
             
 
À Comissão Permanente de Licitações 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte – SÃO PAULO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 

HORIZONTE – ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
PROCESSO N° 272/2020 TOMADA DE 

PREÇOS N° 042/2020 

 
 

 
J.A.F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI,devidamente 
qualificada nos autos do Processo Licitatório em destaque à epígrafe, vem, à 
presença de V. Sa., através de seu sócio Administrador, interpor o presente: 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

Em   face   da   decisão   que   declarou   a   habilitação   das empresas 

CONSTRUTORA JOLI LTDA – ME E LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.J. RIO 

PRETO LTDA, requerendo que a douta autoridade Pregoeira reconsidere o 

posicionamento adotado, dando provimento ao presente apelo, pelas razões de fato e 

de direito a seguir expostas. 

 
I – DOS FATOS 

 
 

Trata-se de licitação realizada na modalidade de Tomada de Preço, cujo objeto 

restou definido pelo edital de n° 136/2020 que no item 1.1 assim dispõe:” O objeto da 

presente licitação é a Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE 

QUADRAS DE FUTEBL SOCIETY NAS ESCOLAS: FRANCISCO ALVARES 

FLORENCE, MOACIR DE FREITAS, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA e HEBE DE 

ALMEIDA LEITE CARDOSO, nesta cidade de Novo Horizonte – SP, compreendendo o 

fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão de obra, 

canteiro de obras, serviços complementares, transportes, etc..., definidos no Plano de 

Trabalho, Memorial Descritivo, Projeto, Orçamento e Cronograma, constituindo partes 

integrantes desta Tomada de Preço



O edital exige a qualificação técnica, a ser comprovada, conforme disposto no item 3.3.3, 

cumpridos os seguintes itens: 

 

a) Registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura, em nome da licitante; 

b) Comprovação por Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade 

Operacional,fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no órgão 

competente, considerado compatível a partir de 50% da execução do objeto. 

c) Relação formal de equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos, bem como declaração formal de disponibilidade de todos os equipamentos 

essenciais necessários para execução das obras e serviços.” 

 
O instrumento convocatório, a rigor, descreve o objeto, qual seja a 

Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE FUTEBL 

SOCIETY NAS ESCOLAS: FRANCISCO ALVARES FLORENCE, MOACIR DE 

FREITAS, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA e HEBE DE ALMEIDA LEITE CARDOSO, nesta 

cidade de Novo Horizonte – SP, mas impõe ao mesmo tempo a observância do plano 

de trabalho, memorial descritivo, projeto, orçamento e cronograma, que consoante dito 

são partes integrantes da Tomada de Preço. 

 
O memorial descritivo, mais precisamente o método construtivo exigido 

está em grande parte voltado para uma modalidade de construção específica, ou seja, 

um sistema gramado sintético, instalação de alambrado, em sua maior parte, cujo tipo de 

construção deve ser fielmente atendido pelos licitantes. 

Como visto o valor total previsto para a obra e que consta da planilha orçamentária é de 

R$ 1.157.009,26 (Hum milhão cento e cinquenta e sete mil nove reais e vinte e seis 

centavos). Já os ambientes gramado sintético somando as quatro planilhas  estão 

representados pelo item 2.3 da planilha e somam o total de R$ 216.285,03 (duzentos e 

dezesseis mil duzentos e oitenta e cinco reais e treis centavos) e Já os ambientes 

instalação de alambrado somando as quatro planilhas  estão representados pelo o item 

3.3 R$ 379.310,52 (trezentos e setenta e nove mil trezentos e dez reais e cinquenta e 

dois centavos) que equivale cerca de 51,47% do Objeto. Em outras palavras, ainda que 

a obra contemple serviços de construção civil convencional, a maior parte da obra a ser 

executada em favor do ente público é essencialmente grama sintetica e alambrado,  



 

Não se olvida que o memorial descritivo traz a previsão expressa de 

“Reforma de quadra poliesportiva”, assim como trata das generalidades e do método 

construtivo”, senão vejamos: 

 
 

 
1º Generalidades: 

 
O desenvolvimento destas soluções foram focados para aplicações em 

educação e atividades acadêmicas. Portanto, as escolhas contemplam ótimo 

desempenho, aliado à simplicidade de manutenção, que poderá ser efetuada pela 

equipe própria.  

