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“A medida que vem propor-vos é a criação de um 

Tribunal de Contas, corpo de magistratura intermediária 

à administração e à legislatura  que, colocado em posição 

autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado 

de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas 

funções vitais no organismo constitucional, sem risco de 

converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil (...)

Não basta julgar a administração, denunciar o excesso  

cometido, colher a exorbitância ou prevaricação para as 

punir. Circunscrita a esses limites, essa função tutelar dos 

dinheiros públicos será muitas vezes inútil, por omissa, 

tardia ou impotente.

Convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente 

a despesa e o poder que quotidianamente a executa 

um mediador independente, auxiliar de um e de outro, 

que, comunicando com a legislatura e intervindo na 

administração, seja não só o vigia como a mão forte da 

primeira sobre a segunda, obstando a perpetuação das 

infrações orçamentárias por um veto oportuno aos atos do 

executivo, que direta ou indireta, próxima ou remotamente, 

discrepem da linha rigorosa das leis de finanças.”

Exposição de Motivos do Decreto nº 966-A

- 7 de novembro de 1890 -R
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COMEMORAÇÃO

TCESP completa  
95 anos de atividades
Instituído por meio do Decreto nº 3.708-A, de 6 de maio de 1924, Corte de Contas 

paulista atua na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, exceto a Capital.  

ESPECIAL
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) comple-
tou, no dia 6 de maio, 95 (noventa e cinco) anos de atividades. O 
órgão fiscalizador foi instituído por meio do Decreto nº3.708-A, 
de 6 de maio de 1924, sendo o Presidente do Estado, Washington 
Luís, que é considerado o Organizador do Tribunal e a quem coube 
nomear os primeiros cinco Ministros. 

A posterior regulamentação da Corte foi promulgada pelo en-
tão recém-empossado Presidente do Estado, Carlos de Campos. O 
primeiro Presidente do TCESP foi o Ministro Jorge Tibiriçá, eleito 
na sessão plenária inaugural naquele mesmo 6 de maio.

Compete ao Tribunal atuar na fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São 
Paulo e de seus municípios, exceto o da Capital, bem como igual 
atuação no controle das respectivas entidades de administração 

direta e indireta, e na das fundações por eles instituídas ou man-
tidas, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplica-
ção de subvenções e renúncia de receitas.

A jurisdição do Tribunal alcança administradores e demais 
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, além das 
pessoas físicas ou jurídicas que, mediante convênios, acordos, 
ajustes ou outros instrumentos congêneres, apliquem auxílios, 
subvenções ou recursos repassados pelo Poder Público.

Assim como os demais Tribunais de Contas, a Corte pau-
lista é um órgão independente, com autonomia orçamentária 
e administrativa e não se subordina a nenhum dos Poderes. O 
TCE de São Paulo detém liberdade para organizar sua atividade 
fiscalizatória, independente de quaisquer interesses político-
partidários ou inclinações ideológicas.

1924 I 2019

95 ANOS
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Primeira 
sessão 
da Corte 
aconteceu 
em 1924

HISTÓRIA

Com sede na cidade de São Paulo e 
jurisdição no Estado, o Tribunal de 
Contas elegeu Jorge Tibiriçá Piratininga 
como primeiro Presidente.

Organizado pela Lei nº1961, de 29 de dezembro de 1913, e 
tendo regulamento aprovado pelo Decreto nº3.708-A, de 6 de 
maio de 1924, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo re-
alizou sua primeira Sessão Plenária nesta mesma data, sob a 
presidência de Jorge Tibiriçá Piratininga.

Os termos do artigo 89 da Constituição Federal de 1891 fo-
ram mantidos pelo artigo 71 da Constituição Paulista de 1921: 
“É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da 
receita e de despesa e verificar a sua legalidade, antes de se-
rem prestadas ao Congresso”.

ESPECIAL
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Por meio de projeto de lei e após discussões e emendas, é apro-
vada e promulgada, por Washington Luís Pereira de Sousa, a Lei 
Estadual nº1.961, de 29 de dezembro de 1923, concretizando-se, 
assim, a criação e instalação do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. O regulamento do Tribunal surgiria com o Decreto Esta-
dual nº3.708-A, de 6 de maio de 1924, editado pelo recém-empos-
sado Presidente do Estado, Carlos de Campos.  

. Extinção

Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930, o De-
creto Estadual nº4.793, de 12 de dezembro de 1930, extinguiu 
a Corte de Contas paulista. Quatro anos depois, a Constituição 
Federal de 1934 restabeleceu o Tribunal de Contas da União; 
entretanto, a Carta Paulista, de 9 de julho de 1935, não instituiu 
a criação de um Tribunal no âmbito estadual. Durante o Estado 
Novo, Estados e Municípios observavam normas do Decreto-Lei 
Federal nº1.202, de 8 de abril de 1939, denominado ‘Ato Adicio-
nal à Carta Constitucional de 1937’.

95 ANOS
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Em 29 de outubro de 1945, findo o 
governo de Getúlio Vargas, é restabele-
cido o Estado de Direito com a promul-
gação da Constituição Federal de 1946. 
Somente um ano mais tarde o Tribunal 
de Contas paulista voltaria a funcionar.

Sob a égide da Constituição de 
1946, o interventor do Estado de São 
Paulo, Embaixador José Carlos de Ma-
cedo Soares, edita o Decreto-Lei Esta-
dual nº16.690, de 7 de janeiro de 1947, 
restabelecendo o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo que, passa a funcio-
nar com 3 corpos distintos: Deliberativo, 
Instrutivo e Representação da Fazenda. 

Em 6 de março de 1947 o Decre-
to-Lei nº17.032 dispõe sobre a sua 
organização. A seguir, a Secretaria é 
regulamentada pelo Decreto Estadual 
nº17.115, de 12 de março de 1947.

 

Editado em 1947, Decreto-Lei 
restabelece TCESP no Estado

A Corte de Contas paulista voltou a funcionar após um ano da promulgação  
da Constituição Federal de 1946; Secretaria foi regulamentada seis dias depois.

MEMÓRIA

ESPECIAL
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ATRIBUIÇÕES

Novas legislações extinguem Tribunais de Contas dos municípios e  
as Cortes estaduais passaram a controlar atos de quase 4 mil administradores.

Câmaras começam 
a funcionar em 1962 
e TCESP passa a 
fiscalizar contas  
dos municípios

Em 13 de agosto de 1962, a Lei Estadual 
nº6.864, decorrente da rejeição de vetos, fa-
cultou à Corte de Contas dividir-se em duas 
Câmaras, cabendo a Presidência da Primeira 
ao Vice-Presidente e, da Segunda, ao Decano 
ou Ministro mais antigo na função.

Em decorrência das grandes mudan-
ças, o Tribunal novamente se atualiza 
para possibilitar o atendimento às exi-
gências constitucionais, reorganizado 
por outra Lei Orgânica, de nº10.319, de 
16 de dezembro de 1968. 

O controle das contas públicas dos qua-
se 4.000 Municípios brasileiros passa a ser, 
em razão do artigo 16, e seu parágrafo 1º da 
Emenda Constitucional de 1967, função das 
Cortes de Contas estaduais, uma vez que 
pelo artigo 191 da mesma Emenda eram 
declarados extintos todos os recém criados 
Tribunais de Contas Municipais.

95 ANOS
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Em 1967, Carta paulista permite 
 ao TCE fiscalizar municípios

Constituição do Estado de São Paulo incumbe o Tribunal de  
Contas de fiscalizar a gestão financeira e orçamentária. 

Com a edição da Constituição Paulista no ano de 1967, 
o TCESP passou a ter como competência a fiscalização fi-
nanceira e orçamentária sobre os municípios. Até então, 
ao Tribunal competia efetuar o controle da legalidade e da 
regularidade das despesas, com julgamento dos responsá-
veis, cabendo-lhe o registro prévio da despesa, sem o qual 
os gastos orçamentários do Estado não se realizavam.  

A Corte de Contas passou, a partir da Carta Paulista de 
1967, a ser integrada por 11 (onze) Ministros, nomeados 
pelo Governador, com prévia aprovação da Assembleia, e 

a gozar do poder/dever de efetuar inspeções nos órgãos 
auditados mediante fiscalização financeira e orçamentária.

Por meio da Emenda à Constituição Federal nº1, de 
1969, os integrantes do Colegiado foram limitados a 
sete, ocorrendo, também, a alteração de sua designa-
ção de Ministros para Conselheiros, por força do pará-
grafo único do artigo 193.

Em decorrência, visando assegurar a necessária har-
monia entre os textos, o Governo do Estado de São Paulo 
promoveu a Emenda 1/69 à Constituição Paulista.

COMPOSIÇÃO

ESPECIAL
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Constituição de 88 fortalece 
atuação da Corte de Contas

Em sessão histórica, Congresso Nacional aprova a ‘Constituição Cidadã’, fortalece  
o TCE e torna o órgão importante mecanismo de proteção do patrimônio público. 

A Constituição de 1988 promoveu o fortalecimento da instituição 
Tribunal de Contas a partir da necessidade de aperfeiçoamento do 
controle sobre as administrações públicas. Ao TCE foi garantida com-
petência para aplicar multas, interromper licitações, sustar a execução 
de despesas, julgar atos de admissão e promover a responsabilização 
dos administradores. A Constituição previu um Corpo de Auditores 
para autuar junto ao órgão, e dispôs sobre o funcionamento de um 
Ministério Público de Contas como parte da Instituição.

Por meio da Resolução nº2/88 da Presidência, publicada no dia 
8 de agosto, foi instituido o Colar do Mérito da Justiça de Contas, 
utilizado pelos Conselheiros em ocasiões solenes e eventos formais.

COMPETÊNCIAS

95 ANOS
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Em 1988, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
criou a primeira unidade descentralizada no interior do 
Estado, denominada Escritório Regional. A nova Consti-
tuição Paulista, promulgada em cinco de outubro de 1989, 
adaptada ao modelo da União, também dedicou uma se-
ção especial ao Tribunal de Contas.

Em face da nova realidade, o TCE, em 14 de janeiro de 
1993, mais uma vez se reorganiza por meio da Lei Complemen-
tar nº709 que, no Capítulo II, da ‘Composição e Organização’, 

muda o título de Escritórios Regionais para Unidades Regionais. 
Denominadas de Escritórios Regionais, as seis unidades 

da Corte de Contas paulista no interior do Estado foram 
criadas por meio da Resolução nº4/1988, editada pelo TCE, 
e regulamentadas por meio da Instrução 1/88. 

Atualmente o Tribunal de Contas possui 20 Unidades Re-
gionais distribuídas no interior e no litoral do Estado, modelo 
que permite a agilidade nas ações de fiscalização exercidas 
junto aos jurisdicionados paulistas.

Tribunal de Contas cria  
Unidades Regionais no Estado

Em 1993, Lei Orgânica permite a descentralização das  
atividades e cria as Unidades Regionais do TCE. 

EXPANSÃO

ESPECIAL
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Araçatuba - UR-01 
Av. Café Filho, 402 - Jardim Icaray
CEP: 16020-550 - Araçatuba - SP
Telefones: (18) 3609-9700
ur01@tce.sp.gov.br

Bauru - UR-02 
Rua José Francisco Augusto, 5-4 - Jd. Godoi
CEP: 17021-640 - Bauru - SP
Telefones: (14) 3109-2350
ur02@tce.sp.gov.br

Campinas - UR-03 
Avenida Carlos Grimaldi, 880 - Jd. Conceição
CEP: 13091-000 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3706-1700
ur03@tce.sp.gov.br

Marília - UR-04 
Rua Prof. Francisco Morato, 381 - Jd. São Geraldo  
CEP: 17501-020 - Marília - SP
Telefone: (14) 3592-1630
ur04@tce.sp.gov.br

Presidente Prudente - UR-05 
Rua José Cupertino, 179 - Jd. Marupiara
CEP: 19060-090 - Presidente Prudente - SP
Telefones: (18) 3226-5060
ur05@tce.sp.gov.br

Ribeirão Preto - UR-06 
Rua Adolfo Zéo, 426 - Ribeirânia
CEP: 14096-470 - Ribeirão Preto - SP
Telefones: (16) 3995-6800
ur06@tce.sp.gov.br

São José dos Campos - UR-07
Av. Heitor Vila Lobos, 781 - Vila Ema
CEP: 12243-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3519-4610
ur07@tce.sp.gov.br

São José do Rio Preto - UR-08 
Av. José Munia, 5.400 - Chácara Municipal
CEP: 15090-500 - São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3206-0800
ur08@tce.sp.gov.br

Sorocaba - UR-09
Rua Marco Francisco Garcia Chiuratto, 180  - Jd. Saira  
CEP: 18085-840 - Sorocaba - SP
Telefones (15) 3238-6660
ur09@tce.sp.gov.br

Araras - UR-10
Av. Maximiliano Baruto, 471 - Jd. Universitário
CEP: 13607-339 - Araras - SP
Telefone: (19) 3543-2460
ur10@tce.sp.gov.br

Fernandópolis - UR-11 
Rua Maria Batista, 209 - Boa Vista
CEP 15.600-000 - Fernandópolis - SP
Telefone: (17) 3465-0510
ur11@tce.sp.gov.br

Registro - UR-12
R. Goro Assanuma, 259 - Vila São Nicolau 
CEP 11.900-000 - Registro - SP
Telefone: (13) 3828-7220
ur12@tce.sp.gov.br

Araraquara - UR-13 
Rua Dr. Euclides da Cunha Viana, 551
Jd. Santa Mônica -  CEP: 14.801-096
 Araraquara - SP - Telefone: (16) 3331-0660
ur13@tce.sp.gov.br

Guaratinguetá - UR-14
Avenida Doutor Ariberto Pereira da Cunha, 1302 
CEP - 12515-241 – Guaratinguetá - SP
Telefone: (12) 3123-2260
ur14@tce.sp.gov.br

Andradina - UR-15 
Rua Pereira Barreto, 1681 - Centro
CEP  - 16901-022 -Andradina - SP
Telefone: (18) 3721-7800
ur15@tce.sp.gov.br

Itapeva - UR-16  
Av. Coronel Acácio Piedade, 384 - Centro
CEP 18400-180 - Itapeva - SP
Telefone: (15) 3524-4800
ur16@tce.sp.gov.br

Ituverava - UR-17
Rua José Bonifácio, 803 - Jd.Independência
CEP 14500-000 - Ituverava - SP
Telefone: (16) 3839-0943 / 3839-0376
ur17@tce.sp.gov.br

Adamantina - UR-18 
Rua Josefina Dal’Antonia Tiveron, 180 – Centro   
CEP-17800-000  - Adamantina – SP 
Telefones: (18) 3502-3260
ur17@tce.sp.gov.br

Mogi Guaçu - UR-19
Rua Catanduva, 145 - Jd.Planalto Verde
CEP 13843-193 - Mogi Guaçu - SP
Telefone:(19) 3811-8300 / 3811-8339
ur19@tce.sp.gov.br

Santos - UR-20
Rua Vergueiro Steidel -Embaré
CEP 11040-270 – Santos – SP
Telefones: (13) 3208-2400
ur20@tce.sp.gov.br

Unidades Regionais TCESP

95 ANOS
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Popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF), a Lei Complementar nº101 de 2000, trouxe aos Tribu-
nais de Contas maior projeção ao exigir dos poderes constituí-
dos perfeito equilíbrio orçamentário.  Em face das mudanças na 
legislação das finanças públicas, o TCESP passou a privilegiar 
sua função pedagógica, com a finalidade de instruir e orientar, 
instituindo grupos de estudos, participando de congressos, se-
minários, debatendo e mudando procedimentos de auditoria e 
gestão dos recursos públicos.

Em junho de 2000, o TCESP promoveu o ‘Encontro de Pre-

feitos, Presidentes de Câmaras e Administradores Públicos’, com 
o objetivo de transmitir informações sobre a Lei Complementar 
Federal nº101/2000, e distribuir o Manual Básico – Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, elaborado por técnicos do Tribunal. No interior 
foram promovidos 11 encontros com o mesmo propósito.

O manual integrou uma série de cartilhas editadas pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob 
a denominação ‘Gestão Fiscal Responsável – Manual Básico do 
TCESP sobre a LRF’. O lançamento, em setembro de 2000, foi pro-
movido em conjunto com o Instituto Rui Barbosa (IRB).

Lei de Responsabilidade Fiscal 
garante equilíbrio nas finanças
Lei Complementar Federal nº101, de 2000, trouxe aos Tribunais a garantia  

de exigir dos poderes constituídos perfeito equilíbrio orçamentário.

ESTABILIDADE

ESPECIAL
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Semana Jurídica capacita  
gestores e servidores públicos

Realizado desde 2003,  o evento faz parte do calendário oficial do 
 Tribunal de Contas e busca atualizar e agregar novos conhecimentos.

O Tribunal de Contas promove, há 17 anos, a ‘Semana Jurídi-
ca’, concebida com o objetivo de difundir conhecimentos da área 
jurídica para servidores públicos, profissionais e estudantes de Di-
reito e áreas afins, estimulando o debate de ideias que contribuam 
para melhorar a sociedade, tornando-a mais justa e equilibrada.

Desde sua primeira edição no ano de 2003, a Semana Jurídi-
ca reúne convidados de alto nível para apresentação de temas e 
palestras de excelência, características que explicam o sucesso do 

evento, crescente e consolidado como uma das mais relevantes 
atividades jurídicas na área do controle das contas públicas.

Criada para estimular o intercâmbio de conhecimento e 
promover o debate sobre temas da atualidade, a Semana Ju-
rídica do TCE reúne, todos os anos, autoridades renomadas do 
Direito brasileiro. Desde sua criação, o evento é tradicional-
mente realizado na semana do Dia do Advogado, comemora-
do em 11 de agosto.

CAPACITAÇÃO

95 ANOS
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TCE cria emblemas oficiais e 
medalha de serviços meritórios

Criada em 2004, a Medalha de Serviços Meritórios é concedida aos servidores 
 e cidadãos que contribuíram com relevantes serviços prestados ao TCESP.

O Tribunal Pleno, por meio da Resolução nº4, de 6 de 
outubro de 2004, instituiu a bandeira e o emblema do 
TCESP. A iniciativa levou em conta o aniversário de 80 
anos da efetiva instalação do Tribunal no Estado.

A bandeira com o emblema oficial fica hasteada na 
Sede, nas Unidades Regionais e disposta nos congressos 
e eventos de que a Instituição participa. O emblema é 

utilizado nas publicações oficiais e em materiais de co-
municação internos e externos. No mesmo ano foi criada 
a Medalha de Serviços Meritórios do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo. A condecoração, projetada pelo 
Procurador aposentado Wallace de Oliveira Guirelli, é 
concedida pela Instituição a servidores que se destacam 
no cumprimento de suas funções na Casa.

INSTITUCIONAL

ESPECIAL
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Aos 85 anos, Corte cria selo  
postal e carimbo comemorativo

Pela primeira vez, o Tribunal de Contas institui  
um selo personalizado e um carimbo 

comemorativo em referência à instalação  
e ao efetivo início de seu funcionamento. 

No dia 6 de maio de 2009, o Tribunal de Contas realizou sessão especial 
do Pleno relativa aos 85 anos de instalação e realização da primeira sessão 
plenária. Durante a solenidade foi lançado selo postal personalizado e carim-
bo comemorativo de obliteração das estampilhas, promovido pelo Ministério 
das Comunicações e pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

CELEBRAÇÃO

95 ANOS
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Tribunal inaugura Escola  
Paulista de Contas Públicas

Por meio de ações educacionais, a Escola de Contas cumpre 
seu objetivo estratégico de formar e informar o público-alvo.

Criada pelo Ato 118, publicado no Diário Oficial de 20 de 
janeiro de 1988, a Coordenadoria de Capacitação e Aperfeiçoa-
mento foi instalada, inicialmente, no 10º andar do prédio sede, 
e depois passou a funcionar no 2º e 9º andar do prédio Anexo II.

Instituída pela Resolução nº11, publicada no Diário Oficial de 22 
de dezembro de 2004, a Escola de Contas passou a desenvolver ações 
educacionais antes a cargo daquela Coordenadoria de Capacitação. 

Em 5 de maio de 2006, o Tribunal transformou a Coordena-
doria em Escola de Contas Públicas, que hoje, está localizada no 
térreo do Anexo I, em amplo e agradável espaço.

A Escola de Contas atua na capacitação, no aperfeiçoamento e no 
treinamento dos servidores e jurisdicionados. Dentre outras funções, 
realiza diversas atividades como, seminários, palestras, conferências, 
cursos de extensão e especialização em nível de pós-graduação.

INSTRUÇÃO

ESPECIAL
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Auditoria Eletrônica  
completa 15 anos  

de atividades

Estrategicamente, a Audesp foi um marco na implantação  
de controle informatizado de gestão governamental.

Os primeiros movimentos em relação à criação do que hoje é o 
Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (AUDESP), ado-
tado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCESP), começou em 2003.

Em 2008, foi implantado o primeiro módulo da ferramenta, 
hoje conhecido como a FASE I, voltada para a captura de todos os 
registros contábeis dos órgãos municipais. Desde então, a entrega 
dos documentos eletrônicos contábeis passou a ser obrigatório.

No exercício de 2010, a Audesp implantou um novo módulo cha-
mado ‘FASE II – Prestação de Contas’, que trabalha com uma série de 
dados utilizando-se exclusivamente de documentos eletrônicos.  

Em paralelo, duas outras Fases começaram: FASE III, tam-
bém conhecida como Atos de Pessoal e FASE IV – Licitações e 
Contratos/Ajustes. Ambas entraram em vigor, gradativamen-
te, no decorrer do exercício de 2016. 

A FASE III recebe todos os dados de pessoal, desde o mo-
mento da realização do concurso público e admissão até a 
aposentadoria do servidor.

A FASE IV está voltada a trabalhar com dados e informações 
que envolvem os processos de compras, sejam elas realizadas por 
licitações ou diretamente, independente da modalidade adotada.

ADMINISTRAÇÃO

FASE III
ATOS DE PESSOAL

FASE IV
LICITAÇÕES E CONTRATOS

FASE II
PRESTAÇÃO DE CONTAS

FASE I
CONTABILIDADE

A funcionalidade permite 
a recepção de dados de 
licitações, instrumentos 
contratuais, termos 
aditivos e dados sobre a 
execução contratual nos 
entes fiscalizados.

Informações sobre Atos 
Normativos, quadro de 
pessoal e funcional, con-
curso/seleção, admissão, 
aposentadorias e pen-
sões. Abrange os órgãos 
estaduais e municipais. 

Trabalha no âmbito da 
prestação de contas – 
com informações e da-
dos eletrônicos da esfera 
municipal que figuram 
no Orçamento Fiscal e 
Seguridade Social.

