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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO  DA USP DA AREA DA CAPITAL – LESTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 - PROCESSO Nº 17.1.20.95.6 

Execução de reforma da Base da Guarda Universitária. 

 

 

 

FABECON ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.121.639/0001-08, devidamente 

qualificada nos autos do processo em referência, por seu representante infra-assinado, 

doravante referido apenas como “FABECON”, vem, tempestivamente, com fundamento no 

art. 109, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA BRASFORT LTDA., 

doravante referida apenas como “BRASFORT”, pelas razões de fato e de direito a seguir 

expostas. 

 

Requer assim, que sejam afastados os pretensos argumentos 

apresentados pela empresa BRASFORT, mantendo -se a r.  decisão dessa 

Ilustre Comissão que, acertadamente, declarou  classif icada em 1º lugar a 

Recorrida no certame em pauta.  

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, em 13 de dezembro de 2018. 
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I - SÍNTESE DOS FATOS ENSEJADORES DO PRESENTE RECURSO  

 

A PREFEITURA DA ÁREA CAPITAL-LESTE DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, realizou a licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, sob o 

regime de empreitada por preço global, visando à seleção e contratação de empresa para a 

Execução de reforma da Base da Guarda Universitária. 

 

A realização do certame ocorreu em 04/03/2011 com a entrega da 

documentação para habilitação e da proposta comercial, ocasião em que a “FABECON” foi 

habilitada. 

 

Diante disso, equivocadamente, a empresa BRASFORT apresentou recurso 

perante a Comissão de Licitação na tentativa de reverter a irretocável decisão desta R. 

Comissão, alegando, em síntese, que os acervos apresentados pela “FABECON” não 

especificariam quais as áreas de construção e reforma dos mesmos, deixando de atender o 

item 7.1.3.2. 

 

Ocorre que estas alegações não têm sustentação e padecem de razão, 

conforme será demonstrado abaixo. 

 

II- DA FINALIDADE DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

Ilustre Comissão, deve-se ter em mente a finalidade e os limites de 

exigência da fase de habilitação, qual seja, aferir os licitantes aptos a cumprir os encargos 

do futuro contrato. 

 

Também não se pode perder de vista os limites estabelecidos na 

Constituição Federal – que em seu inciso XXI, art. 37 – é expressa ao determinar que as 

exigências técnicas devem ser apenas aquelas necessárias para garantir a segurança 

da execução da obra: 

“XXI - 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. (g.n.)” 

 

Apenas para demonstrar o objetivo da norma constitucional, vale destacar 

que a própria Lei Geral de Licitações também impõe que a capacidade técnica dos licitantes 

seja apenas aquela comprovação de experiência anterior equivalente ou superior à 

definida pelo edital como necessária para cumprimento dos encargos do futuro 

contrato (art. 30, § 3º, da Lei n.º 8.666).  
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Sumula 263 do Tribunal de Contas Da União - TCU: 

 

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 

desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 

comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 

com características semelhantes, devendo esta exigência guardar 

proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.” 

(grifamos) 

 

Jurisprudência do Tribunal de Contas Da União - TCU: 

 

“Como já expus em despacho proferido nestes autos, o entendimento desta 

Corte pacificado no enunciado da Símula 263 é no sentido de que a 

exigência de quantitativos mínimos em obras e serviços com 

características semelhantes, para fins de atestar a capacidade técnico-

operacional, deve guardar proporção com a dimensão e complexidade 

do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas de maior relevância 

e de valor significativo.” (Acórdão 244/2016, Plenário, rel. Min. Bruno 

Dantas)  (grifamos) 

 

Esta simples leitura nos revela que não tem sentido – e é manifestamente 

ilegal – que a licitante que demonstrou capacidade técnica equivalente e até superior à 

exigida no edital seja inabilitada.  

 

Ilustre Comissão, com o mais elevado respeito, se estaria diante de 

flagrante ilegalidade, caso se acolhesse o infundado pedido de inabilitação da Recorrente! É 

o que passaremos agora a demonstrar: 

 

 

III – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Prevê o edital, em seu subitem 7.1.3.2 a seguinte exigência: 

 

“7.1.3.2. Atestado(s) de desempenho anterior em nome da licitante, 

expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo, para 

fins de verificação da compatibilidade e pertinência do seu conteúdo em 

relação ao objeto desta licitação, as características na forma abaixo 

indicada:  

  

O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) demonstrar:  

  

a) Construção ou reforma de edificações com área mínima de 79,63 m², 

correspondente a 50% do objeto licitado.  

