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Expediente:   TC-019002.989.22-6 

Representante: Sindicato da Indústria da Construção Pesada do 

Estado de São Paulo - SINICESP. 

Representada:   Prefeitura Municipal de Paulínia 

Assunto:   Representação que visa ao exame prévio do edital da 

concorrência pública nº 09/22, do tipo menor preço global, que tem por objeto a 

“contratação de empresa/consórcio de empresas de até duas empresas para 

execução de obras de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica e serviços 

complementares no Bairro Cascata”. 

Responsável:   Ednilson Cazellato (Prefeito) 

Sessão de abertura:   14-09-2022, às 09h00min. 

Advogados cadastrados no e-TCESP: Cesar Augusto Del Sasso (OAB/SP nº 

85.151), Gabriel Curci Tavares Risso (OAB/SP n.º 400.324), Ademar Silveira Palma 

Junior (OAB/SP n.º 87.533), Cesar Henrique Bruhn Pierre (OAB/SP n.º 317.733), 

Diego Pimenta Barbosa (OAB/SP n.º 398.348) e Gabriela Correa Braga (OAB/SP n.º 

417.881). 

   

 

1. SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - SINICESP  formula, com fundamento no artigo 113, § 1º, da 

Lei federal nº 8.666/93, representação que visa ao exame prévio do edital da 

concorrência pública nº 09/22, do tipo menor preço global, elaborado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, cujo objeto é a “contratação de 

empresa/consórcio de empresas de até duas empresas para execução de 

obras de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica e serviços 

complementares no Bairro Cascata”. 

 

2. Insurge-se o Representante, em síntese, conta a exigência de 

demonstração da capacidade técnica-operacional e profissional em atividades, 

a seu ver, demasiadamente específicas (fornecimento e aplicação de base betuminosa 

de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil e/ou da fresagem de 
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pavimentos asfálticos reciclados em usina, com até 3% de CAP; e britagem de materiais 

provenientes dos resíduos da construção civil)1, infringindo a Súmula nº 302 desta 

Corte. 

Requer, por esses motivos, a suspensão liminar do certame e, ao final, seja 

determinada a alteração do edital para fazer cessar os vícios apontados. 

 

3. Considerando que o processo licitatório se presta à garantia da observância 

do princípio constitucional da isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa, 

regras que pareçam afronta a legalidade e/ou impedir a correta elaboração de 

propostas devem ser bem esclarecidas, previamente à realização do certame, 

evitando a subsistência de eventual elemento prejudicial à competitividade. 

Na hipótese, afora o aspecto impugnado, oportuno que a Administração 

também justifique as demais condições estabelecidas para a prova de aptidão 

operacional e profissional, uma vez que, além de impor registro dos atestados 

de capacidade técnica no CREA/CAU para serviço (transporte de materiais) não 
                       
1 “16.3.2. Qualificação Operacional: Atestado (s) ou Certidão (ões) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, necessariamente em nome da empresa licitante, devidamente registrado (s) no órgão competente 
CREA/CAU, que comprove a execução das quantidades mínimas (de acordo com a Súmula 24 do TCE/SP) de 

serviços similares aos seguintes:  
16.3.2.1. Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou fresagem de 
pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel, fornec. e aplicação (com até 3% de CAP), fornecimento e 
aplicação – 24.950,00 m3; 

(...) 
16.3.2.3. Transporte de materiais; 
(...) 
16.3.2.10. Fornecimento e assentamento de guia pré moldada - 13.650,00 m; 

16.3.2.11. Britagem de materiais provenientes dos resíduos da construção civil – 24.950,00 m3; 
16.3.2.16. Aduela em concreto 2,50 x 2,50 em concreto armado – qualitativo. 
16.3.3. Qualificação Profissional: comprovação da licitante de possuir no seu quadro, na data da entrega da 
documentação, profissional (ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente (nos 

termos da Súmula nº 25 do Tribunal de Contas do estado de São Paulo) detentor (es ) de Certidão (ões) de Acervo 
Técnico - CAT, expedido (s) pelo CREA/CAU e que comprove (m) a execução dos serviços de característ icas 
semelhantes, as parcelas de maior relevância do objeto, que são as seguintes:  
16.3.3.1. Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou fresagem de 

pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel, fornec. e aplicação (com até 3% de CAP), fornecimento e 
aplicação; 
(...) 