FASES DA AUDESP

Recepção Eletrônica de 
Dados Contábeis, Peças 
de Planejamento: Plano 
Plurianual (PPA),Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

AUDESP
Prédio Anexo II
Rua Venceslau Brás, 183 - Centro
CEP: 01016-000 - São Paulo - SP
PABX: (11) 3292-3266

FALE CONOSCO
As dúvidas devem ser 
encaminhadas, exclusivamente, 
por meio do link http://
atendimento.tce.sp.gov.br.

95 ANOS
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Tribunal de Contas passa  
a ter Corpo de Auditores
O Corpo de Auditores tomou posse em 17 de outubro de 2012, 

em decorrência do artigo 2º da Lei Complementar 979/05.

Criado pela Lei Complementar Estadual 979, de dezem-
bro de 2005, o cargo de Auditor foi implantado com base na 
Constituição Federal de 1988. No TCE, o Corpo de Audito-
res tomou posse em 17 de outubro de 2012, após nomeação 
ocorrida no dia 30 de abril do mesmo ano.

A legislação dispõe, entre as atribuições do Auditor, a de 
substituir os Conselheiros nas suas ausências legais. Dentre 
as competências estão ainda, o julgamento dos feitos sin-

gulares municipais e o diferimento dos contratos autuados 
separadamente por determinação das instruções normativas, 
desde que não contenham manifestações desfavoráveis da 
fiscalização e do Ministério Público.

Atualmente o quadro da Auditoria tem como integrantes: 
Samy Wurman, Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, Antonio 
Carlos dos Santos, Josué Romero, Sílvia Monteiro, Valdenir 
Antônio Polizeli e Márcio Martins de Camargo.

COMPETÊNCIAS

ESPECIAL
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Processo Eletrônico agiliza 
tramitação processual e  

garante confiança de dados
Além de celeridade no acesso aos dados, a ferramenta 

 garante confiabilidade e segurança ao usuário.

Iniciado em meados do ano de 2010, o sistema e-TCESP, tam-
bém conhecido como Processo Eletrônico, teve origem no Pro-
cesso Judicial Digital (PROJUDI), por meio do termo de parceria 
firmado com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Instituído por meio da Resolução nº1/2011, o e-TCESP, além de 
celeridade, promove a redução significativa de custos de armaze-
namento e transporte de documentos em face da eliminação de 
papel, assim como se traduz em instrumento eficaz de confiabili-
dade e segurança de dados aos usuários, possibilitando, ainda, a 
intervenção via web (24 horas por dia, 7 dias por semana). 

Em operação, o Processo Eletrônico teve início com a apre-
ciação dos exames prévios de edital e passou a incluir a trami-

tação de atos de pessoal e respectivos recursos, dentre outros 
tipos de expedientes. Atualmente, o sistema está estruturado 
para receber a remessa de contratos via web

A ferramenta, além de celeridade no acesso aos dados, 
garante confiabilidade e segurança ao usuário – pois requer 
o uso obrigatório da assinatura eletrônica com os devidos 
certificados digitais.

Dentre outros benefícios oferecidos com o uso do e-TCESP, 
segundo a gestora da ferramenta, Sandra Maia, estão a sensí-
vel e significativa redução dos gastos administrativos – com 
pessoal, deslocamentos e materiais – e economia dos recur-
sos naturais, com a eliminação do uso do papel. 

TECNOLOGIA

95 ANOS
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Ministério Público 
é criado no âmbito  

do Tribunal de Contas 
A nomeação dos membros do MPC foi publicada no  
Diário Oficial do Estado, em 23 de fevereiro de 2012.

Criado por meio da Lei Complementar nº1.110, de 14 de 
maio de 2010, o Ministério Público de Contas (MPC) iniciou 
suas atividades no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
no dia 21 de março de 2012. A nomeação dos membros do 
MPC, habilitados em concurso público para fazer parte per-
manente do quadro de pessoal do TCE, foi veiculada no Diário 
Oficial do Estado, em 23 de fevereiro de 2012. 

Sob o comando do Procurador-Geral, Thiago Pinheiro Lima, 
compõem o MPC os Procuradores Celso Augusto Matuck Feres 

Junior, Élida Graziane Pinto, José Mendes Neto, João Paulo 
Giordano Fontes, Leticia Formoso Delsin Matuck Feres, Rafael 
Antonio Baldo, Renata Constante Cestari e Rafael Neubern 
Demarchi Costa.

Além de participarem efetivamente de todas as sessões 
de julgamento, requerem informações detalhadas sobre 
movimentação de todos os processos e decisões da Corte 
emitindo pareceres e recebendo denúncias de possíveis irre-
gularidades na gestão pública.

EFETIVIDADE

ESPECIAL
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Ciclo de Debates capacita  
gestores há mais de 20 anos
Durante o Ciclo, realizado anualmente pelo TCESP, membros do Colegiado  

e técnicos apresentam palestras e exposições sobre diversos temas.

O caráter municipalista conferido pela Constituição de 
1988 levou o Tribunal a desenvolver uma postura didática, de 
orientação aos jurisdicionados e à sociedade de uma forma 
geral. Voltado para um público de Prefeitos, Presidentes de Câ-
maras, gestores e demais agentes públicos, o Ciclo de Debates 

com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais tem sido realiza-
do em todo o Estado há 23 anos com o propósito de atualizar 
o conhecimento dos agentes, visando bons resultados da Ad-
ministração. Nesses encontros, técnicos do TCE ministram pa-
lestras e exposições sobre temas alusivos à boa gestão pública.

GESTÃO PÚBLICA

95 ANOS
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Desde sua fundação,  
Corte de Contas paulista  

já teve 33 Presidentes
Jorge Tibiriçá Piratininga, engenheiro agrônomo e político, foi  

o primeiro a assumir a presidência do Tribunal de Contas do Estado.

Desde a sua fundação, em 6 de maio de 1924, o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já teve 33 
Presidentes. O primeiro a assumir o posto foi Jorge 
Tibiriçá Piratininga, engenheiro agrônomo e político. 

Nascido na França e formado na Alemanha, Pira-
tininga foi secretário da Agricultura, de Negócios, do 
Comércio e Obras Públicas e Governador do Estado de 
São Paulo em duas ocasiões, (1890/1891 e 1904/1908).

Os designados para ocupar a Presidência da Ins-
tituição são eleitos pela maioria do Colegiado du-
rante sessão convocada ao final de cada exercício. A 
troca no comando da Corte segue o previsto na Lei 

Complementar nº709/93 e no Regimento Interno do 
Tribunal de Contas paulista.

A cada ano, durante a sessão especial do Pleno, 
são definidos os novos Presidente, Vice-Presidente e 
Corregedor do TCESP. Os escolhidos são eleitos por 
maioria simples (50% mais um) e o voto de cada um 
dos integrantes do Colegiado é secreto.

No exerício de 2019, o Colegiado é composto pe-
los Conselheiros Antonio Roque Citadini (Presidente); 
Edgard Camargo Rodrigues (Vice-Presidente); Cristiana 
de Castro Moraes (Corregedora); Renato Martins Costa; 
Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo.

COMPOSIÇÃO

ESPECIAL
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NOTÍCIAS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em alu-
são ao aniversário de 95 anos, realizou no dia 6 de maio, às 
11h00, solenidade de hasteamento das bandeiras, prestigia-
da por Conselheiros, Diretores, servidores e convidados.

Fizeram o hasteamento das bandeiras – do Brasil, de São Paulo 
e do Tribunal de Contas – o Presidente do TCE, Conselheiro Antonio 
Roque Citadini; o Vice-Presidente, Edgard Camargo Rodrigues e a 
Corregedora da Casa, Cristiana de Castro Moraes, respectivamente.

O hasteamento contou com a presença de Grupamento 

da Academia do Barro Branco integrado por um contingente 
de Alunos-Oficiais, em uniforme de gala. O Hino Nacional foi 
executado pela Banda da Polícia Militar.

Participaram do ato, os Conselheiros Renato Martins Costa, 
Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo; o Auditor-Substitu-
to de Conselheiro, Antonio Carlos dos Santos, que representou o 
Corpo de Auditores e o Procurador-Geral do Ministério Público 
de Contas, Thiago Pinheiro Lima, que na oportunidade represen-
tou os Procuradores de Contas da Corte paulista.

TCESP realiza solenidade de 
hasteamento das bandeiras

Encontro, que ocorreu em 6 de maio, foi realizado em alusão  
ao aniversário de 95 anos da fundação da Corte de Contas Paulista.

EFEMÉRIDE

95 ANOS
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Sessões ordinárias e eventos 
podem ser acompanhados ao vivo

Transmissões em tempo real do Auditório Nobre do TCE, na Capital, permitem  
ao público assistir aos julgamentos e as principais atividades de capacitação.

No dia 11 de dezembro de 2013, sob a Presidência do Con-
selheiro Decano Antonio Roque Citadini, o Tribunal de Contas 
transmite ao vivo a sessão especial do Pleno. Em 2014, já sob a 
Presidência do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, todas 
as sessões de Câmaras e Plenário passaram a ser disponibiliza-
das para acesso ao público em canal do YouTube. 

Com o objetivo de aproximar o cidadão e jurisdicionado de 

suas atividades,  o TCE promoveu a instalação de equipamentos, 
pessoal e infraestrutura necessários para transmitir as sessões e 
acompanhamento de eventos, cursos e solenidades realizados no 
Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’.

Além das sessões ordinárias, os principais cursos e atividades 
de capacitação promovidos pela Corte também são transmitidas 
em tempo real por meio da TVTCE e das redes sociais.

TEMPO REAL

ESPECIAL
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NOTÍCIAS
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Estado de São 
Paulo tem mais 
de 1600 obras 
paralisadas ou 
atrasadas 

OBRAS PÚBLICAS

O Estado de São Paulo possui mais de 1650 
obras paralisadas. Os números fazem parte de 
um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) e apontam que o 
montante de recursos públicos envolvidos, entre 
obras nos municípios e de competência do Esta-
do, ultrapassa o valor de R$ 49 bilhões.

Entre os meses de fevereiro e março deste 
ano, foram consultados 4.474 órgãos jurisdicio-
nados – nos municípios e no Estado – que infor-
maram que, no quadro atual, foram computadas 
1.677 obras paralisadas ou atrasadas, totalizan-
do um investimento de R$ 49.644.569.322,13. 

Do total de obras paralisadas, 317 são de 
responsabilidade do governo do Estado e pos-
suem um valor médio de R$ 145.272.295,50. O 
relatório aponta um total de 1.360 obras nos 
municípios paulistas com valor médio de R$ 
2.642.096,80. Das obras paralisadas, 42,28% 
utilizam recursos oriundos de financiamentos 
estabelecidos por meio de convênios com a 
União. Um percentual de 31,66% dos investi-
mentos tem como principal fonte de recursos 

o Tesouro do Estado, enquanto que 22,96% 
dos empreendimentos são realizados com re-
cursos próprios da administração.

Em relação à classificação do tipo de obra, 
24,39% da amostra se refere a obras da área de 
Educação (Universidades, Faculdades, Escolas e 
similares). Em 22,24% dos casos, os investimen-
tos são relativos à infraestrutura de equipamen-
tos urbanos ao par que 18,07% são ligados a 
contratações para fins de mobilidade urbana. Do 
total, 11,75 % são referentes à área da Saúde 
(hospital, posto de saúde, UBS, CAPS) e 6,2% 
destinados para a Habitação.

 
. CNJ

Parte do estudo, que traz uma análise seg-
mentada que relaciona 2019 obras que estão 
sendo realizadas ao longo dos últimos 10 (dez) 
anos e com valores superiores a R$ 1,5 milhão, 
foi encaminhada para o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Somados os valores contratuais 
atingem a cifra de R$35.680.415,10. 

NOTÍCIAS

Levantamento apontou existência de 1.677 obras paralisadas; 
219 empreendimentos possuem custos acima de R$ 1,5 milhão.

Estado de São 
Paulo tem mais 
de 1600 obras 
paralisadas ou 
atrasadas 
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disponibilizou, 
no dia 4 de abril, uma ferramenta que permitirá ao cidadão veri-
ficar a relação de todas as obras que se encontram atrasadas e/
ou paralisadas nos municípios e no Estado. O mapa virtual, que 
pode ser acessado pelo público através da internet, aponta mais 
de 1.600 obras de infraestrutura que, juntas, representam mais 
de R$ 49,6 bilhões em investimentos.

Disposto de forma clara e de fácil navegação pelos interessa-
dos, o sistema foi desenvolvido pelos Departamentos de Supervi-
são da Fiscalização (DSFs) em conjunto com o Departamento de 
Tecnologia da Informação (DTI), sem custos externos para o órgão.

O mapa ainda disponibiliza gráficos que apontam as princi-
pais fontes de recursos dos empreendimentos e a classificação 
das obras por áreas temáticas (Educação, Saúde, Habitação, Mo-
bilidade Urbana, Abastecimento de água e tratamento de esgoto 
e melhoria dos equipamentos urbanos).

Caso o usuário deseje acessar o conjunto das obras apontadas 
pela Corte de Contas, o sistema disponibiliza uma planilha de con-
sulta, que informa, entre outros, dados das empresas contratadas e 
o detalhamento dos serviços propostos e contratados pelos municí-
pios e pelo Estado. O painel de obras atrasadas e paralisadas pode 
ser acessado por meio do link www.tce.sp.gov.br/paineldeobras.

Ferramenta traz dados que apontam 1.677 obras paralisadas e/ou  
atrasadas no Estado e que possuem investimentos de mais de R$ 49 bilhões.

TCE cria mapa virtual das obras 
paralisadas ou atrasadas em SP

PAINEL DE OBRAS 

NOTÍCIAS

 PAINEL DE OBRAS
ATRASADAS OU 
PARALISADAS 
 Acesse o relatório
geral de atividades

Para acessar basta posicionar seu leitor de 
QRCode sobre a imagem ao lado ou visitar o link 

http://bit.ly/2Kpo51H.
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TCESP realiza vistoria surpresa  
em 275 Delegacias da Polícia 

Civil na capital e interior

F I S C A L I Z A Ç Ã O
NOTÍCIAS
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O TCESP, realizou no dia 30 de abril, uma fiscalização 
ordenada em 275 Delegacias de Polícia da Capital, do in-
terior e do litoral para verificar as condições de trabalho 
e o atendimento à população. A ação foi feita de forma 
concomitante em 225 cidades paulistas. 

O objetivo da fiscalização foi vistoriar as condições de 
trabalho das delegacias (acessibilidade, instalações, confor-
to, limpeza e equipamentos); verificar questões funcionais e 
de pessoal (escalas de trabalho, controle de ponto e efetivo); 
checar quesitos de uso, controle de equipamentos (viaturas, 
equipamentos informática, mobiliário, almoxarifado e mate-
riais de consumo) e outras possíveis ocorrências. 

Os fiscais ainda realizaram uma pesquisa com servidores 
e a população atendida de modo a verificar o nível de satis-
fação com os serviços e a infraestrutura dos locais visitados. 

As informações apuradas irão compor um relatório 
preliminar, bem como as fotos e os vídeos da ação fiscali-
zatória serão tabulados e divulgados pelo TCE. 

. AVCB

Durante a ação foi detectado que a grande maioria – 
um percentual de 83% – trabalha sem Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB).  

Em 60,2%  das unidades havia problemas estrutu-
rais e más condições nos prédios: rachaduras, trincas, 
goteiras, vazamentos, infiltrações, paredes descascadas 
e em mau estado. Em 28,4% dos casos, foram constata-
dos itens aparentes que comprometem a segurança dos 
servidores e cidadãos.

Mais da metade da frota utilizada – 51,27% das via-
turas –, não está com sua revisão em dia. Foram visto-
riados 1.628 veículos, dos quais 1.364 não apresentaram 
condições de uso. Os fiscais encontraram pneus carecas, 
bancos rasgados ou inadequados, rádios inoperantes e luz 
de giroflex quebrado.

Um quarto das Delegacias vistoriadas – 25,82% não pos-
sui controle de armamento e/ou munição. Das armas utiliza-
das nas delegacias, 13,82% apresentam defeitos. Em 92,7% 
das viaturas, o sistema Detecta/Radar tem sido utilizado nas 
investigações de ocorrências de furto e roubo de veículos. 

Em 62,9% das unidades vistoriadas foi detectada a 
presença de equipamentos sem uso (computadores, im-
pressoras, monitores, scanners e equipamentos de rede). 
Parte das delegacias – um percentual de 31,2% – apresen-
taram problemas com a adequação no mobiliário (mesas, 
arquivos, poltronas, cadeiras e balcões).

Segundo o relatório, o tempo médio de espera do ci-
dadão para atendimento é de 76 minutos. Em 24,7% não 
havia afixação de escala de serviço para os delegados. Du-
rante a realização das visitas, em 65,5% dos casos havia 
um delegado de plantão para atendimento ao cidadão. 

Ação ordenada, realizada no dia 30 de abril, vistoriou 
condições de infraestrutura, equipamentos, condições de 
trabalho e atendimento ao público. Fiscalização detectou 
que a grande maioria – um percentual de 83% – trabalha 

sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).  

F I S C A L I Z A Ç Ã O
NOTÍCIAS

FISCALIZAÇÃO ORDENADA
DELEGACIAS DE POLÍCIA
Acesse o relatório
geral de atividades

Para acessar basta posicionar 
seu leitor de QRCode sobre a 
imagem ao lado ou visitar o link 
http://bit.ly/2Kpo51H.
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Ônibus sem cintos de segurança para os alunos, veículos 
rodando com pneus carecas, ausência de equipamentos de se-
gurança, assentos em mau estado de conservação e estudantes 
em pé no corredor durante o trajeto até a escola. Esses foram 
alguns dos problemas encontrados pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo durante fiscalização surpresa realizada no 
dia 26 de março em 269 escolas de 218 municípios. 

Além das situações de irregularidades e que envolvem a segu-
rança dos alunos que usufruem do serviço, ainda houve flagrantes 
de veículos com vidros quebrados, assentos danificados, aparelhos 
de medição de velocidade avariados, ausência de pintura com a 
identificação ‘Escolar’, transporte com excesso de passageiros, lan-
ternas quebradas e até mesmo um ônibus que, no momento da vis-
toria, transportava uma bacia que continha carne crua moída.

Quase metade dos estudantes (48,13%) estavam circulando sem 
cinto de segurança e 16,16% dos veículos não tinham equipamento 
em boas condições. Em 13,76% dos ônibus, peruas e vans ainda fo-
ram encontrados pneus carecas e 22,45% deles não apresentavam 
boas condições gerais de utilização. Além disso, 19,90% da frota 
inspecionada não estava equipada com extintor de incêndio. A fis-
calização revelou ainda que 9,64% dos estudantes que solicitaram 
o serviço de transporte escolar não foram atendidos e que 15,60% 
das Prefeituras não têm controle das rotas seguidas pelos veículos 
do transporte escolar.

Fiscalização  
do TCE vistoria 
frota de 
transporte 
escolar em  
269 escolas

TRANSPORTE

A ação, realizada de forma 
concomitante em todo Estado, 
abrangeu escolas que integram 
a rede pública de ensino 
municipal no interior, na região 
metropolitana e no litoral paulista.

NOTÍCIAS
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Um terço dos alunos não recebem 
uniforme; 43% não usam livros

Realizada em 215 municípios, ação inspecionou o 
fornecimento de materiais didáticos, livros e uniformes em 

escolas da rede pública de Ensino municipal e estadual.

Um terço dos alunos da rede pública 
de Ensino não receberam uniformes esco-
lares após o início do calendário oficial das 
aulas. Realizada no dia 28 de fevereiro em 
215 municípios, a ação checou o forneci-
mento de materiais didáticos, livros e uni-
formes em 252 escolas da rede pública de 
Ensino – 172 municipais de 80 estaduais.

A fiscalização apontou que 31,11% dos 
alunos ainda não receberam o material es-
colar. No caso dos uniformes, a porcenta-
gem dos alunos que não haviam recebido a 
vestimenta chegou a 33,33%. Nessa área, 
as fiscalizações apontaram que 5,88% das 
instituições não apresentaram controle 
adequado de entrega.

Os agentes da Corte de Contas pau-
lista constataram sinais de ineficiência no 
controle de distribuição em 17,04% dos 
estabelecimentos de ensino visitados. Em 
17,04% dos casos havia indícios de que os 
kits que foram entregues não são suficien-
tes para o uso durante todo o ano letivo.

O relatório ainda apontou que 43,81% 
dos estudantes não haviam recebido livros 
didáticos. Em 11,86% das unidades os li-
vros/apostilas estavam armazenados em 
lugares inadequados. Em 12,95% das esco-
las visitadas durante a  inspeção não havia 
controle eficiente da distribuição.

Todas as informações obtidas durante 
a fiscalização – fotos, dados e situações 
de irregularidade – foram transmitidas em 
tempo real para uma Central de Monitora-
mento do TCESP.

MATERIAL DIDÁTICO

NOTÍCIAS

FISCALIZAÇÃO ORDENADA
UNIFORMES E KIT ESCOLAR

Acesse o relatório
geral de atividades

Para acessar basta posicionar 
seu leitor de QRCode sobre a 

imagem ao lado ou visitar o link 
http://bit.ly/2Ky950s.
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Obras da Linha 6-Laranja do Metrô 
serão fiscalizadas mensalmente
A determinação de informar a cada 30 dias o andamento dos trabalhos  

é fruto de Despacho de autoria do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São 
Paulo (STM) terá que prestar, mensalmente, informações ao Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) sobre o andamento dos 
trabalhos da Linha 6-Laranja do Metrô, em São Paulo, e as medidas 
adotadas, em especial àquelas voltadas à definição do novo modelo 
de contratação e à conservação, estabilidade e segurança das obras. 

A medida é decorrente da publicação do Decreto Estadual 
nº63.915, de 13 de dezembro de 2018, no qual o Governo declarou a 
caducidade do contrato de parceira público-privada da Linha 6-Laran-

ja do Metrô, e que produzirá efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.  
Até a data, a Concessionária Move São Paulo S/A será a res-

ponsável pelo cumprimento das obrigações assumidas do contrato, 
em especial as necessárias à preservação da segurança dos imóveis 
vinculados à concessão e à estabilidade das obras realizadas.

A determinação de informar mensalmente o andamento dos 
trabalhos é fruto de Despacho de autoria do Conselheiro Edgard 
Camargo Rodrigues, Relator do processo que analisa a licitação e 
o contrato das obras da Linha 6-Laranja do Metrô.

TRANSPORTE PÚBLICO

NOTÍCIAS
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Ação conjunta investiga desvios 
de recursos em Câmara Municipal
Operação ‘Endosso Final’, realizada no Legislativo de Potim, envolveu equipes do 

Tribunal de Contas, do Ministério Público do Estado e da Polícia Militar.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conjunto 
com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e com 
apoio da Polícia Militar, participou, no dia 11 de março,  em 
Potim, de uma ação para investigar supostas irregularidades no 
uso de recursos públicos pela Câmara Municipal.