  

OBS.: Não é necessário que os atestados apresentados para atendimento 

às exigências das alíneas acima se refiram a uma única edificação. Podem 

ser apresentados atestados de edificações diferentes. Solicita-se destacar 

os itens relevantes nos atestados com marca-texto. “ 
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Pois bem, ao contrário do que alega a BRASFORT, a FABECON comprovou 

a capacidade técnica exigida com a juntada do Acervo Nº 2620170009378, no qual o próprio 

objeto do diz: Execução das obras para a Construção de Novo Reservatório inferior e Casa 

de Bombas. Neste acervo, fica comprovado que foram construídas DUAS edificações: 1- 

Reservatorio; 2- Casa de bombas, com área de intervenção de 4.233,44 m2, 

comprovadamente descrito na folha inicial CAT/ART e descrito no Atestado. 

 

 Ademais, no acervo, fica claro em mais uma simples análise que estas 

edificações tiveram: escavações, ajustes de terreno, fundações, construções em concreto 

armado, instalações elétricas, instalações hidráulicas, impermeabilizações, assentamento de 

revestimentos, pisos, pinturas, enfim, tudo pertinente a construção. Fácil notar no item 4 deste 

atestado, que ao somar as quantidades de fôrmas referentes a parte das edificações, 

totalizam 80,00 m2 (8+36+36), ou seja, atendendo a quantidade estabelecida no edital de 

79,63 m2. 

   

Sem prejuízo, além deste atestado, que por si só já atenderia o estabelecido 

no edital, apresentamos ainda um outro Acervo Técnico sob nº 2620160005756, onde 

comprova-se que foram construídas mais de 79,63 m2 de edificações, destinadas a vestiários 

(feminino, masculino e PNE), sala dos árbitros, sala de espera, Banheiros públicos, 

alojamentos e sala para depósitos.  

 

No acervo acima referido, fácil é constatar no item 1.3 da planilha de 

serviços, que fizemos o levantamento planialtimétrico de todas as implantações, que tem área 

de 7.106,00 m2. Pode-se, também, se extrair nos itens subsequentes que foram executadas 

fundações, estacas, ferragens, alvenarias, e, para não deixar margem de dúvidas, o item 1.12 

da planilha, fica comprovado a execução da laje dos vestiários (apenas dos vestiários), a qual 

totaliza 153,00 m2, ou seja, comprova-se edificação com área superior a quantidade 

estabelecida no edital.  

 

Ilustre comissão, apenas o item acima já é suficiente para constatar que 

foram executadas edificações com laje em concreto com área de 153 m2, sem que 

precisássemos demonstrar que executamos outras edificações somente cobertas com telhas 

(sem laje), com área de 161,00 m2, ou seja, outra execução de edificação que somadas a 

área das edificações dos vestiários totalizam 314 m2 de edificação. Fácil notar também 

nestas construções foram feitas instalações hidráulicas, elétricas, ramais, rede de esgoto, 

rede de águas pluviais, drenos subterrâneos, portas, janelas, revestimentos, pinturas, etc.. 

  

Com isso, temos certeza de ter esclarecido e afastado os pretensos 

questionamentos da concorrente BRASFORT, uma vez que não há argumentos técnicos que 

possam ensejar uma eventual e remota inabilitação da FABECON, pois temos plena 

consciência, jurídica e técnica, de que nossos atestados atendem com folga ao quanto 

exigido no edital.  

 

Portanto, caso remotamente prevalecesse infundadas alegações, a 

Recorrente estaria injustamente inabilitada no certame - mesmo tendo atendido as exigências 

editalícias e apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração - em absoluto 

desprestígio aos direitos da licitante e ao interesse público. 
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VI – Dos Pedidos 

 

Como se viu, as alegações tecidas pela “Impugnante” são desprovidas de 

fundamento, sendo facilmente afastadas pelos argumentos aqui declinados e seu cotejo 

absolutamente comprovados com os documentos acostados em seu acervo habilitatório.  