16.3.3.3. Transporte de materiais; 
(...) 
16.3.3.10. Fornecimento e assentamento de guia pré moldada; 
16.3.3.11. Britagem de materiais provenientes dos resíduos da construção civil; 

(...) 
16.3.3.16. Aduela em concreto 2,50 x 2,50 em concreto armado. 

 
2 SÚM ULA Nº 30 - Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de 
execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de 
experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, de escolas, de 

hospitais, e outros itens. 
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afeto predominantemente à área de engenharia, requer expertise em atividades 

(fornecimento de guia pré-moldadas e de aduelas) que se mostram de pouca 

relevância técnica, o que se agrava pelo fato de que tais produtos são 

fornecidos pela própria empresa e não pelo profissional, não se prestando para 

demonstrar a aptidão deste. 

 

4. É o quanto basta para concluir, em exame prévio e de cognição não plena, 

pela ocorrência de possível violação à legalidade e competitividade desejadas, 

suficiente para a concessão da providência cautelar, a permitir seja bem 

esclarecida, durante a instrução, todas as questões suscitadas. 

Considerando que a entrega das propostas está designada para o dia 14-09-

2022, às 09h00min, acolho a solicitação de exame prévio do edital, 

determinando, liminarmente, ao Prefeito que SUSPENDA a realização da 

sessão pública de recebimento dos envelopes e ABSTENHA-SE DA ADOÇÃO 

DE QUAISQUER MEDIDAS CORRETIVAS NO EDITAL ATÉ ULTERIOR 

DELIBERAÇÃO DESTA CORTE. 

 

5. Notifique-se o Prefeito para que encaminhe a este Tribunal, em 48 horas, a 

contar da publicação na imprensa oficial, as razões de defesa que entender 

pertinentes, acompanhadas do inteiro teor do edital, informações sobre 

publicações, eventuais esclarecimentos e o destino dado a impugnações ou 

recursos administrativos que possam ter sido intentados. 

Não querendo apresentar o inteiro teor do instrumento convocatório, poderá a 

autoridade certificar que o apresentado pela Representante corresponde 

fielmente à integralidade do edital original, que deverá ser suficiente para o 

exame previsto no § 2º do artigo 113 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Oportuno advertir que o descumprimento desta determinação sujeitará o 

responsável, acima identificado, à punição pecuniária prevista no art. 104, III, 

da Lei Complementar estadual nº 709/93. 
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Em caso de superveniente desconstituição do certame, mediante revogação ou 

anulação do edital, o ato deverá ser comunicado a esta Corte, com a devida 

comprovação de sua publicidade na Imprensa Oficial ou local. 

Informe-se ainda que, nos termos da Resolução n. 01/2011, a íntegra desta 

decisão e da inicial poderá ser obtida no Sistema de Processo Eletrônico (e-

TCESP), na página www.tce.sp.gov.br, mediante cadastramento que é 

obrigatório. 

 

6. Submetam-se estas medidas, na primeira oportunidade, para referendo do 

E. Plenário, nos termos do artigo 221, parágrafo único, do Regimento Interno. 

Findo o prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa, 

encaminhem-se os autos para manifestação da ATJ e dê-se vista ao DD. 

Ministério Público de Contas, retornando por SDG, nos termos do 

procedimento indicado no artigo 223 do Regimento Interno. 

Ultimada a instrução processual, remetam-se os autos ao E. Plenário. 

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente. 

Publique-se. 

GCSEB, 13 de setembro de 2022. 

 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

              CONSELHEIRO 

 

http://www.tce.sp.gov.br/