Batizada de ‘Endosso Final’, a atividade, decorrente de re-
cente acordo de cooperação formalizado entre a Corte de Con-
tas e o Ministério Público paulista, promoveu a requisição de 
documentos e cumpriu mandados de busca e apreensão nas 
sedes dos Poderes Executivo e Legislativo de Potim.

Com base em apontamentos feitos pela fiscalização do 
TCE, efetuada por meio da Unidade Regional de Guaratin-

guetá (UR-14), foram detectadas diversas impropriedades nas 
movimentações bancárias da Câmara Municipal de Potim que 
apontavam para possíveis desvios de valores para pagamento 
de contas particulares de servidores, falsificação de autenti-
cações em guias de pagamento e adulteração de beneficiários 
de boletos pagos.

Também estão sendo averiguadas situações como a reali-
zação de depósitos bancários em contas de familiares de ser-
vidores do Legislativo e saques de cheques que, a princípio, 
estavam destinados para o pagamento ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

Ação, decorrente de acordo de cooperação entre o TCESP e o MPSP, investiga irregularidades no uso de recursos públicos pela Câmara de Potim.

COOPERAÇÃO

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

TCE participa de reunião com 
Ministro da Economia Paulo Guedes

Encontro, com a presença de Conselheiros dos TCs do país, debateu questões  
ligadas ao controle externo, parcerias institucionais e acordos de cooperação técnica.

O Presidente do TCESP, Conselheiro Antonio Roque Citadini, 
juntamente a uma comissão formada por membros de Cortes de 
Contas do Brasil, participou, no dia 12 de março, em Brasília, de 
audiência com o Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Durante o encontro, que ocorreu na sede do Ministério da Eco-
nomia, foram discutidas questões relacionadas às atividades de 
controle externo exercidas pelos Tribunais, bem como à atuação 
da fiscalização não apenas na legalidade e conformidade da ges-
tão, mas na efetividade das políticas públicas.

As recentes parcerias estabelecidas entre o Sistema de Tri-
bunais de Contas do Brasil – composto por 33 Cortes de 26 
Estados e do Distrito Federal – com órgãos governamentais 
para conjugação de esforços na retomada do desenvolvimento 
do país também estiverem em pauta.

Nesse sentido, foi apresentada ao Ministro Paulo Guedes a 
parceria estabelecida entre as Cortes de Contas – da União, dos 
Estados e dos Municípios – e o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) que originou o Comitê Institucional de Diagnóstico de 
Grandes Obras Suspensas e Paralisadas. O intuito é realizar um 
trabalho conjunto para o levantamento da situação dos equi-
pamentos públicos que já poderiam estar prontos e encontrar 
soluções para a retomada das obras.

Ainda foi tema dos debates o acordo de cooperação técnica estabe-
lecido entre a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o 
Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que 
tem o propósito de uniformizar procedimentos e conceitos

Fizeram parte da comissão que participou da audiência o Pre-
sidente da Atricon, Fabio Nogueira TCE-PB; o Vice-Presidente de 
Relações Político-Institucionais da Atricon, Antonio Renato Alves 
Rainha TCDF; o Diretor de Desenvolvimento do Controle Externo, 
Claudio Couto Terrão TCE-MG; o Presidente do TCM-RJ, Thiers 
Montebello; o Presidente do TCE-SC, Adircélio de Moraes Ferreira 
Junior; o Presidente do TCE-CE, Edilberto Carlos Pontes Limas e o 
Presidente do TCE-GO, Celmar Rech.

AUDIÊNCIA
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NOTÍCIAS

A Corte de Contas paulista, repre-
sentada pelo Presidente Antonio Roque 
Citadini, integrou a comitiva formada 
por Conselheiros de Tribunais de Con-
tas do Brasil que participou de reuniões, 
no dia 12 de março, no Senado Federal, 
em Brasília, para discutir a Proposta de 
Emenda à Constituição nº22, de 2017.

Durante as audiências realizadas com 
os Senadores Esperidião Amin e Antonio 

Anastasia, os Conselheiros debateram o 
desarquivamento da PEC 22/2017, que 
tem como intuito a criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC) 
para o aprimoramento das atividades de-
senvolvidas pelas Cortes.

Além da implantação do CNTC, en-
quanto instrumento de aperfeiçoamento 
da função constitucional dos órgãos de 
controle externo, a proposta prevê a mo-

dificação na forma de composição dos 
Tribunais de Contas, com incremento do 
rigor e do detalhamento dos critérios e 
requisitos para a investidura nos cargos 
de Conselheiros e Ministros.

A comitiva que esteve nas audiências 
com os Senadores da República na tarde de 
terça-feira (12/3) foi composta pelos Con-
selheiros que integraram a reunião com o 
Ministro da Economia, Paulo Guedes.

No Senado, Comissão de TCs discute 
aprimoramento do controle externo

TRIBUNAIS DE CONTAS

Presidente do Tribunal de Contas paulista, Antonio Roque Citadini, integrou 
comitiva de Conselheiros que discutiu a proposta da PEC 22/2017.

TCESP participa de reunião com intuito da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas.

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

TCESP realiza acompanhamento 
quadrimestral em 540 municípios

No exercício de 2019, 83% das Prefeituras passará a ter 
o acompanhamento de suas contas a cada 4 meses por parte 
das equipes de fiscalização do TCE.

A nova sistemática prevê que os fiscais analisem, ‘in loco’, ao me-
nos 3 vezes ao ano, os atos de execução orçamentária, financeira e 
patrimonial dos jurisdicionados. Antes do novo modelo, os Agentes da 
Fiscalização do Tribunal verificavam as contas dos municípios apenas no 
ano seguinte, quando o exercício já estava encerrado.

A expectativa do Tribunal de Contas paulista é alcançar 540 Prefei-
turas no exercício-fiscal de 2019, cabendo a cada Conselheiro a respon-
sabilidade de relatoria de 90 processos de contas municipais. A relação 
de cidades será divulgada pela Secretaria-Diretoria Geral do TCE, por 
meio de comunicado direcionado aos jurisdicionados.

A abrangência das ações da fiscalização quadrimestral, esti-

pulada pelos Departamentos de Fiscalização da Corte de Contas, 
segue em alinhamento com as diretrizes estabelecidas por meio do 
Comitê de Gestão Estratégica e faz parte das metas previstas pelo 
Presidente do TCE, Conselheiro Antonio Roque Citadini.

O modelo de fiscalização quadrimestral, em seu quinto ano de im-
plantação, segundo informou o Diretor do Departamento de Supervisão 
de Fiscalização I, Antonio Bento de Melo, possibilita ao gestor a corre-
ção de rumos na administração ao longo do exercício.

Pela nova metodologia, cujo objetivo é contribuir para a fiscali-
zação com foco na efetividade da aplicação do dinheiro público, as 
informações serão captadas a partir da Divisão de Auditoria Eletrônica 
de Órgãos Públicos de São Paulo (AUDESP). Após análises de dados 
cruzados em matriz de risco, são apontados os municípios que inte-
grarão o universo a ser fiscalizado nesta modalidade.

A nova sistemática prevê que os fiscais analisem, ’in loco’, ao menos 3 vezes ao ano,  
os atos de execução orçamentária, financeira e patrimonial dos jurisdicionados.

INSPEÇÃO
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NOTÍCIAS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou 
que a Secretaria de Estado da Saúde informe, em um prazo 
de 15 dias, detalhes sobre a destinação de recursos financei-
ros, e estatística das políticas públicas de prevenção e com-
bate aos vírus causadores da dengue, Zika e Chikungunya.

O despacho assinado pelo Conselheiro Dimas Ramalho, 
Relator do processo que analisa as contas da Pasta no exer-
cício de 2019, questiona quais programas de governo, de 
médio e longo prazo, receberam alocações de recursos or-
çamentários para o controle dessas doenças.

De acordo com relatório do Ministério da Saúde, cerca 
de 250 municípios paulistas encontram-se em situação de 

alerta ou risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Des-
se total, 208 apresentam-se em estado de alerta e 42 em 
risco de surto das doenças. Outros 388 municípios estão em 
situação satisfatória.

Dentre outras informações, o Tribunal de Contas também 
ainda quer saber qual o total do investimento realizado em 
campanhas de prevenção nos últimos 3 anos e o montante 
de recursos financeiros (de pessoal e materiais) utilizados 
em 2018 e neste ano. Além de dados financeiros, o Tribunal 
de Contas solicitou a apresentação de indicadores e dados 
estatísticos contendo a relação de pessoas que foram con-
taminadas nos últimos 4 anos.

TCE requisita dados do Governo do 
Estado sobre combate à dengue

Despacho estipulou prazo de 15 dias para Secretaria da Saúde informar como tem aplicado 
os recursos na prevenção e no tratamento de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti.

SAÚDE PÚBLICA
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TCESP lança concurso de 
fotografias sobre resíduos sólidos

Com o intuito de sensibilizar os servidores para assuntos 
relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do 
Núcleo de Monitoramento do Observatório do Futuro, lançou 
um novo concurso de fotografia.

O tema da disputa é ‘Lixo: obstáculo ao desenvolvimento 
sustentável?’. A iniciativa tem como foco promover junto aos 
participantes uma reflexão sobre os ODS 6 (Água Potável e 
Saneamento), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 12 
(Consumo e Produção Responsáveis).

A Coordenadora do Observatório do Futuro, Manuela Leitão, 
ressalta a importância dos concursos abordarem temas que são 
pertinentes à sociedade. “Assim como aconteceu no ano pas-
sado com a Educação, queremos chamar a atenção de nossos 
agentes para o assunto. Até porque os resíduos sólidos são, 
ainda hoje, um dos grandes problemas das cidades brasilei-
ras”, destaca a Coordenadora.

Nesta edição, os interessados poderão participar da dis-
puta com até duas fotografias. As imagens também podem 
ser capturadas pelos servidores do TCESP durante as Fiscali-
zações Ordenadas.

Nesta edição, os servidores poderão participar da disputa com até duas fotografias; 
imagens também podem ser capturadas durante as Fiscalizações Ordenadas.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

NOTÍCIAS

Concurso de fotografia sobre resíduos sólidos, lançado pelo TCE, tem como objetivo promover junto aos participantes uma reflexão sobre desenvolvimento sustentável.
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NOTÍCIAS

Presente há cinco anos na maior plataforma de vídeos da 
internet, o canal oficial do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo no YouTube, no ar desde agosto de 2013, ultrapassou os 
155 mil acessos. A ferramenta, hoje, concentra mais de 680 
vídeos e conta com quase 2.500 inscritos.

Desde 21 de janeiro de 2014, data de veiculação do primeiro 
vídeo, foram mais de 1,4 milhão de minutos de exibição distribuí-
dos em 689 vídeos – uma média geral de 158.376 por mês. 

De acordo com o setor de Comunicação Social, responsável 
pela gestão de conteúdo do canal, a ferramenta foi criada para 
atender as diretrizes estratégicas do TCESP e promover a transpa-
rência e a interação com a sociedade e os jurisdicionados.

Além das sessões ordinárias de julgamentos – exibidas toda 
terça-feira, às 10h00 e às 14h30, e às quartas-feiras, às 10h00 –, 
o TCE disponibiliza vídeos dos principais eventos realizados, mate-
riais institucionais e conteúdos de cursos e seminários.  

Com o objetivo de promover a interação com a sociedade e os jurisdicionados, a 
ferramenta concentra mais de 680 vídeos e conta com, aproximadamente, 2.500 inscritos.

Canal do Tribunal de Contas no 
YouTube ultrapassa 155 mil acessos

INTERATIVIDADE
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NOTÍCIASNOTÍCIAS



47Revista do TCESP  nº 144  I  Especial 1º Semestre/2019

NOTÍCIAS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio da 
Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luís’ 
(EPCP), promoveu no dia 10 de abril, na sala 2 da EPCP, evento 
destinado a alunos da Universidade de Lodz, da Polônia. 

A capacitação em formato de palestras, contou com a presen-
ça de 16 (dezesseis) alunos e 2 (duas) professoras do Programa de 
Pós-Graduação de Intercâmbio de Verão da Universidade polone-
sa. O encontro foi mediado em acordo com as Faculdades Metro-
politanas Unidas (FMU). 

Os estudantes participaram de palestras em inglês ministradas 
pelo Agente da Fiscalização Financeira, Ivan Moncoski Mangano e 

pelo Auxiliar da Fiscalização Vinícius Chinellato. As aulas versaram so-
bre a Administração Pública Brasileira em temas afetos à Corte.

De acordo com as docentes responsáveis pela organização do 
projeto, Alicja Łasko e Justyna Wielochi, as atividades tiveram a 
finalidade de apresentar e levar aos alunos, os fundamentos de 
diversos órgãos da Administração Pública brasileira.

É a segunda vez que estudantes e professores da Polônia de 
diversas áreas de conhecimento – Economia, Mercado Financeiro, 
Sociologia, Contabilidade e Finanças – são recepcionados pelo Tri-
bunal de Contas que, com esta ação, objetiva clarificar suas atri-
buições e competências.

INTERCÂMBIO

Tribunal de Contas do Estado 
recebe estudantes da Polônia

O evento contou com a presença de 16 alunos e duas professoras do  
Programa de Pós-Graduação de Intercâmbio de Verão da Universidade polonesa.

NOTÍCIAS
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Reprovação de contas de 
Prefeituras pelo TCESP  
dobra em quatro anos

Pesquisa divulgada pelo Tribunal de Contas aponta um  
crescente índice de reprovação nas contas dos municípios paulistas. 

O TCESP divulgou um levantamento que aponta um cres-
cente índice de reprovação nas contas dos municípios pau-
listas. Em um período de quatro anos – entre 2013 e 2016 
–, a emissão de pareceres pela desaprovação das contas dos 
Prefeitos cresceu em 120%.

Em 2013, um percentual de 19% das Prefeituras tiveram 
suas contas reprovadas pela Corte de Contas. Em 2016, último 
ano de mandato dos gestores, 264 Prefeitos – um total de 41% 
– tiveram suas prestações de contas rejeitadas pelo TCESP.

O levantamento, que traz os processos de contas com 
trânsito em julgado – quando não resta mais espaço para 
recurso –, mostra ainda os motivos que fundamentaram as 
decisões desfavoráveis.

As principais razões estão relacionadas a execução orça-
mentária, extrapolação do teto de gasto com despesas com 
pessoal, pagamento a menor de precatórios e de recolhimen-
to dos encargos com previdência.

Dentre outros fatores que ensejaram pareceres de reprova-
ção das contas estão problemas com uso impróprio de recursos 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca (FUNDEB) e falta de aplicação mínima na área da Educação.

No exercício consolidado relativo ao ano-fiscal de 2016 – 
o último ano da gestão dos Prefeitos –, 41% das Prefeituras 
paulistas, 264, tiveram suas prestações de contas reprovadas 
pelos Conselheiros da Corte paulista.

Em 2016, das 644 contas municipais analisadas no perío-
do, 59% das Prefeituras (380) receberam pareceres favoráveis 
e 264 delas, um percentual de 41%, tiveram suas contas de-
saprovadas pelo TCE.

Parte da reprovação foi em função de infrações ao previs-
to na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que veda ao titu-
lar contrair, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, 
obrigações que não possa cumprir integralmente ou para as 
quais não tenha suficiente disponibilidade de caixa.

LEVANTAMENTO

NOTÍCIAS



49Revista do TCESP  nº 144  I  Especial 1º Semestre/2019

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou, em 
fevereiro, um novo Portal da Transparência Municipal. Mais 
moderno e fácil de navegar, o site permite que os cidadãos fis-
calizem, de forma simples e rápida, como os recursos públicos 
estão sendo aplicados pelas Prefeituras de todo o Estado. 

Desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação 
(DTI) em software livre, a plataforma passou a seguir a mesma identida-
de visual do site institucional do TCESP, que foi totalmente reformulado 
em agosto de 2018 para proporcionar mais interatividade, transparên-
cia e acessibilidade aos cidadãos, órgãos jurisdicionados e servidores.

Pensando nisso, o Portal conta, com uma ferramenta de busca logo 
na página inicial. Para verificar como o dinheiro público está sendo em-
pregado, basta digitar o nome da cidade desejada. Dessa forma são exi-
bidas informações sobre a receita e despesa total do município, além de 

dados acerca de fornecedores que contrataram com os entes públicos. 
Na mesma página é possível consultar a situação de entrega dos balan-

cetes contábeis pelos órgãos municipais e ter acesso aos relatórios de alerta 
(documentos que informam aos jurisdicionados situações desfavoráveis e/
ou irregulares relacionadas à gestão) e de instrução – uma avaliação da 
gestão fiscal, do ensino e da saúde do ente municipal, entre outros. A fer-
ramenta também viabiliza que os arquivos atualizados com as informações 
desejadas sejam baixados no computador de quem fez a busca.

A nova plataforma disponibiliza, ainda, um menu de acesso rápi-
do, que leva o cidadão às áreas de ‘Conjunto de Dados’ (arquivos em 
formato aberto que podem ser baixados na íntegra), ‘APIs’ (interface 
que disponibiliza o acesso às informações do Tribunal em formato le-
gível por computadores), e ‘Fornecedores’ (área que permite a busca 
de empresas que prestaram serviço às Prefeituras). 

Plataforma, que permite aos cidadãos fiscalizarem a aplicação dos recursos 
públicos pelas Prefeituras de São Paulo, foi reformulada para facilitar a navegação.

TRANSPARÊNCIA

Tribunal de Contas lança novo  
Portal da Transparência Municipal

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

ACOMPANHAMENTO

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como parte de 
uma nova sistemática de divulgação do acompanhamento do 
resultado da gestão das administrações municipais, publicou, no 
dia 16 de abril, com base no disposto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), uma relação com os municípios que se encontram em 
situação de comprometimento das gestões fiscal e orçamentária. 

Além da publicação na edição do Diário Oficial, o TCE 
também disponibilizou os dados por meio do Portal da Trans-
parência (https://transparencia.tce.sp.gov.br). 

Dos 644 municípios jurisdicionados, 488 enviaram suas infor-
mações/documentos ao Sistema AUDESP permitindo as análises 
contábeis e 156 não prestaram as informações e poderão ser 
penalizados. Dos analisados, 61 municípios (12%) tiveram resul-
tados que dispensam a emissão de alerta previsto na LRF e dos 
restantes, 427 receberam alerta – um percentual de 66%. 

Dentre os 5 (cinco) principais motivos e que colocam os 427 
municípios em situação de vulnerabilidade frente à LRF estão: o 

descumprimento de metas fiscais; o déficit/desequilíbrio financei-
ro; a incompatibilidade de metas diante da LOA/LDO e falhas na 
arrecadação e no investimento na questão previdenciária. Dos 427 
municípios que receberam alertas, 268 (mais de 55%) tiveram como 
motivos a identificação de uma tendência ao descumprimento das 
metas fiscais. Do total de alertados, 325 (quase 67%), estão com 
resultados primários inferiores ao previsto no Plano de Metas. 

Cerca de 20% – um total de 97 municípios – foram ad-
vertidos por uma arrecadação previdenciária menor do que o 
prevista, evidenciando falhas na estimativa de arrecadação 
ou problemas nos repasses das contribuições. 

A divulgação foi normatizada por meio do Ato GP nº5/2019, 
que define as datas para o envio de informações ao TCE, bem como 
estabelece cronogramas para publicação dos alertas. A íntegra do 
ato – com as datas de remessa de documentos e dias em que os 
alertas serão divulgados pela Corte –, pode ser acessada por meio 
do portal do TCE pelo link https://transparencia.tce.sp.gov.br.

Publicação veiculou na Imprensa Oficial e trouxe uma listagem  
com 427 municípios e nomes dos Prefeitos responsáveis pelas contas.

Tribunal de Contas divulga cidades 
com problemas na gestão fiscal
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Incentivar a população a exercer o controle social, dando 
transparência aos gastos públicos e ao cumprimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Com estes objetivos o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCESP) lançou na quarta-feira 
(8/5), a plataforma VISOR (Visão Social de Relatórios de Aler-
tas) – ferramenta que permite, de forma interativa e clara, 
acompanhar as gestões fiscal e orçamentária nos municípios 
paulistas, ao conhecer a quantidade de alertas emitidos pelo 
Tribunal para o município. A plataforma pode ser acessada 
por meio do link www.tce.sp.gov.br/visor.

Desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da Informação 
(DTI), sem custos externos para o órgão, a ferramenta dá a opção para 
o internauta ‘navegar’ por meio de um mapa, e localizar, de forma inte-
rativa, quais municípios receberam alertas emitidos pelo TCE por se en-
contrarem em situação de comprometimento frente ao previsto na LRF.

. Funcionalidades

O VISOR apresenta um gráfico de quadrantes que faz o cru-
zamento entre a quantidade e tipo de alertas emitidos pelo TCE 
aos administradores, permitindo ao usuário verificar, com grande 
nitidez aqueles municípios que recebem uma maior quantidade e 
diversidade de alertas.

A classificação, que utiliza uma escala de cores – vermelha, la-
ranja, amarelo e verde –, permite ao internauta visualizar a quan-
tidade e a variedade de alertas emitidos.

 “Esta ferramenta possibilita a qualquer interessado – cidadão, 
agente político ou público e imprensa – ter acesso à totalidade de aler-
tas determinados pelo TCE para atender à legislação. É pública, de fácil 
entendimento, e que incentiva a sociedade a acompanhar a aplicação 
dos recursos públicos”, frisou o Presidente, Antonio Roque Citadini.

Ferramenta alerta gestores  
sobre descumprimento da LRF

Visor permite detectar quais municípios receberam alertas e se  
encontram em situação de comprometimento frente ao previsto na LRF.

RESPONSABILIDADE FISCAL
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo empossou no 
dia 2 de abril, Thiago Pinheiro Lima como Procurador-Geral do 
Ministério Público de Contas (MPC) junto à Corte de Contas, que 
responderá pela função no biênio 2019-2020.

A leitura do ato de posse foi feita pelo Secretário-Diretor 
Geral do TCE, Sérgio Ciquera Rossi e a posse foi dada pelo Pre-
sidente Antonio Roque Citadini durante solenidade ocorrida na 
sala de reuniões do Ministério Público de Contas.

A cerimônia contou com a presença do Vice-Presidente, Edgard 
Camargo Rodrigues; da Conselheira-Corregedora, Cristiana 
de Castro Moraes; dos Conselheiros Dimas Ramalho e Sidney 
Estanislau Beraldo e da Auditora-Substituta de Conselheiro 
Silvia Monteiro. Participaram do ato Diretores de Departamentos, 
Corpo de Auditores, membros do Ministério Público de Contas e da 
Procuradoria da Fazenda do Estado e servidores da Casa.

Ao usar da palavra, Rafael Neubern, que esteve no cargo no 
último biênio, agradeceu a colaboração em sua gestão e exter-

nou seu sentimento de gratidão pela credibilidade depositada 
pelo Colegiado, Procuradores, Chefes de Gabinete, Diretorias e 
todo o corpo técnico e servidores da Casa.

