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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 220/2022/SEAGRI/RO.  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0025.374884/2021-91 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos e promocionais (avental 

personalizado, colete confeccionado, sacola personalizada e outros), visando atender aos diversos 

programas, eventos e feiras organizadas pela SEAGRI, FUNCAFÉ e FUNDO PROLEITE no exercício do ano de 

2022. 

 

TERMO DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, através de seu Pregoeiro, designado por meio da 
Portaria Nº 84/SUPEL de 29/06/2021, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 30/06/2021, 
em atenção ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa GRAFICA PORTO LTDA EPP - CNPJ: 
15.539.260/0001-07, já qualificada nos autos epigrafados, passa a analisar e decidir, o que adiante segue. 

  
 

I – GRAFICA PORTO LTDA EPP:   
A requerente interpôs recurso administrativo via sistema COMPRASNET (id – 0034780944) para 

o item 16, contra a decisão do pregoeiro que habilitou a empresa recorrida, com fulcro no item 13.8.2. do 
edital, que dispõem: 

 
   (...) 
  “A empresa SANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA apresentou um atestado 

capacidade técnica onde consta: 
• 50 Resmas de Papel Sulfite / • 500 Cartões de Visita / • 250 Caixas Desmontáveis 

de Papelão – via SEDEX / 
• 50 Kit Escritório (contendo caneta, lápis, borracha e corretivo) / • 20 Caixas 

Montáveis Personalizadas / • 100 
Mini - Embalagens para envio via Correios. 
Como podemos verificar nenhum dos itens constantes no Atestado de Capacidade 

Técnica apresentado pela empresa 
SANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA nem mesmo juntando a quantidade de 

todos os itens, supri a exigência 
do item 13.8.2 do Edital, onde exige que o atestado seja compatível em 

características e quantidade mínima de 20% 
do item licitado.” 

 
Em suas alegações, a recorrente informa que a  empresa vencedora deixou de indicar em sua 

proposta inicial (sistema) “Item 13.8.2. A empresa vencedora deverá apresentar atestado de capacidade 
técnica compatível em características e QUANTIDADES, CONTEMPLEM 20%(VINTE POR CENTO) DO ITEM 
DE MAIOR RELEVÂNCIA, ou seja, a empresa deverá apresentar atestado que tenha fornecido ao item de 
maior relevância compatíveis em características ao qual o licitante esteja participando.” 
. 

Segundo a recorrente, a empresa recorrida apresentou Atestado de capacidade técnica de 
material de expediente/ecritório: Resmas de Papel Sulfite, Kit Escritório (contendo caneta, lápis, borracha 
e corretivo), material gráfico: Cartões de Visita, Caixas Desmontáveis de Papelão – via SEDEX, Caixas 
Montáveis Personalizadas, Mini - Embalagens para envio via Correios -id  - 0034790860 (folhas 01) as quais 
alguns itens divergem do objeto da disputa, qual seja, em características e quantidade [...] e o ITEM 13.8.5 
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APRESENTANDO ATESTADO EMITIDO POR PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO TER FIRMA 
RECONHECIDA EM CARTÓRIO. 

 
Por fim, solicita que seja reconsiderada a decisão do pregoeiro, bem como, seja declarada 

inabilitada a empresa recorrida para o item 16, pelas razões evidenciadas no presente recurso 
administrativo. 

 
 

II – CONTRARRAZÕES: 
 

A empresa recorrida (SANTE COMÉRCIO) apresentou sua peça recursal conforme Id – 
(0034781078), onde contrargumenta: 

 
A empresa ora recorrente alega que nossa empresa não atendeu ao Item 13.8.2 do Edital, 

informando ainda que nossos Atestados de Capacidades Técnicas apresentados não são compatíveis com 
o objeto licitado em quantidade. 

 

A empresa SANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA restou vencedora do presente certame por 
ter apresentado todos os documentos necessários à habilitação previsto no edital nº 220/2022, e de ter 
demostrado sua capacidade técnica para prestar o serviço objeto da licitação. 

 
A alegação feita pela empresa recorrente não deve prosperar, na medida em que o ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA apresentado pela empresa recorrida atendem aos fins a que se destinam, quais 
sejam, a de demostrar a aptidão para participar do certame, não havendo que se falar em desobediência 
aos termos do edital, conforme descrito no inciso II, do subitem 13.8.1. 

