
com os respectivos prazos legais, mediante documento dirigido 
ao Pregoeiro com identificação do número do Processo e 
número do Pregão, devendo ser protocolado no Departamento 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 
situado na Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso – Rio 
Grande da Serra/ SP, de segunda a sexta feira, no horário das 
9:00 às 16:00 horas. 
 
16.7. Não serão conhecidos os recursos e contrarrazões 
interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 
encaminhados por fax, correio, e-mail, em desacordo com o 
estabelecido no item 16.6. 
 
16.8. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro 
poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à Autoridade Competente para 
decisão. 
 
16.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará o 
procedimento, podendo revogar a licitação em face de razões 
de interesse público, derivadas de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo, ainda, anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e fundamentado. 
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DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
Conforme consta nos autos, o recurso da empresa JORNAL GAZETA SP LTDA EPP., é 
tempestivo, posto que o prazo iniciou-se no dia 17/05/2021, com a devida manifestação 
do interesse em apresentar recurso na sessão ocorrida em 14/05/2021, apresentando 
suas razões recursais, dentro dos 03 (três) dias úteis exigidos pela legislação específica. 
 
Após transcorrido o prazo recursal, foi aberto o prazo para contrarrazões, sendo que a 
Recorrida, apresentou tempestivamente suas contrarrazões, conforme documentos 
acostados nos autos. 
 
 
DAS RAZÕES DA RECORRENTE 
 
A Recorrente sustenta, em suma, que a empresa GEMECÊ EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA 
ME., fora equivocadamente declarada vencedora, tendo em vista que descumpriu o 
previsto no item 14.5 do edital, conforme segue: 
 

Comprovação de aptidão técnica para os serviços, objeto do 
presente edital, através da apresentação de atestado(s) 
técnico(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público e 
particulares, competentes para tanto, sendo que os 
quantitativos mínimos de prova de execução deverão 
obedecer ao percentual mínimo de 50% (cinquenta por 
cento). 

 
Nesse sentido, sustenta que não foi apresentado o quantitativo mínimo em nenhum dos 
atestados de capacidade técnica para a prestação de serviços objeto do presente edital. 
Assim, defende que “o documento apresentado pela empresa GEMECÊ EMPRESA 
JORNALÍSTICA LTDA ME, contraria a cláusula editalícia no item 14.5 do edital.”  
 
Nessa linha, sustenta que o certame licitatório é pautado por normas que o regulam e 
não devem ser ignoradas em momento algum. O edital estabelece os requisitos mínimos 
e estes devem ser cumpridos pelos licitantes e pela Administração Pública. 
 
Ao final, requer que o recurso seja recebido, conhecido e julgado procedente para 
desclassificar e inabilitar a empresa GEMECÊ EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME. 
 
 
DAS CONTRARRAZÕES 
 
Nas contrarrazões apresentadas, a contrarrazoante alega evidente compatibilidade para a 
prestação de serviços objeto do presente edital no Atestado de Capacidade Técnica.  
 
Nessa linha, defende que os atestados de capacidade técnica são compatíveis com o 
objeto do presente edital, a comprovação da capacidade técnico-operacional deve se 
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valer de critérios razoáveis e proporcionais, destinada às garantias mínimas de condições 
para o bom e fiel cumprimento do contrato e o atendimento pleno da finalidade pública.  
 
Por fim, requer que sejam as presentes contrarrazões julgadas procedentes, mantendo-se 
habilitada e vencedora do certame. 
 
 
DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 
Como se sabe, o Pregoeiro é o responsável por receber, examinar e decidir os recursos e 
encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão.  
 
Há na doutrina, contudo, discussão sobre a real extensão do poder de decisão do 
pregoeiro, especialmente diante dos princípios da segregação de funções, do duplo grau 
de jurisdição e dos dispositivos da Lei nº 9.784/1999, razão pela qual se defenda que não 
cabe a ele decidir os recursos administrativos, sendo de competência indelegável da 
autoridade superior. Sob essa perspectiva, caberia ao pregoeiro tão-somente a análise 
dos pressupostos recursais ou juízo de retratação de sua própria decisão (de classificar, 
habilitar e declarar um licitante vencedor), ficando à cargo da autoridade competente a 
decisão propriamente dita.  
 
 
DA ANÁLISE DA PREGOEIRA 
 
Primeiramente, ressalta-se que as decisões tomadas no contexto deste processo 
licitatório por esta Pregoeira e Equipe de Apoio, estão em perfeita consonância com a 
legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a 
Administração Pública, em especial aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, 
sob os quais a lei dispõe: 
 

"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos." 

 
A respeito do regramento do edital, Marçal Justen Filho leciona: 
 

"O edital é o fundamento de validade dos atos praticados no 
curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre 
o edital e os atos administrativos praticados no curso da 
licitação se resolve pela invalidade dos últimos. Ao descumprir 
normas constantes do edital, a administração frustra a 
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própria razão de ser da licitação. Viola princípios norteadores 
da atividade administrativa. (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 13ª ed. São Paulo: Dialética, 2009, 
p. 395)" (grifo nosso). 

