AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ,
POR INTERMÉDIO DA ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA.

Ref.: Pregão Presencial nº 333/2022
Processo Administrativo nº CIJ.00722/2022

G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A, já qualificada no procedimento licitatório em
epígrafe, para contratação de serviço de apoio técnico especializado no
processo de desenvolvimento de sistemas e suporte técnico aos serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação pela Companhia de Informática de
Jundiaí (CIJUN), vem, respeitosamente, para, no prazo legal, oferecer
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA
S.A, ora denominada Recorrente, conforme os fatos e fundamentos jurídicos
expostos adiante.

I. SÍNTESE FÁTICA
1.
A G&P Projetos e Sistemas S.A. participou e apresentou a melhor oferta no
âmbito do Pregão Presencial nº 333/2022, que pretende a "Contratação de empresa para prestação
de serviço de apoio técnico especializado no processo de desenvolvimento de sistemas e suporte
técnico aos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, que deverão ser fornecidos e
prestados, conforme condições e requisitos apresentados no termo de referência, anexo I".
2.
Mais especificamente, participaram deste pregão 3 empresas, quais sejam: a
G&P Projetos e Sistemas S.A.; a Magna Sistemas Consultoria S.A.; e a Stefanini Consultoria e
Assessoria em Informática S.A.. Ao fim da fase de lances, a ora Requerida ofertou o melhor preço
em ambos os Lotes, nos valores respectivos de R$10.250.000,00 e de R$2.000.000,00.

3.
Na sequência, foi verificado o preenchimento e cumprimento, pela Requerida,
dos requisitos de habilitação previstos no edital, motivo pelo qual foi declarada habilitada.
4.
Irresignada com o resultado da licitação e com o intuito único e exclusivo de
tumultuar e atrasar a conclusão deste processo de contratação, a Recorrente Stefanini Consultoria
e Assessoria em Informática S.A. interpôs Recurso Administrativo, alegando que a habilitação da
G&P teria sido incorreta, por suposto não atendimento aos requisitos de habilitação técnica,
previstos no item 6.6.1 do edital, uma vez que não teria sido comprovada sua (i) experiência de
"3060 horas em atividades de Analista Desenvolvedor BI ", bem como (ii) "3.060 horas em atividades
de Analista Desenvolvedor PHP ".
5.
Disso se conclui, em primeiro lugar, que a impugnação apresentada pela
Recorrente se restringe à habilitação da G&P quanto ao lote 1 do referido Pregão, uma vez que os
alegados descumprimentos editalícios se restringem a exigências indicadas no referido lote, sendo
possível, desde já, a homologação e adjudicação do lote 2 em seu favor.
6.
De todo modo, quanto às alegações apresentadas pela Stefanini, como se verá
detalhadamente no tópico a seguir, a G&P é uma empresa com ampla experiência na prestação de
serviço de apoio técnico especializado no processo de desenvolvimento de sistemas, bem como no
suporte técnico aos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, tendo mais de 32 anos
de dedicação ao setor de tecnologia e ampla experiência com as referidas ferramentas (PHP e BI).

7.
Como comprovam os autos, foram apresentados diversos atestados de
capacidade técnica que satisfazem plenamente as exigências técnicas estabelecidas no edital – aliás,
sendo a G&P uma líder de mercado e com décadas de experiência, se ela não atendesse a esses
requisitos previstos no edital, quem mais os atenderia?

8.
Por estas razões, como se mostrará a seguir, deve ser mantida a habilitação da
G&P, uma vez que foi demonstrada sua plena capacidade de executar o objeto contratual,
comprovada por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis em
qualidade de quantidade com o estabelecido no item 6.6.1.

9.

É o que se passa a detalhar.

II. IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO DE QUE A EXPERIÊNCIA DA REQUERIDA É MATERIALMENTE
INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM BI E PHP, EM QUANTITATIVO QUE ATENDE O
ITEM 6.1.1 DO EDITAL.
10.
A Recorrente alega que a G&P, ora Requerida, deveria ser inabilitada do lote 1
deste Pregão por supostamente não ter comprovado o desenvolvimento em BI e PHP, conforme
exigido no edital, em quantitativo suficiente para o atendimento das exigências estabelecidas no
item 6.6.1 combinado com o item 7.3 do instrumento convocatório, que preveem o seguinte:
6.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.6.1. As licitantes deverão apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em seu nome, que
comprovem que a empresa tenha realizado serviços com características
semelhantes ou compatíveis, inclusive em quantitativos, ao deste edital e seus
anexos, de forma satisfatória, com quantitativos mínimos de 50% da execução
pretendida, para cada lote do qual estiver oferecendo proposta.
[...]
7.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
As licitantes deverão apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, em seu nome, que comprovem que a
empresa tenha realizado serviços com características semelhantes ou
compatíveis, inclusive em quantitativos, ao deste Termo de Referência e seus
anexos, de forma satisfatória, com quantitativos mínimos de 50% da execução
pretendida, para cada Lote.