Em sua saudação, o Presidente Antonio Roque Citadini, 
ao desejar uma profícua gestão frente ao órgão, disse que o 
TCESP tem o maior orgulho dos quadros do MPC. “Além do 
excelente quadro técnico que representam, cabe destacar que 
os membros do MPC foram selecionados em um concurso pú-
blico com um processo seletivo extremamente difícil. Temos 
muito orgulho e satisfação em trabalhar em conjunto com 
nosso ‘Parquet de Contas’”, destacou.

O novo Procurador-Geral do MPC, Thiago Pinheiro Lima, em 
suas considerações, disse que se sente muito honrado, e incum-
bido de alta responsabilidade em responder pela coordenação 
dos trabalhos no MPC. Ele reiterou a importância das atividades 
e do papel do MPC junto à Corte de Contas e disse que não 
poupará esforços para dar o melhor de si no exercício do cargo.

TCE empossa Procurador-Geral  
do MPC para biênio 2019-2020

Procurador-Geral, Thiago Pinheiro Lima, disse que se sente muito honrado, e 
incumbido de alta responsabilidade em responder pela coordenação dos trabalhos.

CERIMÔNIA

NOTÍCIAS
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A 23ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Diri-
gentes Municipais terá 20 encontros regionais em 2019.

Promovido anualmente, o Ciclo de Debates deste ano conta 
com a presença do Presidente do TCE, Conselheiro Antonio Ro-
que Citadini, além de Conselheiros, Auditores, membros do Mi-
nistério Público de Contas (MPC), Diretores, equipe de técnicos 
e especialistas que apresentarão palestras e tirarão dúvidas a 
fim de prestar esclarecimentos às questões mais recorrentes 
por parte dos jurisdicionados.

Na edição de 2019, os encontros terão como propósito prin-
cipal orientar os gestores públicos sobre temas relevantes afetos 
à aplicação de recursos, transparência, controle interno, acesso à 
informação, entre outros.

As atividades são organizadas pela Secretaria-Diretoria Geral 
(SDG) e pelos Departamentos de Supervisão da Fiscalização (DSFs) 
em conjunto com as Unidades Regionais do TCE. A íntegra do calen-
dário com os locais, datas e municípios pode ser conferida no Infosite 
do Ciclo de Debates, por meio do link www.tce.sp.gov.br/ciclo.

Ciclo de Debates de 2019 terá
20 encontros regionais

Realizado anualmente, encontro orienta os gestores sobre Aplicação de Recursos, 
Transparência, Controle Interno, Acesso à Informação, entre outros temas.

ORIENTAÇÃO

NOTÍCIAS
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CAPACITAÇÃO
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Prestação de contas dos recursos 
públicos é tema de curso no TCESP

SISTEMAS

Treinamento, realizado no dia 18 de março, esclareceu aspectos relevantes sobre 
 o uso dos sistemas necessários à transmissão de informações à Corte paulista.

Com o objetivo de capacitar os servidores estaduais para a 
correta prestação de contas dos recursos públicos dos entes ju-
risdicionados, o TCESP realizou, no dia 18 de março, na Capital, 
o curso ‘Prestação de Contas´.

O evento, que ocorreu no Auditório Nobre, foi instruído pelo 
Agente da Fiscalização Financeira Gabriel Marchi da Silva. Duran-
te a capacitação foram transmitidas informações detalhadas sobre 
os Sistemas de Contas Estaduais (SisCOE), de Ordem Cronológica 
de Pagamento (SisOCP), de Adiantamentos (SisADI), de Controle 
de Admissão e Aposentadoria/Pensão – Internet (SisCAAWeb) e de 

Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (Audesp), todos per-
tinentes à correta transmissão de informações.

A programação incluiu, ainda, orientações sobre as ins-
truções, resoluções e normativas do Tribunal com o intuito de 
obter maior eficiência e transparência dos atos praticados pela 
administração estadual.

Ao final da apresentação, os servidores públicos integrantes 
dos órgãos das Secretarias Estaduais do Governo e das Unidades 
Gestoras Executoras que participaram do curso puderam esclare-
cer as principais dúvidas sobre o assunto.

 Capacitação, que ocorreu no Auditório Nobre do TCE, na Capital, reuniu ordenadores de despesas e servidores públicos municipais e estaduais.

CAPACITAÇÃO
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Terceiro Setor é tema de primeiro 
encontro sobre fiscalização

Uma série de eventos integram os ‘Encontros da Fiscalização 2019’ com o intuito de 
compartilhar conhecimentos e informações sobre procedimentos de fiscalização.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promoveu, dia 
22 de março, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia 
Mello’, a primeira edição do evento ‘Encontros da Fiscalização 
2019’ com o tema Terceiro Setor.

A mesa solene foi composta pelo Presidente do TCESP, Conse-
lheiro Antonio Roque Citadini; pelo Conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Jerson Domingos; 
pelo Secretário-Diretor Geral do TCESP, Sérgio Ciquera Rossi e pelas 
Diretoras da 1ª e da 10ª Diretoria de Fiscalização, Sônia Rocco e 
Ednéia de Fátima Marques, respectivamente.

Ainda integraram a mesa de trabalhos o Assessor Procurador-
-Chefe do Gabinete Técnico da Presidência (GTP), Mauricio Antonio 
Varnieri Ribeiro; a Assessora-Técnica, Deize Lins Rifahi e o Agente 
da Fiscalização Financeira, Douglas André Pinelli.

Ao abrir as atividades, o Presidente do TCE agradeceu a todos os par-
ticipantes do Estado, bem como aos servidores dos Tribunais de Contas 
dos Estados de Santa Catarina e do Paraná que prestigiaram o evento.

Roque Citadini expôs sobre a natureza do encontro e falou das 
dificuldades da fiscalização na Administração Pública dos municí-
pios, dos Estados e da União, segundo ele, devido à falta de uma 
legislação nacional que normatize toda a matéria.

De acordo com o Presidente do Tribunal, uma série de even-
tos integra os ‘Encontros da Fiscalização 2019’ com o intui-
to de compartilhar conhecimentos e informações acerca dos 
procedimentos e mecanismos de fiscalização. A programação 
aborda temas relevantes e conta com expositores de vários 
Estados para discutir cada maneira de fiscalizar e, assim, con-
tribuir para o aperfeiçoamento das ações.

APERFEIÇOAMENTO

CAPACITAÇÃO
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Curso sobre  
gestão contratual 
reúne mais de  
600 participantes

REGIONAIS

Ministrado pela 
Agente de Fiscalização 
Financeira do TCESP 
Maira Coutinho 
Ferreira Giroto, os 
trabalhos foram 
coordenados pela 
Unidade Regional  
do TCE em Santos.

Mais de 600 pessoas participaram, 
no dia 1 de abril, no Teatro Municipal 
Brás Cubas, em Santos, do curso promo-
vido pelo TCESP que abordou a gestão e 
fiscalização de contratos públicos. 

Ministrado pela Agente de Fiscalização 
Financeira Maira Coutinho Ferreira Giroto, 
os trabalhos foram coordenados pela Unida-
de Regional do TCE em Santos (UR-20) com 
apoio logístico da Escola Paulista de Contas 
Públicas (EPCP), e contaram com a presença 
do Diretor-Técnico, Marco da Silva Paes.

Voltada aos servidores e aos agentes 
públicos que integram 26 municípios juris-
dicionados nas regiões de Santos e Registro, 
o evento discutiu os fundamentos legais e 
a jurisprudência que regem a administração 
de contratos e as responsabilidades exigi-
das dos gestores desse tipo de documentos.

Durante o curso, a instrutora ainda abor-
dou aspectos relacionados à elaboração de 
projetos básicos, editais de licitação, ter-
mos contratuais e debateu a sistemática de 
acompanhamento da execução contratual.

No Insper, TCE  
profere palestra  

sobre indicadores 

O TCESP, por meio da Divisão de Auditoria Eletrônica (AUDESP), realizou, 
no dia 9 de março, no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), no Itaim Bibi, 
em São Paulo, palestra sobre os indicadores.

A capacitação, direcionada aos alunos do Curso de Especialização Avançada 
em Gestão Pública, versou sobre a utilização dos indicadores – Índice de Efeti-
vidade da Gestão Municipal (IEG-M) e Índice de Efetividade da Gestão Estadual 
(IEG-E) –, seus objetivos e impactos no controle positivo dos gastos públicos.

CAPACITAÇÃO

Ao longo das exposições, foram debatidos  
novos modelos de Governança Pública.

QUALIFICAÇÃO



59Revista do TCESP  nº 144  I  Especial 1º Semestre/2019

CAPACITAÇÃO

Educação de qualidade é tema de 
seminário no Tribunal de Contas

Atividades aconteceram no Auditório Nobre do TCE,  
na Capital, e reuniram especialistas e professores.

Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualida-
de, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todas e todos. Esse, que é um dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) para serem atingidos 
até 2030, foi o tema central do Seminário ‘Semear Educação’ 
promovido no dia 29 de janeiro pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.

Ao longo da programação do evento, que ocorreu no Audi-
tório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, 
e foi coordenado pelo Observatório do Futuro – núcleo criado 

pelo TCE para medir o avanço dos ODS no Estado – especialistas 
debateram os caminhos para alcançar a educação de qualidade.

Compuseram a mesa solene do evento os Conselheiros 
Antonio Roque Citadini, Renato Martins Costa, Cristiana de 
Castro Moraes e Sidney Beraldo; o Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares da Silva; o Assessor Sênior do Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Haroldo Machado Filho; o Presidente da União dos Dirigen-
tes Municipais de Educação de SP (UNDIME-SP), Luiz Miguel 
Martins Garcia e a Coordenadora do Observatório do Futuro, 
Manuela Prado Leitão.

CONFERÊNCIA

CAPACITAÇÃO
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Workshop esclarece dúvidas 
sobre licitações e contratos

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou, no dia 6 
de maio, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, 
workshop sobre a Fase IV ‘Licitações e Contratos’ do Sistema de 
Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (Audesp). 

Orientada pelos técnicos da Audesp, César Schneider e 
Fabrício Macieira, a capacitação reuniu ordenadores de des-
pesas e servidores públicos municipais e estaduais. Com du-
ração de três horas, o curso esclareceu questões sobre prazos 
e formas de transmissão eletrônica de dados relativos à pres-
tação de contas de licitações e contratos.

A chamada Fase IV da Audesp é considerada uma das mais 
complexas do processo de remessa eletrônica para o TCESP. As 

principais questões expostas pelos jurisdicionados durante os cur-
sos de capacitação serviram de base para a criação da área ‘Per-
guntas Frequentes (FAQs)’, do Portal de Serviços Audesp.

Por meio de link disponível no site do Tribunal (https://goo.
gl/4EJn2H) é possível acessar as 30 (trinta) principais perguntas e 
respostas sobre licitações e contratos – tais como prazos e valores 
de remessa de dados, o que fazer em caso de erro de digitação ou 
informação em duplicidade e onde encontrar manuais e comuni-
cados referentes à Fase IV –, que podem facilitar o uso do sistema.

O evento contou com o apoio logístico Escola Paulista de Con-
tas Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP). Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo e-mail epcp-eventos@tce.sp.gov.br.

O curso elucidou questões sobre prazos e formas de transmissão  
eletrônica de dados relativos à prestação de contas de licitações e contratos.

FASE IV - AUDESP

CAPACITAÇÃO
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Seminário debate experiências 
sobre Liberdade Econômica

O TCESP sediou, no dia 11 de abril, no Auditório Nobre ‘Profes-
sor José Luiz Anhaia Mello’, na Capital, de forma presencial e virtual, 
seminário com o tema ‘Liberdade Econômica e Ordenação Pública’. 

O Presidente da Corte de Contas, Conselheiro Antonio Roque Citadini 
participou da abertura e em seu discurso versou sobre a importância 
do avanço nos estudos que a área acadêmica tem produzido para 
oferecer ao país mudanças legislativas, visando o aperfeiçoamento 
das relações e interação do poder público com a iniciativa privada. 

Integraram a mesa solene, ao lado do Presidente do TCE, a 
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), 
Patrícia Lúcia Saboya Ferreira Gomes; a Auditora-Substituta de 

Conselheiro Silvia Monteiro; o Procurador-Geral do Ministé-
rio Público de Contas (MPC), Thiago Pinheiro; o Secretário de 
Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) em São 
Paulo, Hamilton Caputo e o Assessor Procurador-Chefe do Ga-
binete Técnico da Presidência (GTP), Mauricio Antonio Varnieri. 

Ao saudar os participantes – 285 presentes no plenário e 341 
que acompanharam as atividades pela internet e intranet –, o Pre-
sidente do TCE destacou a importância do tema e agradeceu a 
participação do Conselheiro-Corregedor do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB), André Carlo Torres Pontes, que acom-
panhou todas as palestras e debates. 

Evento ocorreu no Auditório Nobre ‘Professor José  
Luiz Anhaia Mello’, na Capital, de forma presencial e virtual.

AVANÇOS

CAPACITAÇÃO
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Gestão documental é tema de 
seminário no Tribunal de Contas

ACESSO À INFORMAÇÃO

Transmitido em tempo real pela TVTCE, evento foi direcionado aos servidores 
estaduais que atuam em serviços de promoção da transparência.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou no 
dia 13 de maio, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de 
Anhaia Mello’, na Capital, o IV Seminário sobre Gestão Docu-
mental e Acesso à Informação.

As atividades, desenvolvidas em conjunto com o Arquivo 
Público do Estado, foram direcionadas aos servidores estaduais 
que atuam em serviços de promoção da transparência como 
Serviços de Informações ao Cidadão (SIC), Comissões de Ava-
liação de Documentos e Acesso (CADA) e Ouvidorias. 

Os debates foram conduzidos pelo Promotor de Justi-
ça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Arthur 

Antonio Tavares Moreira Barbosa, que abordou o tema 
‘Transparência e eficácia do controle social’. 

Em seguida, a Professora da Universidade Estadual Pau-
lista (UNESP), Maria Leandra Bizello fez uma apresentação 
sobre ‘Lei de Acesso à Informação e Cidadania’. Logo após, o 
Diretor-Técnico, Paulo Massaru Uesugi Sugiura falou a respei-
to de ‘Achados do Tribunal de Contas em relação ao cumpri-
mento da Lei de Acesso à Informação’.

A programação contou com três palestras. O evento regis-
trou a participação presencial de aproximadamente 350 pesso-
as e foi transmitido em tempo real pela TVTCE.

CAPACITAÇÃO
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Tribunal promove I Fórum 
Estadual de Controle Interno

Durante as atividades, foram discutidos temas como gestão,  
governança, preparação de relatório e plano de comunicação.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promoveu, no 
dia 23 de maio, o I Fórum Estadual de Controle Interno.

A solenidade de abertura contou a participação do Presi-
dente da Corte paulista, Antonio Roque Citadini que durante 
sua exposição ressaltou a importância do evento que teve como 
principal objetivo discutir as dúvidas relativas ao controle interno.

Também estiveram presentes na abertura das atividades, o 
Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira 
e Costa e o Secretário-Diretor Geral do TCE, Sérgio Ciquera Rossi, 
que em sua fala, reiterou a importância do tema para os servidores 
do Tribunal. “Não há como existir fiscalização externa quando não 
se tem o seu controle interno bem formulado”, ressaltou Rossi.

As palestras foram ministradas pelo Diretor Técnico de 
Divisão, Paulo Massaru Uesugi Sugiura; pelo Secretário Fe-
deral de Controle Interno da Controladoria Geral da União 
(CGU), Antonio Carlos Bezerra Leonel e pelo Controlador-
-Geral do Município de São Paulo, Gustavo Ungaro.

Durante o encontro, que discutiu temas como gestão, go-
vernança, preparação de relatórios e plano de comunicação, 
foram respondidas questões formuladas pelos participantes 
com antecedência por meio do sistema EAD do Tribunal.

Dirigido a administradores públicos e servidores, o I Fó-
rum Estadual de Controle Interno aconteceu no Auditório 
Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, na Capital, e 
reuniu mais de 300 participantes. 

DEBATES

Solenidade de abertura contou com a presença do Presidente do TCE, Antonio Roque Citadini, que ressaltou a importância de discutir dúvidas sobre o controle interno.
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CICLO ANUAL

Cerca de 600 pessoas compareceram à abertura dos trabalhos da 
23ª edição do Ciclo Anual de Aperfeiçoamento do Pessoal da Fiscaliza-
ção (CAAPEFIS), no dia 11 de fevereiro. O evento contou com a partici-
pação do Presidente do TCE, Conselheiro Antonio Roque Citadini e uma 
palestra sobre o tema ‘Gestão de Pessoas no Setor Público’, apresenta-
da pelo Diretor da Escola Superior de Gestão e Controle do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Sandro Trescastro Bergue. 

As atividades, que aconteceram no Grande Auditório do Centro 
de Convenções Rebouças, na Capital, contaram com a presença de 
membros do Colegiado, Diretores dos Departamentos e Diretorias de 
Fiscalização da Capital e das 20 Unidades Regionais distribuídas no 
Estado de São Paulo, além de representantes de todos os setores. 

Em sua exposição, o Presidente do TCE deu as boas-vindas aos 
participantes e falou sobre a importância da atuação do Tribunal para 

o cumprimento da legislação pelos jurisdicionados e no avanço per-
manente dos procedimentos da fiscalização, pontuando ações como 
as fiscalizações concomitantes e ordenadas, e também a seletividade 
e a execução dos contratos, ressaltando, dentre outros aspectos, o 
disciplinamento das despesas que compõem o mínimo constitucional 
para os gastos com Ensino, os exames prévios de editais. 

A mesa solene foi composta pelos Conselheiros Renato Martins 
Costa, Dimas Ramalho e Cristiana de Castro Moraes; pela Auditora-
-Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro; pelo Procurador-Geral do 
Ministério Público de Contas (MPC), Rafael Neubern Demarchi Costa; 
pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda junto ao TCE, Luiz 
Menezes Neto; pelo Secretário-Diretor Geral Substituto, Alexandre 
Teixeira Carsola; pelo Diretor Geral de Administração, Carlos Eduardo 
Malek e pelo Diretor de Tecnologia da Informação, Fabio Correa Xavier. 

As atividades contaram com a presença de membros do Colegiado, Diretores dos Despartamentos e Diretorias de Fiscalização e das 20 unidades regionais.

Tribunal de Contas do Estado 
promove o 23º CAAPEFIS

RETROSPECTIVA

Cerca de 600 participantes compareceram às atividades realizadas  
no Grande Auditório do Centro de Convenções Rebouças, na Capital.
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Conselheiro Sidney Beraldo 
ministra palestra sobre ODS 

Membro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo des-
de 2012, o Conselheiro Sidney Beraldo proferiu palestra, no 
dia 12 de fevereiro, durante a 23ª edição do Ciclo Anual de 
Aperfeiçoamento do Pessoal da Fiscalização (CAAPEFIS). 

“Este encontro é sempre importante para reunir os servidores do 
TCESP que atuam, principalmente, na área da fiscalização na Capital 
e nas 20 Unidades Regionais localizadas no interior e no litoral, para 
podermos alinhar os trabalhos no desenvolvimento das ações estra-
tégicas”, afirmou Beraldo sobre a relevância do CAAPEFIS. 

Durante a sua apresentação, o Conselheiro tratou sobre o tema 
‘O Tribunal de Contas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)’, ressaltando o papel do TCE em ser uma instituição de refe-

rência no controle da efetividade na aplicação de recursos públicos.
O Conselheiro Sidney Beraldo citou algumas das ferramentas 

da Corte, como as fiscalizações ordenadas e operacionais, o acom-
panhamento das contas municipais e os Índices de Efetividade da 
Gestão Municipal e Estadual (IEG-M e IEG-E) que, de acordo com 
ele, objetivam o alcance das políticas públicas e convergem com as 
metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
para o desenvolvimento sustentável nas cidades paulistas.

“Uma instituição como a nossa tem a responsabilidade de mudar 
paradigmas e levar em conta esses Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. O IEG-M e o IEG-E demonstram que existe uma aderên-
cia muito grande entre o que fazemos e os ODS”, destacou Beraldo. 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em sua apresentação, o Conselheiro tratou sobre o tema ‘O Tribunal  
de Contas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)’
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O Auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, apresentou, no 
dia 13 de fevereiro, na 23ª edição do Ciclo Anual de Aperfeiçoa-
mento do Pessoal da Fiscalização (CAAPEFIS), palestra sobre um 
assunto que tem chamado atenção não apenas da Corte de Con-
tas, mas de toda a população: obras públicas paralisadas. 

Durante a apresentação, o Auditor-Substituto de Conselhei-
ro falou sobre licitações, conteúdo do projeto básico, efeitos 
decorrentes das obras paralisadas, falhas mais comuns, limites 
da ação do Tribunal de Contas, entre outros assuntos. 

“É urgente atacar o problema das obras paralisadas’’, ressaltou. 
“Precisamos verificar o que está sendo feito, com olhos céticos, in-
vestigando o livro de ordem, conversando com vizinhos, operários, 
fiscal da obra, preposto da empresa e registrando os achados em 

fotografias”. Isso vai melhorar muito a qualidade das obras públicas 
no Estado de São Paulo”, afirmou Sarquis, lembrando que a fisca-
lização do TCESP é de natureza operacional e patrimonial, visando 
atestar a legalidade e a legitimidade do gasto público. 

A programação, que compôs o terceiro dia do evento, 
contou com a participação do Presidente do TCE, Conselheiro 
Antonio Roque Citadini, que integrou a mesa de trabalhos e 
participou dos debates ao lado dos palestrantes e técnicos. 

A programação incluiu palestras sobre fiscalização das Metas 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) através dos 
quesitos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), 
técnicas de evidenciação de achados, auditoria operacional e ain-
da apresentou trabalhos desenvolvidos por servidores da Casa. 

Auditor do TCESP ministra palestra
sobre obras públicas paralisadas

Em sua exposição, Sarquis falou sobre licitações, conteúdo do projeto 
 básico, efeitos decorrentes das obras paralisadas, entre outros assuntos. 

INFRAESTRUTURA
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TCESP premia trabalhos por  
boas práticas de fiscalização

PREMIAÇÃO

Após quatro dias de realização do 23º Ciclo Anual de Aperfei-
çoamento do Pessoal da Fiscalização (CAAPEFIS), o encerramento 
do evento contou com a presença e participação da jornalista Vera 
Magalhães, colunista do Jornal O Estado de S. Paulo e radialista na 
Rádio Jovem Pan, que ministrou a palestra sobre a aplicação dos Re-
gimes Próprios de Previdência Social e a participação da população 
e de Agentes da Fiscalização no exercício do controle social. 

A Corte de Contas, ainda, premiou três trabalhos desen-
volvidos por servidores da Casa que foram referência para as 
boas práticas nos procedimentos de fiscalização. 