 
1.2. Método construtivo: 

 
2.3. Campo de Futebol: Deve ser fornecido e instalado gramado sintético 
especial, próprio para a prática de futebol, cor verde para o campo e branca 
para as linhas demarcatórias, conforme indicado em projeto, confeccionado 
em rolos de 3,90 metros de largura e até 50 metros de comprimento. A grama 
verde será composta por fios de tipo monofilamentos de polietileno, tratados 
com protetores de raios ultravioleta e terá altura total mínima de 50 mm e 
máxima de 55mm, com alta densidade de tufos, com aproximadamente 8.500 
tufos por metro quadrado, conferindo ao gramado as condições ideais para 
receber a camada amortecedora composta de grânulos de borracha SBR 
especial, malha 10, limpa, peneirada e isenta de metais, que será aplicada 
superficialmente e entre fios. 

Os rolos de grama sintética serão unidos por fita reforçada de poliéster entrelaçado não direcional 
(seaming tape), e adesivo especial de poliuretano, bicomponente e à prova de água. As linhas 
demarcatórias de cor branca deverão ser confeccionadas com o mesmo material e especificações 
da grama sintética verde. Instalar trave completa com rede para futebol society, através de 
execução de esperas para a fixação da trave, em tubo de PVC, com tampas removíveis em ferro 
galvanizado, inclusive tubo dreno em PVC. As traves deves ser removíveis, para futebol society, 
nas dimensões oficiais de 4,00 x 2,20 x 1,00 m, em tubo de aço galvanizado, providos de ganchos 
especiais para a fixação da rede, com acabamento em esmalte verde, com rede para futebol society 
à base de resina de poliamida (náilon), com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm. 
 
3.3. Fechamento: Em conjunto com a execução das muretas, executar a instalação de 
alambrado tubular para fechamento geral da quadra na altura indicada em projeto, sendo 
executados os serviços de: 

 Fornecimento e instalação de montantes verticais em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, 
galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2" e 
espessura de 2,25 mm, chumbados diretamente nas estavas da mureta na profundidade média de 
0,50, extremo superior com acabamento superior tipo tampa em chapa de aço carbono SAE 1008 

/ 1012, bitola MSG 14 (2 mm de espessura);  Fornecimento e instalação de travamentos 
horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes superior, intermediária e inferior do 
alambrado, em tubos de aço carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM 

A513/A513M-2018, com diâmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm;  Fornecimento e 
instalação de três fios de cabo tirante para fixação da tela, em cabo de aço doce fio BWG 10 (3,40 
mm), tensionado por esticadores a cada 2,40 m e fixados nos montantes verticais com arames 

amarradores fio de aço BWG 14;  Fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 15 m, 
ou nos seccionamentos, ou finais de alambrado, por meio de mãos-francesas em tubos de aço SAE 
1008 / 1010 galvanizados de acordo com norma ASTM A513/A513M-2018, com diâmetro externo 

de 2" e espessura de 2,25 mm, parafusadas ou soldadas nos montantes verticais;  Fornecimento 
e instalação de tela; referência comercial "Zinc Fence" fabricação Universal, fabricação Incotela ou 
equivalente, com malha ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em 
fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, 
galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima 
de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por 



meio de cabos tensores e arames de amarração;  Fornecimento e instalação de arame fabricado 
em fio de aço doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) de acordo com a NBR 5589, 

utilizado para amarração da tela e do arame farpado aos montantes verticais e travamentos;  
Aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos 
que compõem o alambrado, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco 

Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic, ou equivalente;  Aplicação de fundo 
sintético branco antioxidante, para superfície de aço galvanizado, aplicado em uma demão, e 
esmalte sintético na cor alumínio, aplicado com duas 
demãos, em todo o material utilizado para a execução do alambrado, com exceção feita à tela; 
Depois de instalado o alambrado, executar a instalação de portão pivotante de uma folha, 
constituído por: perfil tubular de aço carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM 
A513/A513M-18, com diâmetro externo de 2"; requadro interno em barra chata de aço carbono SAE 
1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha 
ciclônica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 
(2,77 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de 
acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com 
uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento de pontas 
dobradas; aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos 
elementos que compõem o portão, conforme recomendações do fabricante, referência comercial 
Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Sobre o alambrado, 
formando o fechamento superior, instalar tela à base de resina de poliamida (nylon), com malha de 
10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm 

 
No caso vertente, conforme verifica-se da ata de Julgamento da Fase de 

Habilitação, da sessão ocorrida em 29 de outubro de 2020 restaram habilitados todos os 

licitantes, quais sejam: a empresa ora Recorrente RODOMIX – OBRAS E SRVIÇOS EIRELI – 

EPP, CONSTRUTORA JOLI LTDA – ME E LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.J. RIO 

PRETO LTDA. 