 
Segundo a empresa SANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, apresentou atestado compatível 

ao objeto licitado, indicando marca do seu fornecedor PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA, que é especialista 
em embalagem e é forte no mercado em embalagem alimentar, inclusive uma das maiores fabricantes para 
acondicionar peixe no Estado do Amazonas. Outro ponto interessante, na qual a Recorrente tenta de forma 
ludibriosa enganar a equipe deste certame, é alegando que a licitante vencedora não apresentou nos seus 
atestados o quantitativo mínimo de 20% (vinte por cento) estipulado no subitem 13.8.2. Ocorre Vossa 
Senhoria, que o percentual de 20% deverá ser respeitado ao aplicar o inciso III, do subitem 13.8.1, ou seja, 
para valores acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), senão vejamos: “13.8.2. A empresa 
vencedora deverá apresentar atestado de capacidade técnica COMPATÍVEL EM CARACTERÍSTICA E 
QUANTIDADE (....)” O item em questão estava com preço estimado em R$ 382.500,00, assim ficando abaixo 
do limite de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), devendo-se seguir o inciso II, do subitem 13.8.1, 
no qual o atestado de capacidade técnica deve comprovar tão somente o fornecido anteriormente de 
materiais compatíveis em características. 

 
Continuando com seus argumentos onde alega que o eventual acolhimento do recurso, causaria 

grande prejuízo para administração, pois, após análise atenta da documentação apresentada pelos demais 
licitantes, oferece a impossibilidade de adjudicação a todas as empresas do certame, com exceção da 
SANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POIS NENHUMA DAS LICITANTES POSSUI ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O OBJETO LICITADO. O que, por consequência, deveria ser 
declarada fracassada o respectivo item 16, o que indubitavelmente gerará prejuízos para a Administração, 
à qual a licitante vencedora, ora recorrida, compromete-se a fornecer o objeto de modo adequado e 
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satisfativo, visando à supremacia do interesse público. 
 
Diante dos fatos, aduz que seus documentos de habilitação atendem de forma satisfatória as 

exigências do edital quanto a compatibilidade, quantidades e prazos como estabeleceu o edital de licitação. 
 
Assim sendo, a empresa recorrida solicita que seja negado o recurso da empresa recorrente, haja 

vista que os argumentos NÃO MERECEM PROSPERAR em seus méritos, tendo em vista que a recorrida 
cumpre de forma cabal todos os requisitos editalícios e, dessa forma, foi habilitada de forma adequada e 
totalmente condizente com a legislação em vigor. 

 
III– DO MERITO: 

 
 

Em atenção ao direito de manifestação e interposição de recurso, previsto no art. 26, do Decreto 
Estadual n° 12.205/2006, e ao artigo 4°, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, após análise dos recursos 
interpostos pelas empresas e ainda, levando em consideração que houve Contrarrazões apresentadas 
pelas empresas participantes, o Pregoeiro, com base no Princípio da Vinculação ao Edital, da legalidade 
e demais princípios que regem a Administração Pública e na legislação pertinente. 

Primeiramente vislumbra-se que “A licitação se destina a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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 lhe são correlatos” (Art. 3º, 
Lei. 8.666/93). 

Segundo a 4ª Edição - Revista, atualizada e ampliada, Licitações e Contratos - Orientações e 
Jurisprudência do TCU, o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório obriga a administração 
e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser 
criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação. 

O Pregoeiro balizou seus atos nos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo a moralidade aos ditames editalicios. 

 

Desse modo, passaremos a apresentar de forma pormenorizada os fatos suscitados pela 
empresa recorrente, bem como os fundamentos quanto a decisão do pregoeiro. 

Em verificação aos documentos de habilitação da empresa relativos à qualificação técnica 
(atestados de capacidade técnica - id- 0031107619, fls. 01, 03, 04 e 05), o pregoeiro se posiciona da seguinte 
forma: 

A exigência editalícia elencada no item 13.8.1 versa: 
 

(...) 

13.8.1. Para fins de aferimento da qualificação técnica, as empresas interessadas em participar 
do certame, deverão apresentar Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) 
fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de 20% (vinte por cento) para o 
objeto da ata, comprovando o fornecimento em contrato pertinente e compatível em 
característica (calcário), com o objeto da licitação, observando-se para tanto o disposto nas 
Orientações Técnicas 
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13.8.2. 01/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017 e 02/2017/GAB/SUPEL de 08/03/2017 Faz-se 
valer nos itens mencionados abaixo: I – até 80.000,00 (oitenta mil reais) - apresentar Atestado 
de Capacidade Técnica compatível em características; II - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica 
compatível em características e quantidade, limitados a parcela de maior relevância e valor 
significativo; III – acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) – apresentar Atestado 
de Capacidade Técnica compatível em características, quantidade e prazo, limitados a parcela 
de maior relevância e valor significativo. 