11.
No entendimento apresentado pela Requerente, seria obrigatória a
comprovação de experiência prévia em cada um dos itens que compõe o lote e em quantitativo
compatível, de 50% do total previsto para aquele item, daquelas atividades indicadas, com destaque
para o suposto não preenchimento em relação às atividades em BI em PHP, conforme indicado a
seguir:

12.
Posto isso, reitera-se que restou devidamente demonstrado pela Requerida a
sua experiência com essas tecnologias, comprovada por meio dos atestados de capacidade técnica
apresentados, que serão minuciosamente detalhados a seguir para evitar qualquer sombra de
dúvidas sobre a correção da decisão administrativa que habilitou a Requerente.

II.1 COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM BUSINESS INTELLIGENCE POR
MEIO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. QUANTITATIVO SUPERIOR À EXIGÊNCIA DO
EDITAL.
13.
A G&P, com a finalidade de demostrar sua capacidade técnica para o
desenvolvimento das atividades previstas no edital, apresentou uma série de ACTs que corroboram
sua plena habilitação da perspectiva técnica em todos os itens.
14.
Especificamente em relação a atividades que envolvem o desenvolvimento em
BI, foram apresentados diversos ACTs que atestam sua experiência que, para facilitar a esta
Autoridade Pública julgadora sua identificação, foram detalhados a seguir:

OBJETO

ACT GPP
0981
FDE/SP

QUANTITATIVO

OBJETO E QUANTITATIVO
ACT GPP
1033
JUCESP

ACT GPP

OBJETO

0992
SEBRAE/SP

QUANTITATIVO

OBJETO
SEI/MC 10992518 ACT
Ministério
da
Cidadania
[...]

QUANTITATIVO

15.
Sendo assim, o conjunto de Atestados de Capacidade Técnica demonstra que a
G&P já foi responsável pela prestação de serviços em diversas oportunidades que envolveram o
desempenho de atividades que contemplavam o desenvolvimento em business intelligence, com
diversos enfoques distintos, o comprova, sem sombra de dúvidas, sua habilitação para o
desempenho das atividades descritas neste Pregão.
16.
Ademais, da perspectiva quantitativa, também resta mais do que comprovado
que o volume de horas prestados nos referidos contratos ultrapassa largamente os 50% do referido
item que compõe o lote 1 (ou seja, é muito superior a 3.060 horas). Na verdade, foram mais de 80
mil horas (80.705 precisamente) de atividades de BI.
17.
Pelo exposto, seja da perspectiva qualitativa, seja da perspectiva quantitativa,
resta comprovado que a G&P tem capacidade técnica para o desenvolvimento das atividades que
envolvem o desenvolvimento em BI, como demonstrado por meio dos ACTs acima detalhados.

III. COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA COM DESENVOLVIMENTO PHP POR MEIO DOS ATESTADOS
DE CAPACIDADE TÉCNICA. QUANTITATIVO SUPERIOR À EXIGÊNCIA DO EDITAL.
18.
Uma vez comprovado o preenchimento do requisito de sua capacidade técnica
relativa ao desenvolvimento de atividades em business intelligence - BI, impugnada de modo
equivocado pela Recorrente, passa-se agora a detalhar os fundamentos e provas (ACTs) que
corroboram sua capacidade técnica em desenvolver atividades de PHP.

19.
Especificamente em relação a atividades que envolvem desenvolvimento em
PHP, foram apresentados diversos ACTs que atestam sua experiência que, para facilitar a esta
Autoridade Pública julgadora sua identificação, foram detalhados a seguir:
OBJETO
ACT GPP
0981
FDE/SP

QUANTITATIVO

-Lembrando que o Ambiente Tecnológico da FDE possui PHP, conforme consta no
ACT.
*Ambiente de Desenvolvimento: PHP;
SEI/MC 10992518 ACT
Ministério
da
Cidadania

OBJETO

[...]

QUANTITATIVO

SEI/CIJUN 0131194/2
022 ACT
Companhia
de
Informática
de Jundiaí

OBJETO E QUANTITATIVO

20.
Como se verifica do conjunto de Atestados de Capacidade Técnica apresentado
acima, a G&P já executou diversos contratos que contemplavam o desempenho de atividades de
desenvolvimento em PHP, estando evidente que, para o presente caso, está demonstrado sua
capacidade técnica - inclusive, estes serviços já foram até mesmo prestados em favor do ente
licitante, o que só reforça sua habilitação.
21.
Por sua vez, da perspectiva quantitativa, também resta mais do que
comprovado que o volume de horas prestados nos referidos contratos ultrapassa largamente as
3.060 horas exigidas no edital. Na verdade, foram mais de 10 mil horas de atividades que
envolveram PHP.
22.
Pelo exposto, seja da perspectiva qualitativa, seja da perspectiva quantitativa,
resta comprovado que a G&P tem capacidade técnica para o desenvolvimento das atividades que
envolvem o desenvolvimento em PHP, como demonstrado por meio dos ACTs acima detalhados.