 
A mais disso, a exigência prevista no item sob análise decorre da Lei Federal nº 8.666/93 e 
visa avaliar a aptidão técnica dos licitantes para o fornecimento dos bens, conforme prevê 
o art. 30, da referida Lei: 
 

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 
(...) 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos." (grifo nosso) 

 
Na mesma toada, extrai-se de artigo publicado no blog Zênite, de autoria de Priscila de 
Fátima da Silva: 
 

“Restringir o universo de participantes, através de exigência de 
comprovação de experiência anterior em condições idênticas 
ao objeto ou serviço que será contratado, seria excluir àqueles 
que poderiam atender à necessidade da Administração, 
prejudicando assim a economicidade da contratação e 
desatendendo também ao previsto no art. 37, XXI da CF: 
“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 
(Disponível em: https://www.zenite.blog.br/qualificacao-
tecnica-a-exigencia-de-comprovacao-de-experienciaanterior-
nao-se-refere-a-objeto-ou-servico-identico/ Acesso em: 
01/06/2021). (grifo nosso). 

 
Em apertada síntese, a recorrente (JORNAL GAZETA SP LTDA EPP), alega ter encontrado 
supostas inconsistências nos atestados de capacidade técnico-operacional apresentados 
pela licitante vencedora (GEMECÊ EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME), contrariando o 
previsto no item 14.5 do Edital. 
 
Temos, no entanto, que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, pelos 
motivos a serem expostos abaixo: 

https://www.zenite.blog.br/qualificacao-tecnica-a-exigencia-de-comprovacao-de-experienciaanterior-nao-se-refere-a-objeto-ou-servico-identico/
https://www.zenite.blog.br/qualificacao-tecnica-a-exigencia-de-comprovacao-de-experienciaanterior-nao-se-refere-a-objeto-ou-servico-identico/
https://www.zenite.blog.br/qualificacao-tecnica-a-exigencia-de-comprovacao-de-experienciaanterior-nao-se-refere-a-objeto-ou-servico-identico/
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Em primeiro lugar, porque no julgamento dos processos licitatórios, incluindo a análise 
das propostas e documentação de habilitação, o agente público deve se pautar pelo 
Edital, mas também por toda legislação, jurisprudência e pelos princípios aplicáveis à 
espécie. 
 
É bom lembrar que os princípios convivem harmoniosamente entre si, não havendo que 
se falar na preponderância de um sobre o outro; quando muito, há, mutatis mutandis, um 
conflito aparente entre normas. 
 
Desse modo, embora tanto recorrente quanto recorrida tenham trazido considerações a 
respeito do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele não se aplica 
isoladamente, sem respeitar os demais princípios e normas. 
 
Se não fosse assim, e a expressão “o edital é lei entre as partes” fosse absoluta, permitir-
se-ia, por exemplo, que a Administração contratasse algo ilegal, na hipótese alegórica de 
um edital elaborado contra legem, passasse desapercebido pela Assessoria Jurídica do 
órgão, bem como pelos licitantes durante os prazos de esclarecimentos, impugnação e 
recursos. Necessário, portanto, solucionar as questões de modo sistêmico. 
 
Como se sabe, a licitação não é um fim em si mesma, mas um instrumento para 
consecução do interesse público. Aliás, cabe aqui enfatizar o importante princípio da 
seleção da proposta mais vantajosa, que é, a um só tempo, princípio, o fim de interesse 
público que se quer alcançar em toda licitação (sendo amplo) e o resultado que se busca 
em cada procedimento (sendo estrito). 
 
Voltando ao caso concreto, a recorrente se insurge quanto eventual violação as 
exigêngias editalícias.  
 
A par disso, é possível concluir que tanto na legislação, como na doutrina, é evidente que 
a exigência de atestado de capacidade técnica objetiva tão somente comprovar que a 
empresa possua aptidão para prestação do serviço compatível com o licitado, não 
podendo restringir a participação de possíveis interessados no certame e tampouco 
impor-lhes exigências descabidas e excessivas, prejudicando a economicidade da 
contratação e causando danos ao erário por excesso de formalismo. 
 
Ainda que o julgamento efetuado não mereça qualquer reparo, tendo em vista que a 
Administração se ateve aos requisitos préestabelecidos no edital e na legislação vigente 
para proceder à análise das documentações, o qual analisamos os atestados de 
capacidade técnica levando em consideração o período de prestação de serviços, já que a 
contratação da Administração será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogáveis por até 60 (sessenta) meses, que o objeto de licitação diante de tal recurso, 
houve nítida preocupação desta Comissão em diligenciar acerca dos documentos 
apresentados, com o evidente propósito de resguardar o interesse público e cumprir com 
as normas previstas no instrumento convocatório, de forma equivalente. 
 
Assim, cumpre registrar que após o recebimento do presente recurso administrativo, 
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tendo em vista as alegações trazidas pela Recorrente, e de acordo com a faculdade 
prevista no item 20.4 do edital, como segue: 
 

20.4. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de 
Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências 
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta.  