 

Diante do exposto, REQUER-SE sejam afastados os pretensos 

argumentos apresentados pela empresa BRASFORT, mantendo -se a r.  

decisão dessa Ilustre Comissão que, acertadamente, habilitou a “Fabecon 

Engenharia” no presente certame. 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2018. 
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Tomada de Preços 01/2018 – Reforma da Base da Guarda Universitária 

Processo nº 2017.1.20.95.6 

 

Aos três dias do mês de janeiro de 2019, em sessão pública realizada presencialmente na sala 

de reuniões do prédio da administração, a Comissão Julgadora de Licitações, instituída pela 

Portaria PUSP-CL nº 02/2018 de 16-10-2018, procedeu ao julgamento dos recursos 

administrativos impetrados pela empresa CONSTRUTORA BRASFORT LTDA, no qual a mesma 

apresentou seus argumentos referentes à fase de Habilitação da Tomada de Preços nº01/2018. 

Com relação ao referido recurso, temos a esclarecer o que segue: 

 

I – DAS PRELIMINARES 

O recurso foi interposto tempestivamente pela empresa CONSTRUTORA BRASFORT LTDA., 

devidamente qualificada nos autos, em face do resultado da licitação em epígrafe, 

fundamentado pela Lei nº 8.666/93. 

a) Tempestividade: o presente recurso foi manifestado após a sessão pública, mesmo com a 

licitante presente, entretanto, o recurso foi recebido, visto que a empresa impetrante não 

assinou a ata da sessão pública. No dia 07/12/2018 foi apresentado memorial. 

b) Legitimidade: a empresa recorrente participou da sessão pública apresentando proposta de 

preço e o provimento do recurso significa a possibilidade de inabilitar a empresa vencedora, 

bem como anular este processo licitatório. Portanto, legítima se mostra sua pretensão. 

 

II – DAS RAZÕES DE RECURSO 

A Recorrente, inconformada com a desclassificação da sua proposta alega os seguintes motivos 

resumidamente: 

 Afirma que a FABECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. deixou de atender o 

item 7.1.3.2. 

 Entende que os dois Acervos Técnicos apresentados pela empresa vencedora não 

especificam quais as áreas de construção ou de reforma dos mesmos, deixando de 

atender o item 7.1.3.2. 

Por fim, encerrando sua peça, requer inabilitação da empresa FABECON ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

 

III – DAS CONTRARRAZÕES DE RECURSO 

A empresa FABECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., em suas contrarrazões 

encaminhadas dentro do prazo legal, em 14/12/2018, esclarece: 

I - “Ao contrário do que alega a BRASFORT, a FABECON comprovou a capacidade técnica exigida 

com a juntada do Acervo Nº 2620170009378, no qual o próprio objeto do diz: Execução das obras 

para a Construção de Novo Reservatório inferior e Casa de Bombas. Neste acervo, fica 

comprovado que foram construídas DUAS edificações: 1- Reservatório; 2- Casa de bombas, com  
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área de intervenção de 4.233,44 m2, comprovadamente descrito na folha inicial CAT/ART e 

descrito no Atestado.” 

II – “Sem prejuízo, além deste atestado, que por si só já atenderia o estabelecido no edital, 

apresentamos ainda um outro Acervo Técnico sob nº 2620160005756, onde comprova-se que 

foram construídas mais de 79,63 m2 de edificações, destinadas a vestiários (feminino, masculino 

e PNE), sala dos árbitros, sala de espera, Banheiros públicos, alojamentos e sala para depósitos.” 

III – “No acervo acima referido, fácil é constatar no item 1.3 da planilha de serviços, que fizemos 

o levantamento planialtimétrico de todas as implantações, que tem área de 7.106,00 m2. Pode-

se, também, se extrair nos itens subsequentes que foram executadas fundações, estacas, 

ferragens, alvenarias, e, para não deixar margem de dúvidas, o item 1.12 da planilha, fica 

comprovado a execução da laje dos vestiários (apenas dos vestiários), a qual totaliza 153,00 m2, 

ou seja, comprova-se edificação com área superior a quantidade estabelecida no edital.”  

