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À 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 
Comissão de Julgamento de Licitações  
Rua Java nº 425 - Jardim do Mar 
São Bernardo do Campo - SP 
 
 
 

Ref.: Concorrência Pública nº 2/2022 – Processo de Compra e/ou Serviço nº 140/2022  
"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de 
requalificação de áreas especificas da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, que tem por escopo principal o retrofit dos edifícios Java e Berentz, 
compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos 
indispensáveis à sua execução”. 

 
 
 
 
 

CONSTRUTORA ROY LTDA., licitante no certame em epígrafe, vêm, respeitosamente, 

por seu representante legal infra-assinado, com base no art.109, parágrafo 3º da Lei 8666/93, 

apresentar RECURSO ADMNISTRATIVO em face da decisão desta Douta Comissão de 

Licitação, que equivocadamente decidiu pela inabilitação da licitante Construtora Roy Ltda., 

conforme será demonstrado a empresa atende aos requisitos do edital e legislação pertinente. 

 

 

 

 

 
 
  Nestes termos, 

 
P. Deferimento. 

 
 
São Paulo, 03 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 

  
____________________________________  

ALEX CAETANO DA ROCHA 
GER. COMERCIAL/PROCURADOR 

CPF: 196.747.398-66 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

 O presente recurso administrativo não tem como objetivo desprestigiar o honroso trabalho, 
convencimento e parecer desta digna comissão de licitações, mas sim, requerer que seja 
reformada a referida decisão uma vez que é EQUIVOCADA, isso porque, a empresa 
CONSTRUTORA ROY LTDA. atende as exigências do edital item 3.4.1 referente a Concorrência 
nº 02/2022. 

 

Da tempestividade da Impugnação 
 
O presente Recurso Administrativo é tempestivo nos termos do inciso I, “a” do artigo 109 

da Lei Federal 8.666/93. 
 
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
 
I - Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 

da ata, nos casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação do licitante;  
 
Considerando-se o disposto no artigo 110 do mesmo instituto temos: 
 
“Artigo 110”. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, excluir-se-á o dia de início 

e incluir-se-á o dia de vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.  

 
Parágrafo único. “Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 

expediente no órgão ou entidade” 
 
 Uma vez que o recebimento do e-mail quanto a fase de habilitação da presente licitação 

ocorreu na data do dia 26/01/2023 às 19:58 horas, isto é, fora do horário de expediente 
comercial, excluindo se o dia de início, qual seja 27/01/2023 e considerando - se que os prazos 
somente se iniciam em dia de expediente no órgão, o prazo de encerramento para interposição 
do presente Recurso tem como término o dia 03/01/2023. 
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RAZÕES RECURSAIS 
 

DOS FATOS 
 
Cuidam os autos de licitação na modalidade Concorrência do tipo menor preço, cujo objeto 

é a "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de 
requalificação de áreas especificas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que 
tem por escopo principal o retrofit dos edifícios Java e Berentz”.                                                     

 

 No dia 27/01/2023 a Construtora Roy Ltda., tomou conhecimento através de intimação via 
e-mail, que essa Douta Comissão Julgadora de Licitação, EQUIVOCADAMENTE, decidiu pela 
inabilitação da Empresa Construtora Roy Ltda., por não atendimento as exigências do edital item 
3.4.1. Qualificação técnico-operacional referente a Concorrência nº 02/2023, ou seja, não 
apresentou atestado em nome da empresa que comprovasse forro em madeira, vidro laminado 
e revestimento acústico. 

  No entanto as CATs - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº FL 37287 
– Contratante Secretaria da Ciência Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Turismo – 
Empresa Contratada Construtora Roy Ltda., CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de 
Atestado n° SZS-02160 – Contratante França Ferraz Engenharia e Construções Ltda., - 
Contratada Construtora Roy Ltda., CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado 
n° 2620210011938 - Contratante Secretaria de Esportes, lazer e juventude – Empresa 
Contratada Construtora Roy Ltda., CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado 
nº 26202F0006023 - Contratante Prefeitura Município de Cotia – Empresa Contratada 
Construtora Roy Ltda., CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº  
2620180000888 - Contratante Fundação para o desenvolvimento da Educação - FDE– Empresa 
Contratada Construtora Roy Ltda., e CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado 
nº  2620130005864 - Contratante Prefeitura da Estancia Turística de Embu - Empresa 
Contratada Construtora Roy Ltda., apresentadas no envelope de habilitação, comprova a 
execução do serviço supramencionado. 

 

DO DIREITO 
 

No exercício do seu poder, a Administração Pública, legitimada pelo Princípio da Autotutela 
guarda para si a possibilidade de rever seus próprios atos.  Pela autotutela o controle se exerce 
sobre os seus próprios atos, com a possibilidade rever quando convenientes e oportunos.  