 

A Recorrente interpõe o presente recurso insurgindo-se contra 

o s termos da decisão de habilitação das demais licitantes, eis que tais p articipantes não 

preenchem os critérios de capacidade técnica e operacional constantes do Edital, 

cabendo, portanto, a inabilitação, pelas rr a zões a seguir expostas. 

 
II - DA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DOS LICITANTES 

 
A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê que as contratações 

realizadas pela Administração Pública devem ser precedidas - salvo os casos expressamente 

previstos em lei - de licitação pública, assegurando-se a igualdade de condições a todos os 

concorrentes, dos quais serão exigidos os requisitos de qualificação técnica e econômica 

necessários. 

 
Como se sabe, os procedimentos licitatórios tem por objetivo assegurar a isonomia 

nas contratações efetivadas com o Poder Público, de modo a garantir aos particulares a 

participações nos certames realizados, desde que preencham os requisitos para tanto. 

 

 
A Lei n° 8.666/1993 traz o princípio da vinculação ao edital, dispondo em seu art. 

41 que: “A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada”. 



Seguindo por essa linha de raciocínio a interpretação é a de que o instrumento 

convocatório faz lei entre os licitantes e os parâmetros ali definidos funcionam de base para 

aferição dos requisitos necessários ao êxito formal e material, qualitativo e quantitativo no 

certame. 

 
Consoante narrado na exposição dos fatos, a empresa, ora Recorrente insurge-se 

contra a habilitação das demais participantes do certame, porquanto, o critério de capacidade 

técnica/operacional não restou preenchido, de acordo com o edital. 

 
Como dito, o edital do processo licitatório traz a observância Plano de Trabalho, 

Memorial Descritivo, Projeto, Orçamento e Cronograma. O memorial descritivo, por sua vez, 

evidencia que a maior parte da contratação da obra está voltada para construção específica de 

um “sistema de construção modular” e a comprovação da capacidade técnica e operacional, 

naturalmente há de ser nesse sentido, sob pena de desclassificação do licitante. 

 
A exigência de qualificação técnica do Edital de Licitação é  explícita quanto à 

necessidade de apresentação de Atestados de Capacidade Operacional, registrados em órgão 

competente, que nesse caso é o CREA, “considerado compatível a partir de 50% da 

execução do objeto.” 

 
 

O corre que as licitantes, ora Recorridas, apesar de 

h abilitadas, não apresentaram sequer um atestado de capacidade o peracional alusivo a 

construção civil, ou seja, não c omprovaram a capacidade técnica e operacional exigida 

pelo edital, s endo patente, portanto, o descumprimento do Itens 4.4,4.5,6.3 e 7.1 do 

instrumento c onvocatório. 

 
Neste compasso, à toda evidência, a habilitação dos demais licitantes no 

certame, ora Recorridos, não comprovada a capacidade técnica e operacional, fere o princípio 

da vinculação ao edital, posto que se o instrumento convocatório faz lei entre as partes, não 

caberia a Administração Pública deixar de exigir de alguns dos licitantes o preenchimento dos 

critérios e parâmetros que constam do referido instrumento. 

 
Segundo os ensinamentos de Helly Lopes Meirelles: "A vinculação ao edital 

significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do 

permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto 

à documentação, às 



propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, 

tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus 

participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora" (...) "o edital é a lei interna da licitação 

e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu. É 

impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitação” (in Licitação e contrato 

administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 15ª ed. 2010, p. 51/52. 

 
Trilhando por esse entendimento mostra-se inadmissível a habilitação das 

empresas que não comprovam experiência no ramo da construção modular, eis que esse é o 

critério constante do edital, inclusive a aferição da qualificação técnica é nesse sentido, uma vez 

que o objeto da licitação é essencialmente voltado à construção modular, em sua maior parte, 

representando em média cerca de 82,20% da obra a ser realizada em favor do ente público. 