IV- “Ilustre comissão, apenas o item acima já é suficiente para constatar que foram executadas 

edificações com laje em concreto com área de 153 m2, sem que precisássemos demonstrar que 

executamos outras edificações somente cobertas com telhas (sem laje), com área de 161,00 m2, 

ou seja, outra execução de edificação que somadas a área das edificações dos vestiários 

totalizam 314 m2 de edificação. Fácil notar também nestas construções foram feitas instalações 

hidráulicas, elétricas, ramais, rede de esgoto, rede de águas pluviais, drenos subterrâneos, 

portas, janelas, revestimentos, pinturas, etc.” 

Encerra sua contrarrazão razão solicitando: “REQUER-SE sejam afastados os pretensos 

argumentos apresentados pela empresa BRASFORT, mantendo-se a r. decisão dessa Ilustre 

Comissão que, acertadamente, habilitou a ‘Fabecon Engenharia’ no presente certame” 

 

IV – DA ANÁLISE 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o procedimento licitatório, na modalidade Tomada de 

Preços, rege-se pela Lei nº 8.666/93. 

Isto posto, traz-se à análise, para maior elucidação dos fatos, as seguintes considerações, que 

refutam as argumentações elaboradas pela recorrente: 

A empresa ataca, de maneira infundada, a decisão da Comissão Julgadora de Licitações em 

habilitar a empresa FABECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

Esclarecemos que a Habilitação da empresa vencedora se deu por atender à totalidade do item 

7. do Edital. Conforme apontado nas contrarrazões da empresa vencedora, não só as medidas, 

mas mesmo a complexidade dos serviços apresentados nos atestados é, também, equivalente 

ou superior ao objeto da referida Tomada de Preços nº 01/2018. 

Conforme posicionamento do TCU (BRASIL, TCU, 2009b): 

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não constituem, 

por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. 

Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-operacional, não podem 

ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão-

somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de 

cumprir com as obrigações contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre devidamente  
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fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade 

e pertinência em relação ao objeto licitado.” 

Portanto, além dos fatos (material, medidas, atestados), o princípio da razoabilidade deve ser 

considerado pela Administração. 

Ressaltamos ainda que esta análise segue os Princípios da Administração Pública, 

principalmente no que se refere à Legalidade e Moralidade. 

 

V – DA DECISÃO 

Diante de todo o exposto, e, em observância aos Princípios Basilares da Licitação, e à legislação 

de regência, a Comissão Julgadora de Licitações da PUSP-CL informa e opina à autoridade 

superior competente que, em referência aos fatos apresentados e da análise realizada nas 

razões e tudo o mais que consta dos autos, considere o que segue: 

Preliminarmente, CONHECER do recurso formulado pela empresa CONSTRUTORA BRASFORT 

LTDA, porém, no mérito, NEGAR PROVIMENTO em sua totalidade, vez que as argumentações 

apresentadas pela Recorrente não demonstraram fatos capazes de demover esta Comissão 

Julgadora de Licitações da convicção do acerto da decisão em HABILITAR a empresa FABECON 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

Desta feita, submeto o presente processo à autoridade superior para que profira decisão, 

salientando que esta é desvinculada deste parecer informativo. 

 

São Paulo, 03 de janeiro de 2019. 
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INFORMAÇÃO Nº 001/2019 

 
  

PROCESSO N.º 2017.1.20.95.6 – VOL I 

 2019.1.3.95.6   – VOL II 
 

INTERESSADO:  PREFEITURA DO CAMPUS CAPITAL ÁREA LESTE 

 
 

 

Acolho a manifestação da Comissão Julgadora de Licitações, cujas análises e 

conclusões passam a integrar o presente como motivação, e, em 

consequência, indefiro o recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA 

BRASFORT LTDA. 

 

Na sequência, adjudico o objeto à empresa FABECON ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., na importância de R$ 297.720,49 (duzentos e 

noventa e sete mil, setecentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), e 

homologo o procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 01/2018 – PUSP-

CL. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Dib Karam Júnior 

Respondendo pelo expediente da PUSP – CL 