A premiação foi entregue pelo Presidente do TCE, Conselheiro 
Antonio Roque Citadini, pelo Secretário-Diretor Geral Substituto, 
Alexandre Teixeira Carsola, pelo Diretor de Supervisão da Fiscali-

zação I, Antonio Bento de Mello e pela Diretora de Supervisão da 
Fiscalização II em exercício, Sonia Rocco. 

Os servidores Márcio Eduardo Perassol Fernandes e Daniela 
Peres Cavalcanti (UR-2); Átila Branco de Barros, Mário Milane de 
Matta Neto e Mauro Cezar Ribeiro (UR-14) representaram as equi-
pes de fiscalização envolvidas com as atividades premiadas. 

“O Tribunal de Contas tem uma missão relevante de con-
trole externo da Administração Pública. Aproveitem o que foi 
discutido durante as palestras do 23º CAAPEFIS para encon-
trar novas soluções para os velhos problemas de gestão que 
ocorrem. Temos que cumprir nosso papel com eficiência, por 
isso a realização deste Ciclo”, afirmou o Conselheiro-Presi-
dente, Antonio Roque Citadini, ao encerrar as atividades.

Cerimônia foi realizada durante o encerramento das atividades do 23° Ciclo Anual de Aperfeiçoamento do Pessoal da Fiscalização (CAAPEFIS).
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) está em processo de mudança do momento 
de fiscalizar. Por muito tempo as ações do controle 
externo se pautaram no exame dos fatos passados. 
De uns tempos a este, porém, o foco mudou para a 
realização de atividades pontuais, como adiante se 
verá, as quais objetivam apurar os fatos em tempo 
real. É o Tribunal auditando o ´hoje´.

Esta mudança objetiva não só ajudar o Admi-
nistrador a corrigir os rumos de suas ações, mas, 
também, em casos concretos, permitir-lhe sanar, a 
tempo, irregularidades detectadas pela fiscalização.

E isto está ocorrendo rápida e acertadamente. É 
uma mudança no foco, aproveitando-se as possibi-
lidades e as ferramentas que a tecnologia oferece.

O Tribunal tem atuado de modo imediato. 
Realiza ações, e disponibiliza seus resultados, 
como se pode exemplificar com ´O acompanha-
mento da execução contratual´; ‘As fiscalizações 
Ordenadas’; o ‘Painel de Obras´; o ‘Mapa das Câ-
maras´; o ‘Visor’, os ´Alertas da LRF – a Lei de 
Responsabilidade Fiscal´.  

É de grande importância o acompanhamento 
da execução de contratos. Selecionados os con-
tratos em razão de critérios técnicos, o acompa-
nhamento de sua execução tornou-se uma ativi-
dade de atuação imediata do Tribunal e é agora 
o principal foco da fiscalização, que é realizada 
com maior amplitude, deixando de lado a mera 
análise documental que antes era feita. 

Deixou o Tribunal de exigir, como antes, os do-
cumentos das licitações e contratações de determi-
nado valor, e com eles autuar processo de análise 
e julgamento. Passou a exigir que os dados das 
licitações e contratações venham informados no 
sistema, e de um trabalho de análise técnica sistê-
mica, resulta uma avaliação de riscos que enseja a 
requisição de determinada contratação para a au-

tuação de processo próprio que terá, não só análise 
e julgamento, mas, também, o acompanhamento 
da execução contratual.

Esse acompanhamento da execução tem re-
latórios periódicos, os quais permitem detectar 
eventuais irregularidades, situação em que o 
Conselheiro Relator fixará prazo para sua regu-
larização, o que possibilita a correção de rumos, 
e, sem dúvida economia de recursos.

Cabe rápida explicação sobre ‘As fiscalizações 
Ordenadas’: a Supervisão Técnica do Tribunal estu-
da, analisa e obtém aprovação da escolha do tema, 
da área e do questionário que será preenchido pe-
los agentes fiscais. Definidos os locais a serem visi-
tados, buscando abranger o maior número possível, 
dentro da capacidade da fiscalização, estabelece-se 
a data e se obtém do Departamento de Tecnologia 
da Informação o aplicativo a ser instalado nos ta-
blets que serão utilizados pelos agentes.

Na data autorizada os agentes comparecem em 
todos os locais, em horário único pré-estabelecido 
para o início da fiscalização, e, munidos do tablet 
já preparado, começam a preencher o questionário, 
transmitindo-o em tempo real, inclusive com fotos, 
para o departamento de tecnologia do Tribunal, 
que recebe tais dados e os consolida.

Neste ano de 2019 o TCESP já realizou cinco 
fiscalizações ordenadas, versando sobre: ‘forne-
cimento de material escolar’; ‘transporte esco-
lar’, ‘delegacias de polícia’; ‘merenda escolar’ e 
‘hospitais, UPAS, UBS’.

Os relatórios – de todas as fiscalizações rea-
lizadas desde 2016 – estão disponibilizados no 
site do Tribunal – www.tce.sp.gov.br/ordenadas 
–, valendo destacar que a última fiscalização 
ordenada ocorreu no dia 25/06, com a visita a 
hospitais, unidades de pronto atendimento, e bá-
sicas de saúde – 300 ao todo. Teve como objetivo 

Por muito tempo as 
ações do controle 
externo se pautaram 
no exame dos 
fatos passados. 
De uns tempos 
a este, porém, o 
foco mudou para 
a realização de 
atividades pontuais.

Auditando o ‘Hoje’
* ANTONIO ROQUE CITADINI
Presidente do  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

ARTIGOS
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É preciso 
reconhecer que 
a mudança só 
é possível ser 
feita com o uso 
dos recursos da 
tecnologia da 
informação.

avaliar: as condições de atendimento aos usuá-
rios; o controle de presença de médicos e demais 
profissionais da saúde; as condições de armaze-
namento de medicamentos; as condições físicas 
das instalações e equipamentos (acessibilidade; 
limpeza; conforto; sinalização); o descarte dos 
resíduos hospitalares, além de também identifi-
car o grau de satisfação desse atendimento, me-
diante entrevista com os usuários. As 300 unida-
des visitadas estão instaladas em 229 municípios 
e a fiscalização foi realizada por 303 agentes do 
Tribunal, tendo sido entrevistados 762 usuários. 

O questionário utilizado pela fiscalização leva 
em conta as particularidades de cada tema, poden-
do-se sintetizar, no caso da visita aos hospitais e 
UBS, questões como: ‘as condições dos móveis e 

equipamentos da sala de espera, incluindo ilumina-
ção’; ‘existência de atendimento diferenciado para 
casos como os de suspeita de dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela’; ‘existência de AVCB – Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros’; ‘data de vali-
dade e controle de estoque dos medicamentos/in-
sumos utilizados’; ‘existência de equipamentos em 
desuso (novo, antigo ou quebrado)’; ‘existência de 
documentação e registros do controle de qualidade 
da água’; ‘existência de separação por grupo (ma-
teriais gerais, especiais, e infectados), dos resíduos 
hospitalares’, além de detectar se no momento da 
fiscalização, os profissionais (médicos, enfermeiros) 
se encontravam em seus postos de trabalho.

Não cabe neste artigo discorrer sobre todos os 
resultados, os quais, como afirmado, estão dispo-
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nibilizados e podem ser vistos no site do Tribunal, 
valendo apenas destacar alguns dados que cha-
mam atenção: 78% das unidades visitadas não 
possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombei-
ros; em 37% dos estabelecimentos foram encon-
trados equipamentos em desuso; em 49,33% no-
tou-se a ausência de documentação e registros de 
controle de qualidade da água; e, em 11,11% de-
tectou-se falhas no controle de estoque dos me-
dicamentos. Estes são alguns dos resultados que, 
por certo, servirão para os Secretários de Saúde, 
do Estado e dos Municípios, atuarem para a regu-
larização e melhoria do atendimento, pois isto se 
faz necessário para o bem de todos os usuários do 
sistema de saúde da rede pública.

  O ‘Painel de Obras’ – www.tce.sp.gov.br/
paineldeobras – mostra as obras atrasadas ou 
paralisadas em todo o território do Estado de 
São Paulo, indicando informações de interes-
se, dentre elas: origem dos recursos utilizados 
(federal, estadual, municipal, com financiamen-
to); se está atrasada ou paralisada; a empresa 
contratada; o valor da contratação; o motivo do 
atraso ou da paralisação. São dados informados 
pela própria origem, e que serão objeto de veri-
ficação no momento da fiscalização.

 O ‘Mapa das Câmaras’ – www.tce.sp.gov.br/
camarasmunicipais – traz dados indicando a popu-
lação de cada um dos 644 municípios jurisdiciona-
dos, e das Câmaras: a quantidade de Vereadores 
e funcionários; o gasto total (exceto despesa de 
capital), e o gasto per capita.

O ‘Visor’ – www.tce.sp.gov.br/visor – é uma 
plataforma gráfica que consolida os alertas da Lei 
de Responsabilidade Fiscal feitos pelo Tribunal. Faz 
uma classificação das Prefeituras, de acordo com 
a quantidade e a diversidade de alertas recebidos.

Importa salientar que o Tribunal passou a publi-
car, na imprensa oficial, a cada período, os alertas 
exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para 
o bimestre e quadrimestre. Na publicação consta o 
nome do Prefeito, do Presidente da Câmara, e dos 
responsáveis pelos entes jurisdicionados, da admi-
nistração indireta.

 Com a publicação dos alertas, o Tribunal ali-
menta o ´Visor` com os dados do último período 
de análises – bimestre; quadrimestre –, desta-

cando os Municípios que receberam alertas em 
razão das despesas de pessoal; em razão da di-
ferença de arrecadação, frente ao planejado; e 
também em razão de indícios de irregularidades 
na gestão orçamentária.

Dá-se igualmente destaque para os municí-
pios reincidentes; para os que não tiveram seus 
dados analisados por ausência de entrega do 
balancete contábil, e são relacionados, também, 
os que tiveram análises favoráveis, e por tal ra-
zão não receberam alerta. Registre-se que nas 
análises do 1º quadrimestre de 2019, apenas 30 
municípios figuraram na relação dos regulares, 
ou seja, não tiveram nenhum alerta. 

Da maior importância é o acompanhamento 
que é feito, das contas anuais do Governador, 
fazendo-se também nas contas dos Executivos 
Municipais em procedimento gradual e crescen-
te que neste ano de 2019 está resultando no 
acompanhamento de mais de 500 dos 644 mu-
nicípios, até alcançar a meta de em 2020 todos 
estarem sendo acompanhados. 

Essa ação resulta em relatórios parciais indi-
cativos de procedimentos que deverão ser revis-
tos pela Administração – estadual e municipal 
– para a necessária adequação à legislação. É o 
apontamento ao tempo do fato.

Assim fazendo, publicando e disponibilizando 
com transparência o resultado de seu trabalho, o 
TCESP presta contas à sociedade, e, além de, como 
já afirmado, auxilia o Administrador para a correção 
de rumos, possibilita, também ao cidadão o acom-
panhamento das ações da Administração local. 

É preciso reconhecer que essa mudança só 
é possível ser feita com o uso dos recursos da 
tecnologia da informação, e também, porque o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo age 
de forma descentralizada, através de suas Uni-
dades Regionais, em número de vinte, espalha-
das pelo interior do Estado. Isto possibilita um 
trabalho de campo e a tempo.

Outras novidades estão sendo desenvolvi-
das pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, e brevemente serão tornadas públicas, 
sempre na busca do aperfeiçoamento do con-
trole externo, com atividades transparentes e 
produtivas prestando contas à sociedade.

ARTIGOS



75Revista do TCESP  nº 144  I  Especial 1º Semestre/2019

Um dos dilemas democráticos fundamen-
tais, que opõe participação cidadã e efetividade 
do sistema de governo, pode ter se amenizado 
com a revolução digital em curso. Afinal, estão 
estabelecidas as plataformas que permitem ao 
eleitor comunicar-se diretamente com seu re-
presentante ou simplesmente manifestar-se so-
bre qualquer tema em praça pública.

Os mais entusiasmados vislumbram uma 
emulação da mítica democracia direta, em que 
os cidadãos poderiam debater e votar com um 
clique em cada decisão cotidiana do Executivo 
ou do Legislativo, viabilizando-se a reaproxima-
ção entre os governados e o exercício do poder, 
aos moldes da Grécia Antiga.

Estaria, então, em cheque nosso sistema?
Tal hipótese remete aos motivos que levaram 

as nações ocidentais a adotarem, a partir do sé-
culo XIX, a democracia representativa, que per-
mitiu a implantação do sistema em Estados com 
extenso território e população numerosa.

Além de contornar o absurdo logístico que 
seria realizar assembleias com milhões de pes-
soas dispersas em países continentais, a dele-
gação de poderes a representantes eleitos se-
guiu a lógica da especialização, sendo razoável 
que o cidadão comum dedicasse a maior parte 
do seu tempo ao ofício e demais tarefas diárias 
relegando a atividade política com agentes es-
colhidos periodicamente.

Se hoje a noção de espaço foi, em grande 
parte, atenuada, persiste a barreira temporal. 
Alguns segundos são suficientes para que as 
pessoas publiquem suas posições sobre um 
tema nas redes sociais, mas conclusões deman-
dam debates. A dinâmica da Câmara dos De-

putados, onde 513 parlamentares têm direito a 
voz e voto, dá uma pista sobre a dificuldade de 
deliberações alcançarem consensos e sínteses.

Remanesce, portanto, a contradição: quan-
to mais participação cidadã tiver um governo, 
menor será sua eficiência na tomada de deci-
sões, devido aos custos e demoras inerentes ao 
debate ampliado. Trata-se de conclusão angus-
tiante, já que o regime é justamente alicerçado 
na ideia de poder popular.

E se a inteligência artificial for capaz de re-
tirar, em poucos minutos, comandos coerentes 
a partir da análise de todos os manifestos in-
dividuais? Tenho a impressão de que, ainda as-
sim, esbarraríamos na elevada complexidade da 
administração do Estado contemporâneo, cujas 
decisões demandam racionalização e especiali-
zação. Quem teria conhecimento técnico, dispo-
nibilidade de tempo e ânimo para se envolver 
e opinar com responsabilidade sobre todos os 
temas debatidos em âmbito público?

É evidente o papel que as redes sociais as-
sumiram na dinâmica social e no debate políti-
co. Elas devem, por isso, ser consideradas pelos 
governantes, por ressoarem opiniões de grupos 
de interesses, corporações e influenciadores. São 
como extensões das convencionais audiências 
públicas, em que se coletam sugestões para aper-
feiçoamento de projetos e programas de governo.

O que parece não ter lógica é tomar essas 
plataformas como instrumentos de democracia 
direta, num simulacro de descentralização de 
poder. É desleal ou ingênuo por parte dos elei-
tos usar resultados de enquetes ou análises de 
big data, por exemplo, para justificar decisões 
políticas e se autoproclamar ouvinte do povo. 

Alguns segundos 
são suficientes para 
que as pessoas 
publiquem suas 
posições sobre 
um tema nas 
redes sociais, 
mas conclusões 
demandam debates.

O Holograma da Ágora
* DIMAS RAMALHO
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Trata-se de sub-rogação ilegítima do poder a 
um grupo indeterminado e desconhecido, cujas 
fotografias podem esconder apenas emaranha-
dos de bytes, sem CPF nem título de eleitor.

O papel que a internet assumiu na evolução do 
sistema democrático fascina. Já tivemos amostras 
do potencial das redes em processos eleitorais e no 
permanente debate político que se trava no campo 
digital, em uma espécie de holograma da Ágora. Os 
próprios mecanismos que a Constituição da Repú-
blica prevê para o exercício direto do poder, como 
plebiscito, referendo e iniciativa popular ganham 
potência e novos horizontes. Contudo, é desarrazo-

ado pressupor que, no Brasil de 2019, os indivíduos 
ativos nas redes sociais representam todo o con-
junto de eleitores. Se assim o fizermos, aqueles que 
“piarem” mais alto estarão sequestrando a aten-
ção dos agentes políticos e conduzindo o Estado.

Muitas necessidades básicas do país ainda 
são bem concretas e demandam a formulação e 
articulação de políticas públicas nos moldes es-
tabelecidos pela legislação. Os representantes, 
felizmente, estão limitados pelo ordenamento 
jurídico, devendo honrar cada voto e se respon-
sabilizar pelas decisões que tomam. O mundo 
pode estar virtual, mas a vida é real.

É evidente o papel 
que as redes 
sociais assumiram 
na dinâmica 
social e no debate 
político.
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O Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2015, 
tinha escopo bem diverso daquele em que re-
sultou a Lei Complementar nº 164, de 2018 
(três anos de tramitação).

 Originariamente tal Projeto de Lei, a par de 
isentar das vedações previstas no artigo 23 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, praticamente bania do 
ordenamento a regra do artigo 42 da mesma lei. 

A “pérola” concentrava-se na inclusão do arti-
go 42-A, cuja íntegra era do seguinte teor: 

“O titular do Município está desobrigado de 
pagar as despesas empenhadas no mandato an-
terior de outro prefeito, ressalvada a hipótese de 
disponibilidades financeiras suficientes em caixa, 
em caso de perda de recursos financeiros, em com-
paração ao exercício financeiro anterior, oriunda 
de diminuição de arrecadação dos tributos de 
competência própria, de diminuição das transfe-
rências recebidas do Fundo de Participação dos 
Municípios decorrente de concessão de isenções 
tributárias pela União e de diminuição das receitas 
recebidas de royalties e participação especial.” 

Da leitura extrai-se que os Prefeitos daquela 

quadra 2013 a 2016 não teriam nenhuma respon-
sabilidade com débitos do mandato anterior. 

Do trecho da exposição de motivos constava: 
“Nesse sentido, apresentamos o presente projeto 
de lei para coibir a aplicação de sanções às muni-
cipalidades que desrespeitem o limite de sessenta 
por cento (60%) da RCL no tocante às despesas 
totais com pessoal e para permitir que o titular do 
município se desobrigue do dever de pagar despe-
sas empenhadas pelo prefeito anterior em caso de 
perda de recursos financeiros oriunda de diminui-
ção das transferências de recursos do FPM e rendas 
governamentais do petróleo”.

Ainda bem que a pretensão naufragou e re-
sultou tão somente nas inclusões de parágra-
fos no artigo 23 da LRF que, na prática, para os 
poderes e orgãos jurisdicionados ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo não terão maio-
res reflexos fiscais. 

Dos males o menor. 
Sim! Refiro-me aos reflexos dessa última Lei em re-

lação àqueles que serão produzidos por um instrumen-
to denominado “Decreto de Calamidade Financeira”. 

Ora, é evidente que 
os instrumentos 
necessários para o 
controle das finanças 
públicas estão à 
disposição dos 
responsáveis e que, 
se bem manejados, 
garantem o tal almejado 
e necessário equilíbrio 
entre receitas e 
despesas. 

As ameaças à Lei de 
Responsabilidade Fiscal

* SÉRGIO CIQUERA ROSSI
Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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O fato não é novidade e o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, em tempo passado, ex-
pediu COMUNICADO em que: 

“A utilização desses instrumentos não en-
contra amparo no artigo 65 da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e viola inúmeras regras do direito 
financeiro dentre outras, a quitação dos Restos 
a Pagar e a ordem cronológica de pagamentos, 
o que poderá trazer implicações no exame de 
contas anuais.” (DOE de 23/02/17) 

É que essa “invenção” vai resultar na produ-
ção incontrolável de atos afastados da necessá-
ria conformidade. Não vi o texto de tais Decretos, 
mas ouvi os comentários no sentido de que são 
necessários para, em última análise, reestabele-
cer o equilíbrio das contas públicas. 

Ora, é evidente que os instrumentos necessá-
rios para o controle das finanças públicas estão 
à disposição dos responsáveis e que, se bem ma-
nejados, garantem o tal almejado e necessário 
equilíbrio entre receitas e despesas. 

Refiro-me à Lei de Responsabilidade Fiscal - 
Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 
– que no §1º, de seu artigo 1º, define com cla-
reza meridiana as razões de sua concepção, qual 
seja, a ação “planejada e transparente em que 
se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas.”

Sem falar da relevantíssima importância 
do planejamento sério e responsável em que 
as despesas hão de caber nas receitas, ao in-
vés de projetar receitas que sabidamente não 
se realizarão, a Lei dispõe de rol de ações que 
se tornam imperiosas ante as ameaças de 
eventual desequilíbrio.

O artigo 9º, por exemplo, que trata sobre a li-
mitação de empenhos sempre que “se verificado, 
ao final de um bimestre, que a realização da re-
ceita poderá não comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal estabe-
lecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e 
o Ministério Público promoverão, por ato próprio 
e nos montantes necessários, nos trinta dias sub-
sequentes, limitação de empenho e movimenta-
ção financeira, segundo os critérios fixados pela 
lei de diretrizes orçamentárias”.

Esse é o instrumento que o gestor responsá-

vel e atento deve lançar mão quando ameaçada 
a higidez de suas contas.

O gestor há de saber eleger prioridades, mes-
mo sabendo-se que as prioridades são muitas e 
os recursos poucos.

Outra disposição de aplicação compulsória 
encontra-se na regra do artigo 11, consistente 
na previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos de competência constitucional da cor-
respondente esfera de governo.

A regra é de tamanho significado que veda 
a transferência voluntária de recursos se não fo-
rem cobrados todos os impostos.

É conhecida a pouca disposição de gover-
nantes com essas obrigações, que aliadas às 
tímidas iniciativas, acumulam dívidas ativas de 
números consideráveis.

O mesmo raciocínio aplica-se aos comandos 
do artigo 14 que, em verdade, permite a renún-
cia de receitas, mas cercadas de cuidados que 
se não tomados pelo governante podem resultar 
em efeitos extremamente danosos.

Outro cuidado de lastro é o controle de gas-
tos com pessoal que seguramente revela-se ins-
trumento de uso político descuidado.

Há limites com os gastos com pessoal que 
devem ser observados rigorosamente para evitar, 
dentre outras consequências, aquelas do artigo 
169 da Constituição Federal.

Outro ponto que há de ser respeitado é o co-
mando do artigo 42, tantas vezes passíveis das 
mais variadas interpretações e que, a meu ver, 
deve permanecer como está, mantendo os neces-
sários cuidados com a conta de Restos a Pagar re-
ferida no já mencionado §1º, do artigo 1º, da LRF.

Por último, espera-se que o indigitado Decre-
to de Calamidade Financeira não revogue o arti-
go 5º da Lei nº 8.666 de 1.993, evitando o perigo 
da excessiva discricionariedade.

Se a Lei de Responsabilidade Fiscal fosse 
cumprida em consonância com sua inspiração, 
não estaríamos diante desse cenário de desequi-
líbrio fiscal que dá azo a essa descoberta mira-
bolante chamada calamidade financeira.

Calamidade Financeira não se confunde com 
Calamidade Pública, esta última amparada no 
ordenamento constitucional e legal.
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Este artigo trata da qualidade da gestão pública 
e seus reflexos no resultado das políticas públicas 
em face do descontrole na execução orçamentária, 
em especial na esfera de governo municipal.