Desse modo, o percentual exigido das empresas para fins de habilitação para o item 16 se 
apresenta da seguinte maneira: 

13.8.2. A empresa vencedora deverá apresentar atestado de capacidade técnica compatível 
em características e quantidades, contemplem 20%(vinte por cento) do item de maior 
relevância, ou seja, a empresa deverá apresentar atestado que tenha fornecido ao item de 
maior relevância compatíveis em características ao qual o licitante esteja participando. 

A empresa recorrida apresentou atestado de Capacidade Técnica compatíveis em 
características emitido pela empresa: GLOBAL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 
LTDA. 

 

Merece prosperar em parte a alegação da empresa recorrente, no que se refere os 
Atestados de Capacidade Técnica, tendo em vista, que a empresa apresentou os atestados 
compatíveis em caracteristicas inseridos no comprasnet, id - 0034790860 (página 01) 

 
Considerando o ATC apresentado, o edital é taxativo quanto as características e 

quantidades: 
“[...] A empresa vencedora deverá apresentar atestado de capacidade técnica compatível 

em características e quantidades, contemplem 20%(vinte por cento) do item de maior relevância, ou 
seja, a empresa deverá apresentar atestado que tenha fornecido ao item de maior relevância 
compatíveis em características ao qual o licitante esteja participando. [...] 

 
A empresa apresentou atestado compatível em características, porém não  apresentou 

a quantidade de 20% (vinte por cento) que é a exigência editalícia, não atendendo parcialmente o que 
solicita o edital no item 13.8.2. 

 

16 

Embalagem tipo caixa promocional para 
acondicionar peixe assado, montável 
confeccionada em papel onda B nas dimensões de 
220 x 400 x 60 mm (LxCxA). Papel com no mínimo 
404 gramas, sendo tampa e fundo com a logos do 
evento impressas. A arte será disponibilizada pela 
contratante. 

UND 30.000 

 
 

Objeto: Embalagem 
tipo caixa promocional 
para acondicionar 
peixe assado [...] 

Quantidade: 30.000.00  Total em porcentagem conforme edital (20%) do 
item de maior relevância a ser apresentado pela 
empresa é 6.000 (seis mil) itens. 

50 Resmas de Papel 
Sulfite  

50 Não atende 
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500 Cartões de Visita 500 Não atende 

250 Caixas 
Desmontáveis de 
Papelão – via SEDEX 

250 Atende 

50 Kit Escritório 
(contendo caneta, lápis, 
borracha e corretivo) 

50 Não atende 

20 Caixas Montáveis 
Personalizadas 

20 Atende 

100 Mini - Embalagens 
para envio via Correios. 

100 Atende 

  Somando o total dos itens fornecidos pela 
empresa, de 370 (Trezentos e setenta) unidades, 
chega somente á 0,27027%  não alcançando o 
valor em porcentagem de 20% exigidos no edital. 

 
 Considerando o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa Santé 

Comércio e Distribuidora Ltda, restou constatado que só deverá prosperar o ATC se o mesmo 
contemplasse  compatível em características e quantidades, porém não  apresentou a quantidade de 
20% (vinte por cento) sobre o item em que estivesse participando que é a exigência editalícia, ou seja, 
a empresa deverá apresentar atestado que tenha fornecido ao item de maior relevância compatíveis 
em características e quantidades ao qual o licitante esteja participando. 

 
 Considerando que a matéria trazida a baila pela empresa recorrente, apresentou 

argumentos parcialmente necessários para reforma da decisão anteriormente prolatada, e, ainda, 
com os fatos alegados acima, principalmente quanto ao Atestado de Capacidade Técnica, fator 
determinante para aceitação da proposta de preços, o Pregoeiro delibera pela reforma da decisão que 
habilitou a empresa recorrida. 

 
Nesse diapasão, pregoeiro julgou as propostas com base na informações exaradas no 

Termo de Referência, o qual fora elaborado pela Secretaria de Agricultura – SEAGRI, a qual definiu o 
objeto com base em suas necessidades governamentais. 

 
Nessa senda, considerando as alegações da recorrente quanto  o Atestado de Capacidade 

Técnica apresentado pela empresa SANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, nenhum dos itens 
constantes no ATC nem mesmo juntando a quantidade de todos os itens, supri a exigência do item 
13.8.2 do Edital, onde exige que o atestado: 

13.8.2. A empresa vencedora deverá apresentar atestado de 
capacidade técnica compatível em características e 
quantidades, contemplem 20%(vinte por cento) do item de 
maior relevância, ou seja, a empresa deverá apresentar atestado 
que tenha fornecido ao item de maior relevância compatíveis em 
características ao qual o licitante esteja participando as quais 
versam sobre o condicionamento de alimentos. 