IV. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IDÊNTICOS.
23.
Inobstante ter sido demonstrado exaustiva e detalhadamente que a Requerida
atende às exigências estabelecidas no edital relativas à atividades pretéritas que envolviam
desenvolvimento em BI e em PHP, as quais foram, nos tópicos acima, constatadas como mais amplas
do que o exigido, em termos qualitativos, e em volume superior, em termos quantitativos, do que
as efetivamente exigidas pelo edital do certame, oportuno esclarecer que a comprovação da
capacidade técnica é demonstrada por meio de apresentação de ACTs "com características
semelhantes ou compatíveis" com o objeto do Edital, e não de serviços idênticos.
24.
E esta previsão decorre justamente daquilo que foi previsto no Lei nº
13.303/2016, que estabelece em seu artigo 58, II, que a qualificação técnica "restrita a parcelas do
objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma
expressa no instrumento convocatório".
25.
Nesse sentido, caso se exigisse a apresentação de ACTs que demonstrassem a
execução de serviços anteriores literalmente idênticos ao que será prestado em decorrência desta
licitação, estar-se-ia violando a competitividade do certame, o que seria ilegal.
26.
Mas não é isso o que se identifica: pelo contrário, a Companhia de Informática
de Jundiaí, de forma criteriosa e sensível, indicou no item 6.6.1 o que se exige dos licitantes para
comprovação de sua capacidade técnica, sem restringir excessivamente o universo de potenciais
fornecedores, assegurando, assim, maior concorrência para este certame, bem como preservando
a entidade de uma contratação que lhe seja prejudicial, com aventureiros inexperientes.
27.
Com efeito, nos termos do edital, são suficientes para a demonstração de
qualificação técnica pela licitante a execução de serviços com características similares aos que
serão prestados em caso de contratação. Inclusive, disso, embora se referindo à licitação realizada
com fulcro na Lei nº 8.666/1993, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de analisar o
tema, tendo reconhecido que, em hipóteses como a presente, deve-se reconhecer que bastaria a
apresentação de um ACT com características similares, mas não idênticas:
Ocorre que o parágrafo terceiro do artigo 30 da Lei de Licitações estatui que,
para fins de documentação de qualificação técnica, "será sempre admitida
a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente
ou superior." [...]

Esse preceito é claro ao registrar que a legislação sempre admite a
participação na disputa do licitante que apresentar atestados de execução
de serviços ou obras similares àquele licitado.
Em caráter excepcional, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido ser
possível exigir experiência anterior na execução de um objeto idêntico
àquele licitado, desde que declinadas as razões de ordem técnico-científicas.
Nesse sentido, colaciono o escólio de Marçal Justen Filho (in Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª Edição, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2014, pág. 590):
‘(...) não há cabimento em impor exigência de que o sujeito tenha
executado no passado obra ou serviço exatamente idêntico ao objeto da
licitação. Parece evidente que o sujeito que executou obra ou serviço
idêntico preenche os requisitos para disputar o certame e deve ser
habilitado. Mas também se deve reconhecer que a idoneidade para
executar o objeto licitado pode ser evidenciada por meio da execução de
obras ou serviços similares, ainda que não idênticos. Em outras palavras, a
Administração não pode exigir que o sujeito comprove experiência
anterior na execução de um objeto exatamente idêntico àquele licitado –
a não ser que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê
respaldo a tanto ‘. [...]1
28.
Dessa forma, reconhecendo-se que os ACTs apresentados pela G&P Projetos e
Sistemas S.A. comprovam que a licitante possui mais do que suficiente experiência profissional para
a execução do serviço de apoio técnico especializado licitado, atendendo à finalidade da previsão
editalícia, resta clara a regularidade da sua habilitação.
V. PEDIDO.
29.
Em face de todo o exposto nestas contrarrazões, requer-se o recebimento
destas, dado que tempestivas, bem como que não seja dado provimento a nenhum dos pleitos do
recurso administrativo interposto pela licitante STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMÁTICA S.A., mantendo-se a decisão administrativa que reconheceu a habilitação da G&P
Projetos e Sistemas S.A.
30.
Por fim, caso, apesar das detalhadas informações prestadas nesta
manifestação, paire alguma dúvida acerca da comprovação da habilitação técnica por parte da
1
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Requerida, solicita-se que seja realizada diligência para confirmação das informações aqui
prestadas, nos termos do item 4.6 do edital.
Termos em que pede deferimento.
São Paulo (SP), 13 de julho de 2022.
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