De modo geral, cabe ao Chefe do Poder Execu-
tivo gerir a execução do orçamento municipal, uti-
lizando-se, tanto na fase de planejamento quanto 
durante sua execução, dos mecanismos legais que 
permeiam a jornada anual de arrecadação de recei-
tas e empenhamento das despesas. 

No exercício desse mister, não pode o Che-
fe do Executivo furtar-se ao dever de balizar a 
execução do orçamento nos princípios da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), a fim de que para 
cada gasto público haja a correspondente con-
trapartida de receita, hipótese compatível com 
a lógica do processo orçamentário. 

É certo que os municípios abarcam enor-
me diversidade de situações individuais, quer 
quanto ao porte do orçamento ou no tocante às 
demandas específicas de cada um. É inegável, 
porém, que todos estão submetidos à mesma 
legislação fiscal e, principalmente, afeitos aos 
mesmos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e, nessa 
abordagem, especialmente da eficiência e trans-
parência na utilização dos recursos públicos. Cui-
dam desse aspecto da legalidade os dispositivos 
ínsitos na Carta Magna em seu artigo 37, na Lei 
nº 9.784/99, artigo 2º e na Lei Complementar nº 
101/2000, artigo 67, entre outros.

 Daí, por que a conjuntura econômica desfavo-
rável que assola o país atinge a todos os municípios 
quase que indistintamente, a depender do tamanho 
do seu orçamento e da quantidade e complexida-
de dos serviços que oferecem à sua população. É 

prudente afirmar que todos, de alguma forma, são 
afetados pela redução de recursos disponíveis, quer 
decorrentes de arrecadação própria ou de repasses 
das esferas estadual e federal e, ainda, em alguns 
casos, dos efeitos da gestão ineficiente dos recur-
sos em exercícios anteriores. Para as comunidades 
locais dos municípios de pequeno e médio porte, 
o desajuste fiscal carrega consequências graves 
como o comprometimento da eficiência dos servi-
ços públicos (Toledo Jr.; Rossi, 2005).

Vale lembrar que parte significativa da es-
cassez de recursos para utilização no exercício 
atual, decorre, na maioria das vezes, do déficit no 
exercício anterior, que ultrapassou a barreira do 
ano civil em que se formou e agora já não é mais 
um resultado e sim uma dívida, uma posição 
patrimonial. Assinale-se que, em muitos casos 
é consequência de gestão não adequadamente 
amparada em critérios técnicos e, por vezes, até 
com características de improbidade decorrente 
da inobservância da Lei nº 8.429/92, a que se 
submetem os agentes públicos municipais, em 
especial seu artigo 10, incisos IX a XI.

É, necessário, portanto, ter em conta os dois 
momentos de consequências negativas da gestão 
incorreta dos recursos públicos: o momento da 
geração do déficit e o da agravação da condição 
patrimonial com a transformação deste em dívida.

No exercício financeiro das entidades de direi-
to público – que vai de 1º de janeiro a 31 de de-
zembro – as receitas são apuradas quando efetiva-
mente entram nos cofres públicos e, as despesas, 
por sua vez, consideram-se assumidas quando é 
firmado um compromisso com terceiros, não im-
portando se houve, ou não, o efetivo desembolso 
financeiro (art. 35 da Lei nº 4.320/64 e princípio 

Na busca de solução 
para adequação dos 
rumos do município, é 
possível, em cenários 
de crise econômica, 
que o Poder Executivo 
encaminhe ao 
Legislativo proposta 
de modificação 
das prioridades 
definidas nas leis 
orçamentárias.

Execução orçamentária e seus  
reflexos para as políticas públicas

* ADELINO DETOFOL
Diretor Técnico de Divisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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da prudência contábil). Assim, o déficit é resultado 
que se materializa em um único período de tempo, 
normalmente o exercício social. A dívida, por sua 
vez, abrange débitos incorridos em diversos lapsos 
temporais e se projeta no tempo em consequên-
cias que podem atingir vários períodos futuros.

Na esteira desse raciocínio, é de se conside-
rar temerária a política municipal que continua 
a aumentar os gastos com pessoal mesmo dian-
te da iminente situação de criação de novos 
passivos (patrimônio), constituídos de forma 
ilegal pelo descompasso entre receitas arreca-
dadas e despesas empenhadas.

Sobre mais, vale dizer que o limite imposto 
para despesas de pessoal pela LRF, em seus ar-
tigos 19 e 20, inciso III, não autoriza o prefeito 
municipal a executar despesas dessa natureza até 
o limite máximo. Trata-se, na verdade, de teto per-
mitido quando atendidas as demais necessidades 
da população local. A contenção de gastos com 
pessoal é obrigação legal que permeia o plane-
jamento responsável na alocação de recursos em 
ações de aplicação direta para o contribuinte.

Por iguais razões, a criação e manutenção 
de empresas públicas, sociedades de economia 
mista e autarquias municipais, nos casos em 
que consomem significativa fatia dos recursos 
ao passo que produzem tímidos ou duvidosos 
resultados sociais, pode contribuir ao longo dos 
anos para a geração de situação patrimonial 
negativa no município.

Tenha-se presente que a execução do pla-
nejamento orçamentário de cada município, 
em conformidade com as prioridades definidas 
conjuntamente entre os Poderes e com a par-
ticipação popular, é condição de cumprimento 
do dever legal dos administradores públicos. 
Abarca essa providência o contingenciamento 
de dotações (art. 9º da Lei nº. 4.320/64 - institu-
to da limitação de empenho). Não é admissível 
o déficit na execução orçamentária fora do es-
trito permissivo consignado na lei orçamentária 
(determinação do art. 7º, § 1º da mesma Lei). 
Assim, não é admissível o déficit decorrente da 
superestimativa da receita.

Ademais, é igualmente dever legal adotar as 
medidas necessárias para o equilíbrio das con-

tas públicas no decorrer do exercício fiscal, ga-
rantindo a execução dos programas criados em 
cada área de atuação e, não menos importante, 
preservar a possibilidade de dar continuidade às 
ações já implementadas, em consonância com o 
artigos 1º, parágrafo 1º e artigo 4º da LRF.

Na busca de solução para adequação dos 
rumos do município, é possível, em cenários de 
crise econômica, que o Poder Executivo encami-
nhe ao Legislativo proposta de modificação das 
prioridades definidas nas leis orçamentárias 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e Lei Or-
çamentária Anual-LOA), adequando a execução 
dos seus programas a um cenário mais provável 
– para manter o foco em gastos essenciais para 
o cidadão - prestigiando ainda resultados eco-
nômicos e financeiros que preservem a situação 
patrimonial do órgão público. Fundamental aqui 
dar cumprimento ao comando do artigo 167, VI 
da Constituição Federal. A situação financeira 
das prefeituras é objeto de análise pelo Tribunal 
de Contas do Estado em itens específicos do re-
latório das contas anuais.

Fundamental aqui dar cumprimento ao comando 
do artigo 167, VI da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 167. São vedados:
... 
VI - a transposição, o remanejamento ou a 

transferência de recursos de uma categoria de pro-
gramação para outra ou de um órgão para outro, 
sem prévia autorização legislativa; 

Não deve o Poder Executivo devotar desprestí-
gio ao legislativo municipal, adotando medidas ao 
arrepio da Lei de Responsabilidade Fiscal. Altera-
ções nas leis orçamentárias e abertura de créditos 
suplementares devem ser precedidas de autoriza-
ção legislativa, dando cumprimento a mandamento 
expresso na Carta Magna. 

No desenrolar do exercício fiscal, algumas 
medidas práticas e a atuação conjunta entre os 
poderes podem contribuir para o equacionamen-
to do resultado da execução orçamentária nos 
municípios, com reflexo nos exercícios seguintes, 
como preservar investimentos prioritários e res-
tringir despesas discricionárias, promovendo a 
cada bimestre os ajustes que se mostraram ne-
cessários nos bimestres anteriores. 
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* SILVIA M. A. GUEDES GALLARDO
Assessora-Técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

O Resíduo da Construção Civil (RCC) ou Re-
síduo da Construção e Demolição (RCD) é todo 
resíduo resultante do desperdício nas constru-
ções, reformas ou demolições. 

Tais resíduos são comumente conhecidos 
como entulho e são compostos de fragmentos de 
concreto, aço, madeira, gesso, solos escavados, 
etc. São gerados nos mais diversos tipos de obras, 
desde edificações até obras de infraestrutura.

A utilização é bastante variada, sendo possível 
a fabricação de agregados para utilização em con-
creto não estrutural, base de regularização de pa-
vimentos de vias, aterros, material de enchimento, 
blocos de pavimentos intertravados, etc.

Segundo dados da Secretaria do Meio Am-
biente de São Paulo, a geração de RCC varia en-
tre 0,4 e 0,7 ton./hab.ano, representando cerca 
de 2/3 da massa dos resíduos sólidos municipais 
ou o dobro dos resíduos sólidos domiciliares.

O setor da construção civil é um dos mais po-
luidores do planeta, responsável por cerca de 1/3 
dos gases estufa lançados na atmosfera, portanto 
de grande impacto nas mudanças climáticas. 

O acúmulo do entulho fornece ambiente fa-
vorável para a proliferação de doenças como 
dengue e febre amarela. O descarte irregular em 
corpos d´água promove o assoreamento, aumen-
tando o risco de enchentes e a poluição.

Por outro lado, seu reaproveitamento e reci-
clagem se mostram como importantes oportu-
nidades de renda e de negócios, especialmente 
para a mão de obra egressa dos lixões, há muito 
proibidos pela lei.

As mudanças na forma de se pensar as cons-
truções são prementes e o reaproveitamento do 
entulho é uma das formas mais simples e baratas 
de se garantir maior sustentabilidade.

Mas, o que se observa é que a maior parte dos 
municípios paulistas não está nem no início dessa 
caminhada rumo ao fim do desperdício e do im-
pacto ambiental.

A população não recebe orientação sobre 
como descartar o entulho e também não tem al-
ternativas próximas de suas residências para o 
descarte, como ecopontos ou sistema de coleta 
porta a porta com frequência suficiente.

As prefeituras possuem fiscalização escassa 
e acabam limitando suas ações a retirar o entu-
lho acumulado em pontos viciados, já há tempos 
conhecidos e utilizados tanto por pessoas físicas 
como pelas próprias construtoras de obras públicas.

A forma de destinação observada não costu-
ma ser a definida na Resolução CONAMA 307, na 
qual os resíduos passíveis de reciclagem devem 
ser reutilizados ou reciclados ou encaminhados 
para áreas de armazenamento temporário, para 
uso futuro. Nota-se que a Resolução veta clara-
mente a disposição em aterros de resíduos sólidos 
urbanos, em áreas de “bota fora”, em encostas, 
corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas 
por Lei, mas isso ainda não é observado.

Como mudar esse panorama?
De início, estabelecer um planejamento ade-

quado, mediante elaboração do Plano Munici-
pal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, 
conforme determinado na Resolução CONAMA 
307/2002. Importante que o plano seja realmente 
factível e que tenha metas claras e bem definidas 
e que sejam acompanhadas.

Para os municípios que ainda não elaboraram o 
plano, apesar de vencido o prazo previsto na Reso-
lução, recomenda-se sua revisão e implementação.

 Uma importante ação seria regularizar a 
atividade das empresas locadoras de caçambas de 

A clandestinidade 
ainda é alta nesse 
mercado, tornando o 
controle e fiscalização 
das atividades 
praticamente 
impossível de ser 
realizado.

Como as prefeituras podem reaproveitar 
os resíduos da construção civil?
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entulho. A clandestinidade ainda é alta nesse mer-
cado, tornando o controle e fiscalização das ativi-
dades praticamente impossível de ser realizado.

 Outra medida de impacto seria adotar um 
sistema eletrônico de gestão de resíduos no mu-
nicípio, com a centralização dos dados relativos a 
quantidades coletadas, locais de coleta, empresas 
coletoras e fornecedoras de caçambas, local de 
triagem, percentual reaproveitado, etc. Enfim, uma 
ferramenta capaz de permitir o conhecimento do 
perfil de resíduos gerados, seu potencial de reutili-
zação e até mesmo o custo de todo esse processo.

 O combate ao descarte clandestino por 
pequenos geradores, num cenário de falta de pes-
soal nas prefeituras, pode ocorrer mediante ins-
talação de pontos de coleta em diversos pontos 
do município. A educação ambiental nas escolas 
também é capaz de ajudar nessa jornada.

 Uma das medidas mais importantes 
seria sancionar lei instituindo programa de re-
ciclagem dos RCC, incluindo uso de material re-
ciclado em obras públicas do município, em per-
centual obrigatório por tipologia de obra.    

 A parceria com a iniciativa privada pode 
render bons frutos para ambas as partes. A pre-
feitura pode ceder terreno para instalação de 
usina de reciclagem pelas empresas, rendendo 
produtos que poderiam ser utilizados por todos.     

 Do exposto, é fácil concluir que bastam 
poucas e pontuais ações para que se reverta 
o panorama assustador de impacto ambiental 
e social dos resíduos da construção civil. Com 
elas, as prefeituras podem diminuir gastos com 
limpeza pública e combate à dengue, aumentar 
a arrecadação de ISS, combater o descarte clan-
destino e gerar emprego e renda.
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) há 
vinte anos examina representações contra editais de licita-
ção. São os Exames Prévios de Edital. 

A Corte de Contas Paulista, com esta análise prévia, de-
termina alterações eliminando tópicos que poderiam preju-
dicar a competitividade e o consequente dispêndio de valo-
res, preservando, portanto, o erário público.  

A Lei de Licitações e Contratos e a Carta Magna resguardam 
o direito de qualquer cidadão representar aos TC’s para informar 
indícios de irregularidades cometidas pela Administração Pública. 

O exame prévio de edital já foi matéria apreciada pelo 
STF no RE nº 547.063-6/RJ, Relator Ministro Menezes Direi-

to, o qual decidiu que “a Lei Federal nº8.666/93 autoriza o 
controle prévio quando houver solicitação do Tribunal de 
Contas para a remessa de cópia do edital de licitação já 
publicado”.  A Lei de Licitações e Contratos, no artigo 113, 
§ 2º, autoriza a análise do instrumento convocatório sempre 
que houver uma representação. 

O Colegiado, após análise das representações profere a 
sua decisão: improcedente, procedente, parcialmente proce-
dente ou pode anular a licitação em face de vícios insanáveis. 

 Nesta edição, selecionamos algumas recentes decisões 
da Corte de Contas Paulista para que os jurisdicionados 
possam delas tirar proveito.

A Corte Paulista e o 
Exame Prévio de Edital

As decisões do Tribunal de Contas estão disponíveis na íntegra no site do TCESP, 
podendo ser acessadas por meio de ‘Pesquisa avançada de processos’.

JURISPRUDÊNCIAJURISPRUDÊNCIA
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Conselheiro

Edgard
Camargo
Rodrigues

RELATÓRIO

São representações formuladas por JEFERSON EUDES CAMPI – ME e MAXPEL 
COMERCIAL EIRELI – EPP, em face do edital de pregão presencial nº 01/2019, da 
PREFEITURA DE COTIA, do tipo menor preço por lote, que objetiva o registro de 
preços para fornecimento de material escolar, cuja sessão pública encontrava-se 
agendada para 24 de janeiro próximo.

Jeferson Eudes Campi – ME (TC-001104.989.19-9) opõe-se ao critério de jul-
gamento do certame, pois, assevera, a segregação em lotes constringe o âmbito 
competitivo, “já que se impõe a um único licitante a cotação de preço global para 
todos os itens que compõem o lote”, em descompasso com o entendimento cristali-
zado na Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União (1), porquanto viável e mais 
vantajosa a adjudicação por itens.

A autora, é exorbitante a exigência de “certificado de conformidade do fabricante do 
papel reciclado” para os cadernos do tipo “miolo em papel reciclado branco”, ao abrigo 
dos itens 04, 05, 06 e 07 do Lote 1, por denotar indícios de direcionamento do torneio, 
eis que “apenas a indústria Jandaia” reúne os requisitos ambicionados, e, assim, “detém 
o monopólio do mercado de cadernos nas condições restritivas constantes neste edital”, 
de maneira a caracterizar “produto de fabricação exclusiva”.

TCs – 01104.989.19 –9 e 001113.989.19-8 
Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

EMENTA: Representação contra o Edital do Pregão Presencial promovido 
pela Prefeitura Municipal de Cotia que objetivou o registro de preços para o 
fornecimento de material escolar.
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Censura a comprovação de “patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% 
do valor total proposto para a contratação” como quesito à qualificação econômi-
co-financeira dos licitantes, que, a seu ver, infringe os parâmetros instituídos no §3º 
do artigo 31 da Lei nº 8.666/93, como também, em decorrência às vultosas quantias 
estimadas aos lotes, limita o ingresso de interessados na disputa, sobretudo micro-
empresas e empresas de pequeno porte.

Sem embargo de registrar inconformismo em face da impossibilidade de encami-
nhamento de impugnações administrativas ao edital por meio eletrônico, Maxpel Co-
mercial EIRELI – EPP (TC-001113.989.19-8) igualmente vislumbra entraves à compe-
tição, por conta do privilégio a “empresas com alta capacidade econômico-financeira” 
na “adjudicação de R$ 26.950.046,40 (vinte e seis milhões novecentos e cinquenta 
mil quarenta e seis reais e quarente centavos) distribuídos em apenas 3 (três) lotes”.

Lança críticas à ausência de reserva de cota à participação de microempresas e empre-
sas de pequeno porte, na contramão do teor do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06.

Sem divisar “justificativa plausível para separar em apenas três lotes todos os ma-
teriais escolares para adjudicação”, a representante realça que a natureza divergente 
dos bens, “como lápis de cor, massa escolar, giz de cera”, viabiliza a segmentação dos 
lotes em itens, com respaldo no entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas do 
Paraná e na Súmula nº 247 da Corte de Contas da União.

Postularam as autoras o recebimento da matéria como Exame Prévio de Edital e a 
expedição de medida acautelatória suspensiva do pregão presencial nº 01/2019 da Pre-
feitura de Cotia, para que, ao final, seja determinada a retificação do ato convocatório 
e sucessiva republicação.

Notificada, Prefeitura de Cotia apresenta documentos e justificativas atinentes ao 
procedimento licitatório (TC-001104.989.19-9, evento 29).

Esclarece ancorar a elaboração do termo de referência do edital em estudos técnicos 
empreendidos sob a guarida do Conselho Municipal de Educação e coordenação da Pas-
ta competente, “em consonância com a faixa etária e nível de aprendizado dos alunos, 
com definição de itens, quantidade e detalhamento, observando os critérios qualitativos 
de ergonomia, segurança, utilidade, toxicidade e resistência”, à semelhança dos atos 
convocatórios pregressos, “com exceção de algumas alterações pontuais”.

Ainda em intróito, ressalta o relevo da homologação dos produtos almejados pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, como categórica 
evidência da conformidade dos materiais.

Remete à esfera de suas prerrogativas a eleição da modalidade licitatória em apreço, 
por deduzi-la alinhada à expectativa do pronto atendimento das demandas do Município.

Promove o agrupamento das mercancias “de simples manufatura” com vistas a fo-
mentar e resguardar a economicidade do ajuste vindouro, “inclusive como forma de evi-
tar riscos desnecessários em relação ao fluxo de fornecimento, uniformidade, toxicidade, 
custo de logística, administração de múltiplos contratos, fiscalização de conformidade, 
distribuição e padronização”.

Nesta perspectiva, aduz a Origem que o fracionamento do objeto acentuaria os dis-
pêndios do erário municipal, às avessas do escopo do torneio.

Afiança ater-se aos ditames da legislação local ao articular oblíqua educação ambien-
tal mediante o uso de “matéria-prima sustentável” na confecção dos cadernos, conjuntura 
propensa à recepção de tecnologias adaptadas aos hodiernos reclamos por condutas sus-
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tentáveis, à margem da preservação da qualidade dos gêneros e redução de seus custos.
Refuta suposto direcionamento do ato convocatório a marca específica, em corolário 

à recorrente disponibilização, neste particular ramo empresarial, dos artigos produzidos 
a partir de matéria-prima reciclada.

“Oportuno esclarecer, também, que o edital não exige a personalização de qualquer 
item, pois quando o termo de referência menciona impressão 4x1 cores na capa e con-
tracapa dos cadernos, não faz referência a qualquer logotipo ou imagem, inexistindo 
qualquer menção à matriz de estampa exclusiva”.

Secunda no apanágio administrativo a determinação de que a licitante vencedora com-
prove, por intermédio de “laudos expedidos por laboratório ou instituto idôneo”, o amol-
damento dos bens à peculiar regulamentação da espécie, consoante Portaria nº 481 do 
INMETRO e norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15.236:2005, 
no fito de acautelar-se contra potenciais agravos à saúde e segurança dos estudantes.

Sob seu prisma, afora terminologia intrínseca à discriminação técnica, “inexiste 
nos anexos qualquer detalhamento desnecessário ou preciosismo no descritivo dos 
itens”, visto que “o material escolar licitado foi descrito de forma clara, com texto 
objetivo, vocabulário preciso e linguagem denotativa, sintetizando as especifica-
ções ao essencial para definir requisitos de qualidade, ergonomia, uniformidade, 
desempenho, utilidade e durabilidade”.

Furtando-se de rebater os aspectos remanescentes, superados no escrutínio que im-
pulsionou a expedição de medida liminar, pugna a improcedência das representações.

Ministério Público (evento 37) não antevê óbice ao critério de julgamento 
manejado pelo Município, por reputar harmônica à natureza dos artigos a adju-
dicação por menor preço do lote, na trilha da salvaguarda da competitividade e 
economicidade do torneio.

Em contrapartida, reconhece latente limitação ao universo concorrencial no acervo 
de artefatos reunidos em mesmo lote, em especial, a incorporação de estojos escolares, 
derivados de segmento de mercado distinto.

Opina pela procedência das queixas à obrigatória exibição de “certificado de con-
formidade do fabricante do papel reciclado, em plena validade, conforme ABNT NBR 
15.755:2009, emitida pela Certificadora ABNT e Certificados FSC ou similar”, na qual dis-
tingue compromisso de terceiro alheio à disputa, em afronta à Súmula nº 15 deste E. 
Tribunal, ao passo que alvitra cabível a previsão de método alternativo à certificação ABNT.

Consigna que, a despeito de outras marcas ofertarem papéis reciclados homologa-
dos nos termos da norma ABNT NBR 15.755:2009, as demais empresas não abrangem 
cadernos em suas linhas de produtos, mormente diante do regramento específico ao 
gênero, conferido por norma ABNT NBR diversa, sob número 15.733:2012.

“Ademais, a requisição de Laudos/Certificações de produtos que já contam com a 
certificação compulsória do INMETRO, como é o caso de materiais escolares, deve ser 
sopesada pela Origem à luz dos princípios da economicidade e da finalidade, aliados 
ao fato de a licitação estar sendo processada pelo sistema de registro de preços, no 
qual sequer se tem a certeza de aquisição”.