 
Quanto a alegação da empresa recorrente quanto o ATC ter firma reconhecida, ITEM 

13.8.5 APRESENTANDO ATESTADO EMITIDO POR PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO TER FIRMA 
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RECONHECIDA EM CARTÓRIO.  
 
Não prospera: 
“ É sabido que o atestado de capacidade técnica é um dos documentos exigíveis para 

comprovação da qualificação técnica dos licitantes que pretendem fornecer para o governo, conforme 
disciplina o inciso II, artigo 30 da Lei de Licitações: 

 
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; 

 
Segundo a revista do Tribunal de Contas da União “Atestados de capacidade técnica são 

documentos fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, para quem as atividades 
foram desempenhadas com pontualidade e qualidade. É nesse documento que o contratante deve 
certificar detalhadamente que o contratado forneceu determinado bem, executou determinada obra 
ou prestou determinado serviço satisfatoriamente. (Licitações e contratos: orientações e 
jurisprudência do TCU – 4. Ed. Rev., atual. E ampl. – Brasília, 2010., pag. 407) 

 
O objetivo do atestado de capacidade técnica é comprovar a experiência da empresa 

licitante no objeto licitado, a ser contratado. 
 
Entretanto, a Lei de Licitações é omissa quanto as características, o teor, as informações 

exatas que um atestado deve ter. Não obstante, entendemos que, para salvaguardar-se, o atestado 
deverá contemplar todas as características dos serviços prestados. Deverá conter: 

 
identificação da pessoa jurídica eminente; 
nome e cargo do signatário; 
endereço completo do eminente; 
período de vigência do contrato; 
objeto contratual; 
quantitativos executados; 
outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das experiências 

referenciadas pela Comissão de Licitação. 
 
Delimitando o assunto, tema de nossa discussão, muitos órgão públicos vem exigindo 

dos licitantes que a comprovação da qualificação técnica por meio do atestado de capacidade técnica 
seja com firma reconhecida do signatário. 

 
Por um lado a exigência do reconhecimento de firma no atestado de capacidade técnica 

atribuir maior legitimidade ao documento e serenidade ao processo. Noutro lado, dificulta o alcance 
do documento devido a tarefa do reconhecimento da assinatura. 

 
Nesta esteira, traga-se a baila o disposto no § 1º, artigo 30 da Lei 8666/93: 
 
§ 1 o A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das 
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licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigências a: (Grifado e negritado) 

O dispositivo legal preconiza que o licitante poderá apresentar atestados fornecidos tanto por 
pessoa jurídica de direito público, como do privado. 

Para uma análise mais acerta temos que separar a exigência do reconhecimento de firma do 
atestado fornecidos por pessoa jurídica de direito público e do direito privado. 

I – Da exigência de firma reconhecida de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa 
jurídica de direito público 

Quando falamos em atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público, não há o que falar 
na obrigatoriedade de que o mesmo possua firma reconhecida, uma vez que os documentos emitidos por 
servidor público tem fé pública conforme estabelece nossa carta magna, vejamos: 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(…) 

II – recusar fé aos documentos públicos; 

Trata-se da presunção de veracidade. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro “a presunção de 
veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos 
alegados pela Administração. Assim ocorre com relação ás certidões, atestados, declarações, informações 
por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (in Direito Administrativo, 23º Ed, São Paulo: Atlas, 2010 
p. 198). 

Isto posto, tal exigência torna-se despropositada além de exorbitante. “ 
 

Somado a isso, a Lei 9.784/1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal disciplina que:  

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão 
quando a lei expressamente a exigir. 

§ 2o Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver 
dúvida de autenticidade. 

 

DECISÃO: 

Diante dos fundamentos apresentados pela empresa GRAFICA PORTO LTDA para o item 16, a 
Comissão de Licitação Gama, na pessoa de seu Pregoeiro, posiciona-se no sentido de declarar parcialmente 
PROCEDENTE o recurso da empresa, REFORMANDO assim, a decisão que HABILITOU a empresa SANTE 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, no presente certame para o item 16.  

Submete-se a presente decisão à análise do Senhor Superintendente Estadual de 
Compras e Licitações. 

 

                                                                                                               Porto Velho/RO, 03 de janeiro de 2.023. 
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