 
 
Em resposta apresentada em 24/05/2021, a empresa GEMECE EMPRESA JORNALÍSTICA 
LTDA ME encaminhou o documento no qual apresentou defesa às alegações do recurso 
interposto pela empresa JORNAL GAZETA SP LTDA EPP, como também cópia dos 
contratos dos respectivos atestados de capacidade técnica, para fins de comprovação da 
compatibilidade dos serviços ofertados no Atestado de Capacidade Técnica apresentado 
no edital, alegando: 
 
Ressalta que foram apresentados 04 (quatro) atestados (Prefeitura Municipal de Rio 
Grande da Serra, Câmara de Rio Grande da Serra, Cartório de Registro Civil de Ouro Fino 
Paulista e Cartório de Registro Civil de Ribeirão Pires). Anexa a contrarrazão cópia do 
contrato realizada com a própria Administração Pública onde consta no item 2.1 do 
contrato a estimativa de 18.000 (dezoito mil) centímetros/coluna de publicações. Houve 
também Aditamento ao contrato o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
Assim, resta evidente que os atestados são compatíveis com o objeto do presente Edital, 
não havendo necessidade de maiores comprovações. 
 
A finalidade do atestado é aferir se o licitante dispõe da capacidade no fornecimento de 
material pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, o que 
restou demonstrado pela empresa vencedora, pois o atestado apresentado, inclusive é da 
Administração Pública o que comprova que a mesma possui capacidade técnica. 
 
A exigência do atestado de capacidade técnica visa garantir que o licitante seja capaz de 
atender as obrigações assumidas, porém, não pode comprometer o caráter competitivo 
do certame. Exigir a comprovação de objeto idêntico ao objeto licitado contraria o inciso 
XXI, do art. 37, da Constituição de 1988. 
 
A Administração tem o dever de pautar seus atos e decisões em consonância com o 
instrumento convocatório, a fim de preservar a isonomia. 
 
Neste sentido, dispõe o art. 41, caput, da Lei n. 8.666/93: 
 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". 

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do 
princípio do formalismo moderado, consubstanciado, em síntese, na ponderação entre o 
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princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no 
cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações: busca da proposta 
mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
 
Nesse sentido, vale transcrever o seguinte precedente: 
 

Acórdão TCU nº 357/2015-Plenário: 
1. O intuito basilar dos regramentos que orientam as 
aquisições pela Administração Pública é a contratação da 
proposta que lhe seja mais vantajosa, obedecidos os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. 
2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 
Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, 
que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para 
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 
direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência 
do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, 
as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 
administrados. 
 

Não é demais lembrar que deve se evitar exigências inúteis ou desnecessárias à licitação. 
Por isso, entende-se que o conjunto de atestados apresentados denota que a licitante 
vencedora detém a competência para gerir o objeto.  
 
Por tudo quanto dito, não procede a alegação de que “os atestados atrelados, muito 
embora não atenda a experiência quantitativa prevista no edital, o mesmo não acontece 
com a previsão qualitativa”. 
 
Por fim, entendo, S.M.J, que foram superadas as alegações apresentadas pela 
RECORRENTE, estando todos os atos munidos de legalidade. 
 
 
DA DECISÃO DA PREGOEIRA 
 
A Pregoeira, diante dos fatos apresentados no recurso e contrarrazões, decidiu manter 
vencedora da licitação a empresa GEMECÊ EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME. 
 
Vale destacar que a Administração prezou pelo zelo administravo, prevalecendo o 
interesse público, concedendo oportunidade para recorrente e recorrida, tornando o 
processo cristalino com respeito as normas de regência. 
 
Cumpre registrar que, em relação a qualificação técnica, os atestados de capacidade 
técnica apresentados pela Recorrida foram analisados e aprovados pela Pregoeira e a 
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equipe de apoio, respeitando as exigências editalícias.  
 
Diante da manifestação apresentada, constatamos que não há razões para desclassificar a 
empresa GEMECÊ EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME., corroborando com o 
posicionamento sustentado, não havendo lastro ou fundamentação legal para as 
alegações apresentadas pela Recorrente. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
À míngua das alegações e fundamentos trazidos pela empresa JORNAL GAZETA SP LTDA 
EPP e as contrarrazões apresentadas pela empresa recorrida GEMECÊ EMPRESA 
JORNALÍSTICA LTDA ME., e com base nas informações, em cumprimento ao princípio 
constucional da isonomia, a licitação foi processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrava, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, mantendo habilitada a empresa 
GEMECÊ EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME. 
 
É importante destacar que a presente justificava não vincula a decisão superior acerca do 
certame, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi 
carreado a este processo, fornecendo subsídios à Autoridade Administrava Superior, a 
quem cabe a análise desta e posterior decisão. Desta maneira, submetemos a presente 
decisão à autoridade competente para apreciação e posterior ratificação. 
 
 
 

Rio Grande da Serra, 31 de Maio de 2021. 
 
 
 

Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra 
Pregoeira 