Sem prejuízo de endossar a legitimidade da estipulação de prova de “Patrimônio 
Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto para a 
contratação” como quesito à qualificação econômico-financeira dos licitantes, concebe 
adverso às prescrições da Lei nº 12.527/11 o exclusivo recebimento em meio físico das 
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impugnações endereçadas ao ato convocatório, motivo de propor a integração de meca-
nismos remotos, franqueando-se aos interessados a utilização de artifícios eletrônicos.

Malgrado sinalize que o tratamento da reserva de cota do objeto para microempre-
sas e empresas de pequeno porte sobreleva matéria passível de apreciação em rito su-
mário, reforça a imprescindível observância das prerrogativas instituídas pela Lei Com-
plementar nº 123/06 nos contextos propícios.

Por oportuno, repudia o emprego do sistema de registro de preços na hipótese ora 
em apreço, pois, frisa, “a demanda de material escolar tem caráter fortemente previsível 
a partir do censo escolar (quantidade de alunos, unidades escolares atendidas etc.) e o 
mesmo deve ser distribuído em datas certas (antes do início das aulas), o que faz com 
que o objeto não se coadune com o caráter de incerteza ou imprevisibilidade”, mas, 
antes, concilie-se à “utilização do pregão com quantitativos prévia e certamente defini-
dos”, para os quais a legislação de regência recepciona eventuais ajustes, sujeitos aos 
contornos dos percentuais de variação.

Manifesta-se, conclusivamente, pela procedência parcial das representações.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, submeto ao referendo deste E. Tribunal Pleno medida singular 
acautelatória de suspensão do torneio (2), nos termos regimentais.

No mérito, despiciendo estabelecer que a via processual do exame prévio presta-se 
ao premente reparo de manifesta ilegalidade ou constrição do ambiente competitivo do 
torneio, circunstância a refrear a ingerência desta E. Corte às precípuas particularida-
des que demandam pronta intervenção.

Bem por isso, improcedentes as críticas à opção pelo sistema de registro de pre-
ços, ao abrigo das privativas atribuições da Administração e seguramente arrimada nos 
ensaios e ponderações de ordem técnica antepostos à instauração do certame, como 
testifica o Município de Cotia.

De igual modo, concerne ao horizonte da discricionariedade administrativa a con-
centração em lotes dos itens cujos preços a Origem pretende registrar, em prestígio à 
parcimônia das expensas e à escorreita gestão de plúrimas atas, condicionado o per-
missivo à manutenção de nexo estrutural entre os bens assim concatenados.

As insurgências alçadas ao feito não logram abalar o arranjo dos artefatos, sequer 
assimétrica a compreensão de estojos, correlatos à temática de fornecimento de mate-
riais escolares; ademais, breve consulta à rede mundial de computadores revela corri-
queira a confecção destes artigos por fabricantes do ramo de negócios de papelaria (3).

Nesta senda, tampouco avilta a higidez do procedimento licitatório a adesão ao 
julgamento por menor preço por lote, consectária ao concerto de mercancias afins.

Salienta-se, porém, que nada obsta a recomposição dos lotes, ao ensejo do relan-
çamento do edital à praça, no propósito de granjear o alargamento da competição.

Inconformismo alusivo ao percentual de patrimônio líquido mínimo estabelecido à 
habilitação econômico-financeira dos licitantes prescinde considerações complemen-
tares, evidenciada, de plano, a compatibilidade do índice às balizas legais, na esteira 
dos precedentes deste C. Tribunal.
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1) “SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos edi-
tais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista 
o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para 
a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.
2) Imprensa oficial de 24/01/2018, eventos 10 e 19.
3) Veja-se, por exemplo: https://www.tilibra.com.br/escolar/estojo, https://www.atacadojandaia.com.br/
atacadaojandaia/categoria.php?ref=Escolar&cat=Estojos%20E%20Necessarie, http://www.foroni.com.
br/produtos/categoria/estojos.
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Conquanto subtraia-se dos desígnios da cognição própria desta sede sumária a ave-
riguação dos motivos determinantes à renúncia do resguardo de parcela do objeto às 
microempresas e empresas de pequeno porte, calha recomendar ao Município cautela 
no sopesamento da exequibilidade de referida providência, ao encontro dos preceitos 
da Lei Complementar nº 123/06.

De outra parte, procedem as objeções à mandatória certificação ABNT do material 
reciclado componente dos cadernos, nímio quesito que, ao invocar laudo de conformidade 
do fabricante, esbarra no entendimento sumular avesso à recepção de compromisso de 
terceiro alheio à disputa, sem embargo de ofuscar a normatização intrínseca à espécie.

Embora louvável o ânimo de consecução da política municipal de educação am-
biental, impende enfatizar que, no tocante à composição dos cadernos, o parea-
mento das exigências de “miolo papel reciclado branco” e atestado “emitido pela 
Certificadora ABNT” contrasta com o atual estado da técnica, patente a incidência 
de embaraços físico-químicos e financeiros ao atendimento do quanto anelado em 
salutar ambiente concorrencial.

Desarrazoada, portanto, a imposição de soluções comerciais pouco difundidas, nem 
ao menos assimilando metodologias alternativas à comprovação da qualidade e segu-
rança das mercadorias, em desabono ao cotejo objetivo que, aliás, em nada se confun-
de com o enfrentamento de atributos dos fabricantes.

Convém, outrossim, o reexame das ferramentas talhadas ao recebimento de im-
pugnações aos atos convocatórios do Município de Cotia, no intuito de acomodá-las 
às hodiernas facilidades eletrônicas.

Ante o exposto, adstrito aos pontos suscitados nas iniciais, VOTO pela PROCEDÊN-
CIA PARCIAL das representações, determinando-se à Prefeitura de Cotia a adoção das 
medidas corretivas pertinentes no edital de pregão presencial nº 01/2019, com vistas a 
(i) elidir as ambiguidades na previsão de laudos à evidenciação da qualidade dos bens, 
cuidando de integrar certificados ecléticos, adequados ao específico regramento dos 
gêneros e às contumazes práticas de mercado; (ii) suprimir incumbências endereçadas 
a estabelecimentos comerciais alheios ao torneio; (iii) reavaliar os mecanismos de for-
malização de queixas ao edital no âmbito de sua competência.

As retificações que se fazem necessárias demandam, à luz do § 4º do artigo 21 da 
Lei nº 8.666/93, a republicação do aviso de licitação, assegurando-se aos interessados 
a devolução de prazo de que trata inciso V do artigo 4º da Lei n° 10.520/02, para for-
mulação de propostas.
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RELATÓRIO

Em conjunto, representações formuladas por Gustavo Murad Mendes Prado (OAB/
SP nº 264.353) e Pedro Henrique Fregonesi Infanti (OAB/SP nº 263.201) contra edital da 
Concorrência nº 03/18-DLC, certame processado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos 
para tomar serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos. 

Em suma, criticaram os seguintes aspectos do instrumento: a) inexistência de plani-
lhas orçamentárias de custos unitários e globais; b) apresentação de atestados de qua-
lificação operacional com registro no CREA, sem se limitar a 50% do objeto e mediante 
serviços sem relevância técnica ou não relacionados ao objeto; c) exigência de prova de 
capacidade técnico-profissional sem indicação das parcelas de maior importância; d) 
imposição de vistoria técnica antecipada; e e) acumulação ilegal de garantia de partici-
pação com capital social mínimo.

Considerado o teor das impugnações, o eminente Conselheiro Antonio Roque Cita-
dini concedeu medida liminar para o fim de sustar o andamento da licitação, matéria 
referendada pelo E. Plenário na Sessão de 28 de novembro de 2018.

Regularmente notificada, a Administração alegou ter promovido pesquisa de mer-
cado para elaboração do orçamento, com mapa e termo de referência dos serviços à 
disposição para consulta e análise.

TCs – 23538.989.18-7 e 23811.989.18-5 
Relator: Conselheiro Renato Martins Costa 
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

SERVIÇOS DE COLETA E  
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EMENTA: Representação contra o Edital de Concorrência, certame processado 
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos com propósito de tomar serviços de 
coleta e transporte de resíduos sólidos.

Conselheiro

Renato  
Martins 
Costa
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Defendeu o regramento de qualificação técnica com base nas disposições legais e 
regulamentares, destacando a relevância da prova de experiência anterior nos serviços 
de coleta, transporte e destinação final de resíduos de contêineres subterrâneos, nota-
damente por envolverem obra para instalação. 

Rejeitou qualquer ilegalidade na imposição de visita técnica como condição de aces-
so à disputa, dada a complexidade dos serviços, ressaltando que a necessidade de prévio 
agendamento não afronta nem restringe a participação no certame.

Assentiu com a existência de erro formal na exigência cumulativa de capital social 
ou patrimônio líquido e de depósito em garantia, falha que reputa corrigível.  

Instrução unânime pela procedência da representação formulada por Gustavo Mu-
rad Mendes Prado e procedência parcial daquela subscrita por Pedro Henrique Fregonesi 
Infante, consoante pareceres de Assessoria Técnica da área de engenharia, Chefia de 
ATJ, MPC e SDG.

É o relatório.

VOTO

Embora se trate da segunda intervenção deste Tribunal no andamento da licitação, 
tal excepcionalidade decorre de alterações substanciais promovidas pela Administração 
na versão do instrumento republicado, especialmente nas condicionantes de qualifica-
ção técnica. Com isso as liminares concedidas pelo eminente Conselheiro Antonio Ro-
que Citadini oportunizaram nova apreciação da matéria para reparação de ilegalidades 
irreversíveis à ordem legal.

Considerada a modalidade licitatória adotada e a natureza dos serviços de engenha-
ria pretendidos pelo Poder Público, há obrigatoriedade de divulgação anexa ao edital do 
orçamento detalhado em planilha de custos unitários, conforme disposição do art. 7º, § 
2º, II c/c art. 40, § 2º, II, ambos da Lei nº 8.666/93.

A apresentação de atestados de qualificação operacional, devidamente registrados 
na entidade competente, tem fundamento de validade no § 1º, do art. 30 da Lei Geral 
de Licitações, orientação consolidada e retratada no enunciado nº 24 da Súmula de 
jurisprudência deste Tribunal.

A propósito do tema, este E. Plenário decidiu1, a partir do r. Voto de desempate do 
eminente Conselheiro Antonio Roque Citadini, no sentido de que, na ilegalidade de se 
exigir atestados da empresa acompanhados das Certidões de Acervo Técnico dos profis-
sionais, essa prova de aptidão operacional deva contar com registro no CREA, conforme 
trecho de interesse, verbis:

“(...)
O fato de que as Certidões de Acervo Técnico, as CATs, contém expres-

sa menção a determinados atestados, e até a eles se vinculam, não pode, 
entendo, autorizar que a Administração venha a exigir o atestado acom-
panhado da CAT. Só serve para deixar claro que não deverá haver recusa 
de algum atestado que seja apresentado acompanhado de CAT. O edital, 
contudo, só poderá exigir atestado registrado no conselho profissional; 
nunca, atestado acompanhado de CAT, como se tem no caso presente.
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Entendo que a Resolução do CONFEA, invocada como fundamento 
para a proposta de mudança de rumo, não tem força bastante para isto. 
O que importa para cumprir a lei é que o atestado apresentado esteja 
registrado no Conselho Profissional, o qual no caso de engenharia, é o 
CREA. E isto é o que vem sendo decidido por este Tribunal. Cabe a cada 
empresa adotar seu próprio cuidado e mecanismo para obter o registro 
da execução de seus contratos e estar, assim, apta a comprová-lo perante 
a Administração quando se apresentar como licitante em qualquer órgão 
(...)”.

 
No caso, esse regramento de qualificação operacional haverá de respeitar o limite de 

até 50% dos quantitativos efetivamente previstos no objeto. Necessário, portanto, reti-
ficar o parâmetro dos serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, conforme 
explicitado no parecer da Assessoria Técnica.

A experiência em serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de 
contêineres subterrâneos não fora devidamente motivada pela autoridade competente. 
Outrossim, a falta de demonstração de repercussão financeira relevante no correspon-
dente negócio jurídico impede que referido aspecto venha condicionar a habilitação de 
eventuais empresas interessadas.

Do mesmo modo, a indefinição de parcelas para capacidade técnico-profissional de-
põe contra a norma do art. 30, § 1º, I, da Lei Geral de Licitações, consoante disposto no 
enunciado nº 23 da Súmula de jurisprudência deste Tribunal.

Não há imposição de vistoria técnica antecipada, mas de agendamento prévio, sen-
do que a acumulação da garantia de participação (ou garantia da proposta) com capital 
social mínimo, ao contrário da defesa, não configura falha por decorrer do exercício da 
competência discricionária do Administrador, conforme Súmula nº 27 desta Corte.

Por último, não vislumbro necessário determinar a verificação ordinária do instru-
mento contratual, na forma proposta pelo d. MPC, matéria já regulamentada nas ações 
de fiscalização deste Tribunal. 

Ante o exposto, VOTO pela procedência parcial das representações, determinando 
que a Prefeitura Municipal de Guarulhos se digne a adotar as seguintes providências: 
a) divulgue anexo ao edital o orçamento detalhado em planilha de custos unitários; 
b) redefina o percentual de qualificação operacional para até 50% dos quantitativos 
efetivamente previstos no objeto, notadamente para coleta e transporte de resíduos 
domiciliares; c) suprima prova anterior de experiência nos serviços de coleta, transporte 
e destinação final de resíduos de contêineres subterrâneos; e d) defina parcelas de maior 
relevância ou valor significativo para comprovação da capacidade técnico-profissional.

Acolhido este entendimento, devem representantes e representada, na forma regi-
mental, ser intimados deste julgado, em especial a Prefeitura Municipal de Guarulhos, a 
fim de que, ao elaborar o novo texto convocatório, incorpore as retificações aqui deter-
minadas, providenciando a publicidade e reabertura dos prazos.

Arquive-se após o trânsito em julgado. 
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Conselheira

Cristiana 
de Castro 
Moraes

RELATÓRIO

Trata-se de Representação formulada pelo cidadão Luiz Guilherme Ribeiro Cordoni 
contra o Edital do Pregão Presencial n.º 001/2019, Processo Licitatório n.º 097/2019, que 
objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados 
de limpeza de vias públicas do tipo capina, raspagem, roçada e remoção de entulho, 
com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e tudo o mais necessário à 
execução dos serviços.

O peticionário expõe críticas relacionadas os seguintes aspectos do ato de chamamento:
a) Falta de critério objetivo para julgamento das propostas
Explica que o critério de julgamento estipulado no Edital é o de menor preço global, 

com possível desclassificação das propostas que ofertarem preços irrisórios ou manifes-
tamente inexequíveis, sem, no entanto, prever elementos que permitam a aferição da 
exequibilidade, já que inexiste qualquer exigência de composição de custos unitários, o 
que possibilita o chamado “jogo de planilhas”.

b) Valor excessivo atribuído ao limite mínimo de redução de lances verbais
Indica que, com o objetivo de “evitar diferenças ínfimas, que apenas servirão para 

tumultuar o ––procedimento, sem produzir a proposta mais vantajosa à municipalida-
de”, a Administração incorre em grave equívoco ao estabelecer no item 10.02.02 do 

TC – 01445.989.19 – 7 
Relatora: Conselheira Cristiana de Castro Moraes 
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS
DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS

EMENTA: Representação formulada contra o Edital do Pregão Presencial 
promovido pela Prefeitura Municipal de Araraquara para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de vias públicas.
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edital que “só serão aceitos lances menores que o menor preço já ofertado, observado o 
limite mínimo de redução de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)”.

c) Ausência de exigência de capital social ou patrimônio líquido
Defende que, como o valor estimado da licitação alcança R$ 9.209.230,08 (nove milhões, 

duzentos e nove mil, duzentos e trinta reais e oito centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses, 
a Administração deveria se cercar de garantias da boa execução do ajuste, dentre elas a con-
dição de qualificação técnica prevista no artigo 31, §§ 2º e 3º da Lei de Licitações.

d) Inexistência de exigência de índices de liquidez
No mesmo sentido, como forma de garantir a fiel execução do ajuste, entende que 

deveria a Municipalidade impor, como condição de habilitação, a previsão contida no 
artigo 31, §, 1º da Lei Federal 8.666/93.

e) Falta de condição obrigatória de realização da visita técnica
Interpreta que para o objeto colocado em disputa a simples declaração da licitante 

de que dispensa a visita técnica não tem o condão de garantir a execução dos serviços, 
especialmente porque impossibilita a correta e isonômica formulação das propostas. 

f) Ausência de exigência de qualificação técnico-operacional
Aduz que o Edital, no item 11.11, deixou de definir as parcelas de maior relevância e 

os respectivos quantitativos, o que denota ausência de critério objetivo para a apuração 
do atendimento às condições para a qualificação técnica. 

g) Falta de projeto básico
Informa que não está evidenciado no edital como será feita a apropriação das me-

tragens das superfícies, porque não é apresentado o projeto básico com os quantitativos 
dos serviços de roçada e capina.

Destarte, entende que, se a licitante que for contratada receber apenas pelo que for 
executado, deveria haver um cadastro prévio das áreas que serão objeto de prestação de 
serviços, para que sejam apuradas as metragens reais, visto que, do contrário, não haverá 
qualquer parâmetro para avaliação das condições locais e formulação correta das propostas.

h) Data base para reajuste em desacordo com o artigo 40, inciso XI da Lei 
Federal n.º 8.666/93

Observa que há inobservância do artigo 40, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93, 
uma vez que a condição estampada no item 22.1.1, do Capítulo XXIII, dispõe que: “será 
considerado como data base para efeito de reajuste o mês de assinatura do contrato”.

i) Conflito entre a definição do objeto da licitação (cláusula I do Edital) e o 
Anexo I – Termo de Referência

Destaca que, quanto à definição do objeto, o ato convocatório prescreve:
I) DO OBJETO:
O objeto deste PREGÃO PRESENCIAL é a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços continuados de limpeza de vias 
públicas do tipo capina, raspagem, roçada e remoção de entulho, com 
fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e tudo o mais 
necessário à execução dos serviços.

Enquanto no Anexo I (Termo de Referência), há a seguinte disposição:

DO OBJETO  
O trabalho a ser desenvolvido caracteriza-se pela contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços continuados de lim-
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peza pública (capina, raspagem, roçada mecanizada e remoção de en-
tulho), com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, 
veículos (caminhões e tratores), insumos e tudo o mais necessário à 
execução dos serviços e remoção de respectivos resíduos da capina e 
raspagem, com duração de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma do 
artigo 57, inciso II da Lei 8.666/1993.

Em seu entendimento, portanto, cristalina é a divergência existente, diante da 
previsão no Anexo I da roçada mecanizada com fornecimento de veículos. 

j) Inexatidão do Edital sobre o descarte de entulho
Dando sequência às suas críticas, aduz que, de acordo com as disposições edita-

lícias, não fica claro se a contratada deverá promover a remoção e disposição final 
dos resíduos de entulho na Av. Gervásio Brito Francisco, 70, local onde se situa a 
balança municipal, ou em outros locais apropriados, já que se mostra inexistente 
qualquer informação concernente ao aterro, dado que entende imprescindível à ade-
quada formulação das propostas.

k) Falta de definição exata sobre o que ensejaria a inexecução do ajuste
Sustenta que não há, também, a definição adequada no instrumento convocatório 

de quais as autorizações e licenças devam ser obtidos para a licitante vencedora do 
certame não incorra em inexecução do contrato.

l) Impossibilidade de cumprimento de algumas obrigações, impostas à contratada. 
Afirma que não é possível o cumprimento de previsão do Edital no sentido de 

realização de medição diária dos serviços a serem executados, com a discriminação 
das quantidades, especialmente porque a contratada poderá, se assim entender a 
fiscalização, atender simultaneamente até 12 (doze) locais para serviços de capina/
raspagem, máximo de 12 (doze) para serviços de roçada e, no máximo, 02 (dois) 
para remoção de Ordens de Serviços. 

Ou seja, há previsão de 26 (vinte e seis) locais distintos, em um só dia. 
Em sede conclusiva, pleiteia a correção das impropriedades mencionadas.
Examinando os apontamentos constantes da Representação, observo disposi-

ções editalícias que, ao menos em tese, encontram-se em desacordo com a legisla-
ção de regência e a jurisprudência deste Tribunal.

Por esses motivos, considerando que, no presente certame, a sessão pública de 
processamento do pregão estava marcada para as 10h30 do dia 31/01/2019, com 
fundamento no parágrafo único do artigo 221 de nosso Regimento Interno, assinei 
à autoridade competente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que oferecesse 
justificativas sobre as impropriedades suscitadas na inicial.

No interesse da lisura do certame e, considerando que este Tribunal poderá de-
cidir pela alteração do ato convocatório, determinei a suspensão do procedimento 
licitatório impugnado até apreciação final da matéria.

Justificativas foram juntadas pela Prefeitura Municipal de Araraquara.
De início, explica que o processo já havia sido suspenso, tendo decidido acatar 

parte dos pedidos do autor. 
Nesse sentido, explica que retificará as questões apontadas em relação ao critério 

de julgamento das propostas, em atendimento ao que foi pleiteado pelo Representante. 
No tocante ao valor do limite mínimo de redução dos lances verbais que foi atribuído 
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pelo Edital (R$ 38.000,00), sustenta que se trata de escolha discricionária, sempre referida 
ao total da contratação, sendo que a importância estipulada no item n.º 10.02.02 significa 
pouco mais de 0,4% do estimado, ou seja, abaixo do que o Tribunal considera razoável. 

 Quanto às críticas que recaíram sobre as exigências de qualificação econômico-fi-
nanceira, aduz que a Lei Federal n.º 8.666/93 em momento algum obriga tais imposições, 
apenas estipula limites, podendo, assim, a Municipalidade exercer seu poder discricionário. 

Em relação à ausência de condição obrigatória de realização da visita técnica, sus-
tenta que o ato de chamamento possui todas as informações necessárias e essenciais 
para a perfeita execução dos serviços, como: locais (mapa incluso), estimativa de quan-
tidades mensais, descrição e especificação de cada serviço a ser feito, motivo pelo qual, 
a seu ver, tal diligência deve ser facultativa.

Concernente às exigências de qualificação técnico-operacional, noticia a retificação 
do ato convocatório, em sintonia com a Súmula n.º 24 desta Casa e artigo 30 da Lei 
Federal n.º 8.666/93.

Ressalta, ainda, que os serviços pretendidos não são de complexidade técnica que 
demandem projeto básico, até porque, se o fossem, não seriam licitáveis pela modali-
dade pregão, determinada pela Lei Federal n.º 10.520/02. Nesse sentido, menciona que 
traz especificações necessárias e suficientes à caracterização do objeto. 