 
A despeito do não atendimento dos requisitos da qualificação técnica 

contemplados pelo Edital, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já  decidiu pela manutenção de 

inabilitação no processo licitatório: 

 
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – I nabilitação  em Pregão 

E letrônico   –  Não   atendimento   aos  requisitos  de qualificação  técnica 

e xigidos pelo edital – Impetrante que não comprovou capacidade técnica d 

os   profissionais   –   Documentos   apresentados   pela impetrante  que a 

testam  apenas  o  cargo  ocupado  pelos  profissionais,  mas  não a  sua c 

apacidade técnica - Exigência do edital encontra amparo legal no art. 30, I I, 

da Lei nº 8.666/93 e art. 37, XXI, da CF, bem como se apresenta razoável 

e proporcional   –   Inabilitação   da   impetrante   que   foi   devidamente 

f undamentada – Observância dos procedimentos previstos no respectivo Edital 

– Ausência de violação ao princípio da isonomia, do contraditório e da ampla 

defesa - Ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo - Sentença 

que denegou a ordem mantida – Recurso  da  impetrante  desprovido. (TJSP;  

Apelação  Cível   1053025-30.2018.8.26.0114;   Relator (a): Maria Laura Tavares;  

Órgão Julgador:  5ª  Câmara de Direito Público; Foro 



de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 

17/07/2020). (Grifou-se) 

 
 

Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Licitação. Decisão 

fundamentada que prestigia a presunção de legitimidade do ato administrativo. 

Observância da exigência de vinculação aos termos do edital. Alegações de 

fatos relativos à habilitação e ao julgamento que exigem inviável produção de 

provas. Medida liminar indeferida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2202459-93.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo 

de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio 

Grande da Serra - Vara Única; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de 

Registro: 21/02/2020) 

 
 

Notoriamente, sem sombra de dúvidas, manter a concorrência dos demais 

licitantes no certame frustra, de todo modo, o caráter competitivo da licitação em tela, porquanto, 

enquanto a Recorrente esmera-se em cumprir estritamente o disposto no instrumento 

convocatório, o que justifica a habilitação de quem não o fez? 

 
Descabe, nesse passo, permitir que os demais licitantes, sem capacidade 

técnica e operacional acabem por concorrer em igualdade de condições com a Recorrente, 

primeiro, porque não comprovam experiência na construção modular, de acordo com o constante 

do item 3.3.3 do edital, segundo, porque sequer deveria ser cogitada a possibilidade de 

habilitação quando não atendidos os critérios e parâmetros dispostos no instrumento 

convocatório, no memorial descritivo e no projeto que fazem parte da Tomada de Preço, ferindo 

assim frontalmente o princípio da vinculação ao edital, ao qual a Administração está adstrita. 

 
Nesse norte, com inabilitação das demais empresas licitantes, tem-se que a ora 

Recorrente é de fato a única capaz de ser habilitada no certame, posto que cumpriu todas as 

exigências constantes do edital, assim como apresentou atestado de capacidade operacional  



 

À vista de todo o exposto a habilitação dos demais licitantes 

n ão viola meramente o princípio da vinculação ao edital, pela não c omprovação do 

requisito capacidade técnica e operacional voltado à c onstrução modular, mas acaba por 

violar outros princípios norteadores d a atividade administrativa como a legalidade e a 

isonomia, razão pela q ual pugna o Recorrente pela modificação da decisão Recorrida, d 

eterminando-se a inabilitação das demais participantes do certame. 

 
 

III – DOS PEDIDOS 
 
 

Ante todo o exposto, pela imperiosidade dos princípios administrativos 

supracitados, principalmente pela vinculação ao instrumento convocatório, requer a V.Sa que 

seja conhecido e provido o presente recurso, para desconstituir a decisão recorrida, 

determinando-se assim a inabilitação das empresas Recorridas, CONSTRUTORA JOLI LTDA – 

ME E LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.J. RIO PRETO LTDA, garantindo a permanência 

da Recorrente nas fases ulteriores do certame. 

 
 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 
 
CABRALIA PAULISTA, 03  DE NOVEMBRO DE 2020. 
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