 
Considerando que a licitação pública visa à satisfação do interesse público, pautando se 

pelo princípio da isonomia, sendo a função da licitação de viabilizar, através da mais ampla 
disputa, envolver o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do 
interesse público, bem como,  instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a 
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Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade 
(isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração.  

 
Não obstante a empresa Construtora Roy Ltda., apresentou atestados suficientes para 

atender ao item 3.4.1 Qualificação Técnico-Operacional, execução de forro em madeira, vidro 
laminado e revestimento acústico. Se bem vejamos: 

 
REVESTIMENTO ACÚSTICO:  
 
CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº FL 37287 – Contratante 

Secretaria da Ciência Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Turismo. 
 

 
 

 
 

CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado n° 2620210011938 - 
Contratante Secretaria de Esportes, lazer e juventude.  

 

 
 

No atestado em questão foi comprovado mais de 1570 m² de forro acústico, objeto este 
solicitado na comprovação técnico-operacional da licitação, dessa forma fazendo com que a 
empresa Construtora Roy Ltda., seja totalmente qualificada para tal execução dos serviços, uma 
vez que, não houve no Edital nenhuma solicitação especifica de revestimento e as instalações 
em PVC ora apresentadas são efetivamente um revestimento acústico.  

 
 
FORRO EM MADEIRA:  
 
CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado n° 2620210011938 - 

Contratante Secretaria de Esportes, lazer e juventude.  
 

 

     
 
 

CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº 26202F0006023 - 
Contratante Prefeitura Município de Cotia  
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CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº 2620180000888 - 

Contratante Fundação para o desenvolvimento da Educação - FDE 
 

 
 

CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº 2620130005864 - 
Contratante Prefeitura da Estancia Turística de Embu 

 

 
 
CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº FL 37287 – Contratante 

Secretaria da Ciência Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Turismo. 
 

 
 
A Douta Comissão de licitação, entendeu pela inabilitação da empresa Construtora Roy 

Ltda., por não considerar que as execuções de forros apresentadas por essa empresa atendessem 
ao exigido pelo Edital, entretanto não há em que se falar em inabilitação, uma vez que, foram 
apresentados mais de 10.000m² de execução de forro, da qual as instalações são análogas as 
instalações de forros em madeira, sendo os referidos serviços compatíveis e similares ao solicitado. 
Não obstante, no atestado de CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado nº FL 
37287, ora já citado acima, podemos concluir também que, a instalação de forro em PVC só altera 
o material pleiteado, mas a execução, fixação e medidas apresentadas são precisamente iguais 
ao que consta nos projetos básicos fornecidos por essa comissão junto aos documentos de 
licitação. Ficando dessa forma, a Construtora Roy inteiramente qualificada diante das 
comprovações apresentadas.  

 
 
VIDRO LAMINADO:  
 

CAT - Certidão de Acervo Técnico com Registro de Atestado n° SZS-02160 – Contratante 
França Ferraz Engenharia e Construções Ltda 

 

 
 
 

Por fim, a empresa Construtora Roy Ltda., também se faz qualificada para atender aos 
serviços de execução de vidro laminado, uma vez que, os vidros sendo eles laminados ou 
temperados são as mesmas formas de execução, alterando somente o material utilizado, não 
interferindo em nada na realização do feito. Dessa forma, devido as similaridades dos serviços 
apresentados resta claro, que a empresa Construtora Roy Ltda., atende todos os requisitos para a 
habilitação da referida licitação.  
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Sobre o assunto:  
  

(Jurisprudências)  
                                                                                 Sabiamente abordado pelo Excelentíssimo 
Doutor Eros Grau, Ministro aposentado do STF, relator da ADI 2.716, que dispôs:  
  
“A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo 
princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a 
possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de assegurar aos 
administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação 
pretendida pela Administração. (...) Procedimento que visa à satisfação do interesse público, 
pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais 
ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a 
satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção 
da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que 
reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações 
da Administração (...)”  
 
 
 

REQUERIMENTOS  
  

                    
Pelo exposto requer seja reformada a respeitável decisão desta Digna Comissão de 

Licitação que inabilitou a Construtora Roy Ltda., devendo considerar a empresa apta a prosseguir 
no certame.   

  
                                                                                

 Nestes termos.  
P. deferimento  

  
São Paulo, 03 de fevereiro de 2023.  

  
  
 
  

____________________________________  
ALEX CAETANO DA ROCHA 

GER. COMERCIAL/PROCURADOR 
CPF: 196.747.398-66 
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