Prontifica-se, também, a retificar a data base para reajuste e o conflito entre a defi-
nição do objeto e o Anexo I – Termo de Referência. 

Já no que diz respeito às informações pertinentes ao descarte de entulho, defende 
que houve nítida confusão por parte do impugnante, na medida em que tais dados 
constam dos itens n.º 17.04 do edital, 3.4 do Termo de Referência e 06.04 do Contrato. 

Nesse sentido, explica que a destinação tanto do entulho removido quanto do resíduo 
dos serviços de capina e raspagem dar-se-á em local que a empresa entender conveniente.

Finalmente, esclarece que a medição diária visa informar à Contratante dos serviços 
efetivamente executados em relação à Ordem de Serviço expedida mensalmente, que 
mencionará as quantidades de capina/raspagem ou roçada executadas em cada local. 

Assim, enfatiza que o Edital, no item n.º 06.01.01, refere-se à “discriminação das 
quantidades efetuadas”, sendo que, em momento algum, é exigido que a empresa efe-
tue levantamento planimétrico das áreas nas quais os serviços serão prestados, bas-
tando a reprodução das quantidades discriminadas na Ordem de Serviço, para que as 
medições sejam apresentadas para recebimento provisório. 

Finaliza, ainda, explicando que as quantidades recolhidas no serviço de remoção de 
entulho serão aferidas tão somente após a pesagem do caminhão. 

Pugna, nesse cenário, pela procedência parcial das questões impugnadas. 
Assessoria Técnica, sua Chefia e o Ministério Público de Contas manifestaram-se, de 

forma unânime, no sentido da procedência parcial da representação intentada. 

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, solicito referendo deste Plenário para as medidas preliminares que 
adotei, no sentido da requisição de justificativas e cópia do edital para análise e de-
terminação de suspensão do certame.
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Quanto ao mérito, observo que diversos foram os questionamentos trazidos pelo Re-
presentante, sendo que, alguns deles, de plano, devem ser considerados improcedentes. 

Nesse sentido, em sintonia com a Assessoria Técnica e MPC, revela-se impro-
cedente a insurgência acerca do valor atribuído ao limite mínimo de redução de 
lances verbais, haja vista a discricionariedade da Administração, sendo que no caso 
em tela a importância refere-se a 0,42% do total estimado para a contratação (R$ 
9.209.230,08), amoldando-se, portanto, aos patamares considerados razoáveis por 
esta Casa, correspondentes entre 0,5% e 1%1 . 

A ausência de condição obrigatória para a realização de visita técnica, igualmente, 
não se mostra procedente, na medida em que, em sintonia com o entendimento dispen-
sado pela ATJ e MPC, as informações constantes do ato convocatório garantem às lici-
tantes o conhecimento do objeto pretendido, sendo que, em caso de dúvidas, o próprio 
Edital, em seu item 11.10, garante a possibilidade de realização da diligência.

Não prospera de igual modo, a crítica que recaiu sobre a ausência de exigência de 
capital social ou patrimônio líquido mínimo, porquanto o artigo 31 da Lei Federal n.º 
8.666/93 impõe limites à Administração no que diz respeito às exigências de qualifi-
cação econômico-financeira, deixando a critério de cada ente licitante, no exercício de 
sua discricionariedade, prever ou não tais condições em seus editais. 

Aliás, devo destacar que nesse sentido se deu o entendimento externado nos autos 
do processo TC-007931.989.18-0, em sessão Plenária de 09/05/2018, in verbis: 

2.4  Não deve ser acolhida a crítica relacionada à ausência de requi-
sitos de habilitação econômico-financeira, na medida em que o artigo 31 
da Lei federal nº 8.666/93 não impõe, peremptoriamente, o que deve ser 
requerido nos editais de licitação, mas apenas circunscreve a atuação da 
Administração àqueles limites, cabendo a ela, no exercício de sua com-
petência discricionária, eleger o que melhor se adéqua ao objeto licitado.

Quanto às falhas apontadas pelo Representante em relação ao projeto básico, em 
sintonia com a manifestação da Assessoria Técnica especializada, também devem ser 
consideradas improcedentes, uma vez que o Edital previu as quantidades, em seu Ter-
mo de Referência, para cada serviço, com os locais onde poderão ocorrer atividades 
simultâneas, a definição da forma de medição e condições de fiscalização, além de ter 
apresentado o modelo das ordens de serviços.  

Prosseguindo, ainda acerca do assunto, sustenta a setor especializado da Casa: 

Quanto à forma de medição e pagamento, o edital é igualmente 
suficiente. Ainda que seja possível mobilização maior ou menor da con-
tratada, de acordo com a quantidade de ordens de serviço e locais nelas 
constantes, isso deve ser ponderado pela contratada dentro de seus 
custos diretos e indiretos.

A queixa do Representante sobre a falta de definição de quais as autorizações e 
licenças devem ser obtidas pela licitante vencedora para não incorrer na inexecução do 
ajuste citada no item 5.3 do Termo de Referência2 ,  da mesma forma, deve ser reputada 
insubsistente, pois, consoante bem destacou a ATJ, tais documentos são de conheci-
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mento obrigatório pelas empresas que atuam neste ramo, cabendo apenas recomendar 
para que a Municipalidade não incorra em excessos, além de manter fiscalização efetiva 
sobre o descarte de resíduos em locais ambientalmente licenciados. 

No que concerne à indigitada impossibilidade de cumprimento de algumas obriga-
ções impostas à contratada (medição dos serviços), interpreto que não deve prosperar, 
haja vista as definições da Prefeitura previstas no item 4 do Termo de Referência3  e, 
ainda, no item 7.14, que estipula as quantidades estimadas para cada um dos serviços, 
dados que asseguram a aferição mensal dos serviços e não diários. 

Por outra via, à luz das opiniões externadas pelas Assessorias Técnicas e Chefia, as 
quais foram encampadas pelo Ministério Público de Contas, o ato de chamamento im-
pugnado carece de modificações. 

Nesse cenário, mostram-se procedentes as questões já reconhecidas pela própria 
Municipalidade, relacionadas a: critério de julgamento das propostas; exigências de 
qualificação técnico-operacional; data base para reajuste e definição do objeto. 

Sobre tais apontamentos, a Prefeitura Municipal noticia as alterações do texto edita-
lício, eliminando discrepâncias em relação à cláusula I e ao Anexo I – Termo de Referên-
cia, sucumbindo aos reclamos do Peticionário, à jurisprudência, ao repertório de Súmulas 
desta Casa e aos ditames da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Concernente aos índices de liquidez cabe também a modificação do Edital, vez que, 
da forma como consta, a cláusula estampada no subitem 11.04.015  pode acarretar 
subjetividade na avaliação da “boa situação financeira da empresa”, especialmente 
porque não foram estabelecidos no edital os indicadores que serão utilizados, confor-
me determina o artigo 31, § 5º da Lei de Licitações. No mesmo sentido, foi o entendi-
mento consignado nos autos dos processos TCs 005117.989.17-8, 005146.989.17-3 e 
005159.989.17-7, em Sessão Plenária de 10/05/2017, sob a minha relatoria. 

Finalmente, no que diz respeito à apontada inexatidão do Edital sobre o descarte 
do entulho, muito embora o ato convocatório contenha algumas informações acerca do 
assunto, cabe o aperfeiçoamento das condições estipuladas, nos moldes citados pela 
Assessoria Técnica especializada, consoante se segue: 

De fato, o edital pode provocar dúvidas quanto ao local de destino dos resíduos 
de capina e raspagem e de entulho. 

A planilha de preços estimados (anexo XV) define pagamento da capina e raspagem 
por metro linear e a descrição dos serviços no termo de referência informam que deve 
ser contemplado no preço final o descarte nos locais apropriados. Portanto, verifica-se 
que a destinação final é de responsabilidade da contratada, sem especificação de onde 
ela deva ocorrer, desde que o local seja devidamente licenciado. Para que a informação 
fique mais clara, é recomendável que a prefeitura acrescente a necessidade de disposi-
ção final dos resíduos na descrição do item 01 da planilha de preços.  

Já a remoção do entulho é prevista na planilha de preços com unidade “tonelada”.  
Da leitura do edital é possível verificar que os serviços de destinação final também devem 
ser contemplados na execução do item. O edital define que os resíduos serão pesados na 
balança municipal, localizada na Av. Gervásio Brito Francisco, 750 – Jd. Pinheiros III, CEP 
14.811-650 e que a disposição deverá ocorrer em locais apropriados e licenciados.  

Da mesma forma que ocorreu para o caso dos resíduos de capina e raspagem, en-
tendemos que é recomendável que a prefeitura acrescente a necessidade de disposição 
final dos resíduos na descrição do item 03 da planilha de preços.  
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Outro item do edital que prejudica o entendimento é o item 6.1 do termo de re-
ferência, pois incluiu os serviços de capina e raspagem dentro do item 6 que trata de 
remoção e disposição final dos resíduos de entulho.  

A denominação “entulho” é usada para fragmentos de materiais provenientes de 
construções, reformas ou demolições de edificações e outras estruturas, composto por 
restos de tijolo, aço, concreto, argamassa, portanto não contempla resíduos e serviços 
de capina e raspagem.  Entendemos que tal item do edital precisa ser realocado no 
termo de referência, para melhor entendimento dos serviços.    

Reclamação parcialmente procedente, pois apesar de a informação constar no edi-
tal, é necessário melhorar a redação de alguns itens.

Em razão do exposto, meu voto considera parcialmente procedente a represen-
tação, determinando que a Prefeitura Municipal de Araraquara retifique o Edital do 
Pregão Presencial nº 001/2019, de modo a: 

a) Dar cumprimento as já noticiadas alterações concernentes ao critério de julga-
mento, às exigências de qualificação técnico-operacional, à data base para reajuste e 
às discrepâncias existentes no texto convocatório quanto à definição do objeto;

b) Estabelecer parâmetros objetivos para a aferição da “boa situação finan-
ceira da empresa” (item 11.04.01), nos termos do que determina o artigo 31, § 
5º da Lei Federal n.º 8.666/93;

c) Readequar as definições relacionadas ao descarte de resíduos e de entulho, nos 
termos constantes do corpo do presente voto.  

Após procederem as alterações determinadas os responsáveis pelo certame deve-
rão atentar para o disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, com a republicação 
do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, arquivando-se posteriormente o feito.

1) Nesse sentido, confira-se o TC-005228.989.16-6, sob relatoria do eminente Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues, em Sessão Plenária de 30/03/2016.  
2) 5.3. Será considerado inexecução contratual o não cumprimento tempestivo da Ordem de Serviço por ausência de 
operadores, mão de obra, equipamentos, ferramentas, veículos, obtenção de autorizações ou licenciamentos ou de 
qualquer providência que deva ser tomada pela Contratada para a realização dos serviços.
3)  4 - EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO 4.1. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, durante o transcorrer do 
contrato, expedirá mensalmente, conforme modelo do Anexo XI, Ordens de Serviço para execução do objeto em locais 
públicos e particulares, com especificação da área em metros quadrados, em caso de roçada de terrenos públicos ou 
particulares, ou com determinação das vias públicas a serem capinadas e raspadas, com especificação dos pontos ini-
cial e final e da distância em metros lineares. 4.2. Poderão ser expedidas Ordens de Serviço para execução simultânea 
de serviços de capina/raspagem e roçada em até doze locais distintos. 4.3. Serão dadas, no máximo, duas Ordens de 
Serviço simultâneas para remoção de entulho, de modo que os serviços desta espécie sejam executados com pelo 
menos 12 (doze) horas de antecedência nos locais determinados de execução dos serviços de roçada ou capina.  4.4. 
Poderá ser expedida, no decurso do mês, Ordem de Serviço extradordinária, com determinação de realização de ser-
viços pontuais, a critério da Contratante, desde que respeitado o limite máximo mensal dos quantitativos estimados.
4) 7- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE - 7.1. Efetuar mensalmente a programação dos 
serviços a serem executados pela Contratada, sendo estimada a quantidade de 268.800,00 metros lineares/mês de 
serviços de capina e raspagem, 1.440.000 metros quadrados/mês de roçada em áreas públicas ou particulares e 2.000 
toneladas/mês de remoção de entulhos. 
5) 11.04.01 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, mencionando 
expressamente em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do 
registro do livro da Junta Comercial, seguindo as normas de contabilidade, de modo a comprovar a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
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RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações formuladas por ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, M. TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA, 
MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, PAULÃO AUTO CENTER BARRE-
TOS LTDA, RETIFICA ALPES LTDA, W.J.M INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
e VALDINEI DA SILVA EPP, contra o edital do Pregão Eletrônico nº DL-180/0022/18, 
processo nº 2018180093, oferta de compra nº 180180000012019OC00008, promo-
vido pela DIRETORIA DE LOGÍSTICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, visando à prestação, em regime contínuo, de serviços de gerenciamento da 
manutenção preventiva e corretiva da frota de viaturas da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo (CPI-2 e CPA/M-4), por meio da implantação e da operação de um sistema 
informatizado e integrado de gestão, que opere via internet, com ou sem a utilização 
de cartões magnéticos e que inclua uma rede credenciada de oficinas, concessionárias 
e centros automotivos, para a execução dos serviços de reparação automotiva, neces-
sários às viaturas e respectivas adaptações, com aplicação de peças, componentes, 
acessórios, materiais e transporte em suspenso (guincho), conforme especificações 
constantes do Termo de Referência. 

TCs – 006658.989.19-9 e 006710.989.19-5
Relator: Conselheiro Dimas Ramalho 
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA 
FROTA DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR

EMENTA: Exame prévio de edital. Serviços de 
gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva 
de veículos. Viabilidade jurídica. Improcedência. V.U.

Conselheiro

Dimas 
Ramalho
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1.2. Os Representantes Aragon Comércio de Peças e Serviços para Veículos Au-
tomotores LTDA, M. Teixeira & Teixeira LTDA, Martins Mecânica, Peças e Serviços 
EIRELI, Paulão Auto Center Barretos LTDA, Retifica Alpes LTDA,  W.J.M Indústria, 
Comércio e Serviços LTDA, e Valdinei da Silva EPP, em petição única, reclamam 
do modelo de contratação adotado, alegando que permite que a gestora do contrato, 
empresa que não será do ramo de manutenção de veículos, escolha, no lugar do Poder 
Público, as empresas que credenciará e que prestarão os serviços.

Argumentam, ainda, em linhas gerais, que há uma inadequada “terceirização” do po-
der de escolha de fornecedor, sendo que o sistema adotado atenta contra princípios licita-
tórios e impedem empresas aptas e preparadas de participarem diretamente do certame.

1.3. O Representante Valdinei da Silva EPP acrescenta, em petição autônoma, as 
seguintes insurgências:

a) inviabilidade do modelo de contratação e ausência de estudo técnico dando su-
porte ao mesmo;

b) aglutinação de serviços de naturezas distintas no objeto;
c) impossibilidade de renovação automática do contrato, pois o fornecimento de pe-

ças evidencia a realização de operação de compra (aquisição) de bens e não prestação 
de serviços, não se amoldando, portanto, à hipótese de prorrogação prevista no inciso II, 
do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 

d) quebra da economicidade da contratação;
e) pesquisa de preços com empresas que integram um mesmo grupo econômico;
f) irregularidade na composição de custos do objeto. 
1.4. Nestes termos, requereram os Representantes fosse determinada a suspensão 

liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com 
a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.5. As críticas levadas a efeito pelas Representantes quanto ao modelo de contra-
tação previsto no edital forneceram indícios de inobservância ao preceito do artigo 3º, 
§1º, inciso I da Lei nº 8.666/93 e possível descompasso à jurisprudência deste E. Tribunal, 
a exemplo do decidido nos autos do TC-001365.989.17-7.

Verificada, portanto, a existência de questões suficientes para a intervenção des-
ta Corte e, na medida em que a data designada para o processamento do pregão, 
27/02/2019, não propiciaria a submissão da matéria ao Tribunal Pleno, nos termos do 
que dispõe o Parágrafo único do Artigo 221 do Regimento Interno desta Corte, por 
decisão publicada no DOE de 27/02/2019, determinei a suspensão do andamento do 
certame, bem como fixei o prazo máximo de 05 (cinco) dias à DIRETORIA DE LOGÍSTICA 
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO para a apresentação de suas alegações 
e justificativas às insurgências constantes das representações, juntamente com todos os 
demais elementos relativos ao procedimento licitatório.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Plenário na sessão de 27/02/2019.
1.6. Regularmente notificada, a Representada apresentou suas justificativas (evento 25 do TC 

6710.989.19-5) e documentos por meio das quais defende a conformidade do ato convocatório.
Sustenta a importância e a imprescindibilidade da contratação como meio de se 

garantir “i) um maior controle das manutenções preventivas e corretivas realizadas nas 
viaturas, por parte da Administração, proporcionando a redução de gastos; (ii) um maior 
controle das peças substituídas e respectivas garantias das peças e dos serviços, evitan-
do, assim, contratações desnecessárias; (iii) a celeridade no reparo das viaturas, em ra-
zão da disponibilidade de uma rede credenciada (não uma única empresa) e, por efeito, 
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uma maior disponibilidade de viaturas a serem empregadas na atividade fim; e (iv) a 
liberação de parte significativa do efetivo de Policiais Militares que atuam diuturnamen-
te nos Setores de Motomecanização da PMESP; dessa feita, a contratação em questão 
otimizará os recursos humanos e materiais disponíveis e, acima de tudo, proporcionará 
à população uma sensação de segurança ainda maior”.

Aduz uma série de dificuldades enfrentadas na contratação de manutenção preven-
tiva e corretiva de veículos no âmbito da administração pública e afirma que o sistema 
de registro de preços atualmente adotado mostrou-se ineficaz e incapaz de minimizar 
os problemas do dia a dia.

Enfatiza que a Administração pretende contar com um serviço de gerenciamento da 
manutenção preventiva e corretiva de parte da frota de viaturas da Policia Militar do 
Estado, adotando a modelagem de contratação denominada “quarteirização”, “uma 
vez que a empresa contratada gerenciará serviços de manutenção preventiva e corretiva 
que serão prestados por outros, quais sejam, as oficinas credenciadas, tudo sob o rígido 
controle da precificação dos custos e da fiscalização constante da Administração”.

Esclarece que a empresa contratada será remunerada por meio de uma taxa de administração.
O plexo de serviços, informa a Origem, acompanharia um software de “autogestão” 

destinado a permitir o acompanhamento das operações em andamento, a avaliação 
dos orçamentos apresentados, a aprovação prévia do orçamento pela contratante, o 
bloqueio e desbloqueio de estabelecimentos credenciados, entre outras funcionalidades.

Anuncia que a pretensão administrativa consiste em implantar esse modelo em caráter 
experimental sobre uma pequena parcela da frota da Polícia Militar que conta com um 
registro de preços ainda vigente para os mesmos serviços, condição que entende permitir 
rigoroso controle de preços e impedir solução de continuidade na manutenção da frota.

Contesta as queixas quanto a possível aglutinação irregular de objetos, articulando que o 
modelo de quarteirização é juridicamente viável e amparado pela legislação em vigor.

Argumenta que a escolha do prestador de serviços pela empresa gerenciadora, cri-
ticada por um dos representantes, é da essência do modelo de quarteirização, embora 
reste preservado o poder-dever da Administração de controlar e fiscalizar o contrato, 
inclusive com a possibilidade de eventualmente substituir a oficina, se necessário.

Destaca que apenas serão credenciados estabelecimentos regularizados junto aos 
órgãos públicos para o exercício das atividades do ramo e que não possuam nenhum 
tipo de sanção e/ou impedimento de contratar com a administração pública estadual.

Com relação à restritividade decorrente da impossibilidade de serem contratadas 
empresas que não sejam credenciadas pela gerenciadora, diz a Origem que as normas 
editalícias não contemplam nenhum tipo de restrição às empresas que atuam no ramo 
e defende que não cabe ao administrador público sobrepor o interesse comercial de 
empresas ao propósito único de atingir o bem comum.

Garante que este novo modelo é adotado por outras Secretarias de Governo do 
Estado de São Paulo e órgãos de outros entes federativos.

Contrapõe a crítica quanto à falta de estudos técnicos com a informação de que 
houve a formação de um Grupo de Trabalho para encontrar uma solução para os pro-
blemas enfrentados pela Administração, que conduziu à decisão de se implantar um 
“piloto” em apenas duas áreas de atribuições da Polícia Militar.

Na sequência, sustenta a possibilidade jurídica de prorrogação do contrato nos ter-
mos do artigo 57, II da Lei 8.666/93. Pondera também que o oferecimento de taxa zero 
ou até mesmo negativa pela empresa contratada não fere o princípio da economicidade.

JURISPRUDÊNCIA
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Por fim, assevera que para as funções de Gestor e Fiscal do Contrato, serão nomea-
dos policiais militares com expertise na manutenção preventiva e corretiva de viaturas 
e que atuaram e atuam rotineiramente no Setor de Motomecanização da Polícia Militar. 
Destaca, portanto a existência de dois “filtros” antes da aprovação do orçamento e 
autorização para realização dos serviços.

1.7. A Assessoria Técnica, nas vertentes de Economia e Jurídica, endossadas pela 
respectiva Chefia de ATJ, ofertaram pareceres que concluíram pela procedência da re-
presentação conjunta impetrada por Aragon Comércio de Peças e Serviços para Veículos 
Automotores Ltda, M. Teixeira & Teixeira Ltda, Martins Mecânica, Peças e Serviços EI-
RELI, Paulão Auto Center Barretos Ltda, Retifica Alpes Ltda, W.J.M Industria, Comércio 
e Serviços Ltda e Valdinei da Silva EPP, e pela procedência parcial da representação 
impetrada por Valdinei da Silva.

1.8. A D. Procuradoria da Fazenda do Estado, opinou pela improcedência das 
representações.

1.9. O D. Ministério Público de Contas emitiu parecer pela procedência da repre-
sentação acostada por Aragon Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores 
Ltda., M. Teixeira & Teixeira Ltda., Martins Mecânica Peças e Serviços Eireli, Paulão Auto 
Center Barretos Ltda., Retifica Alpes Ltda., Valdinei da Silva EPP e W. J. M. Indústria 
Comércio e Serviços Ltda., e pela procedência parcial daquela intentada exclusivamente 
por Valdinei da Silva EPP.

1.10. O Senhor Secretário–Diretor Geral recepcionou as queixas quanto à inviabi-
lidade do modelo de contratação pretendido pela Administração, inclusive no tocante 
à aventada “terceirização” do poder de escolha de fornecedor, para concluir pela exis-
tência de vício de origem apto a prejudicar o prosseguimento regular do certame nos 
moldes como o edital se apresenta.

Concluiu no sentido da procedência parcial da Representação tratada no TC-
6710/989/19 e pela procedência daquela abrigada no TC-6658/989/19.

1.11. As representações foram relatadas na Sessão Plenária de 24 de abril de 2019, 
oportunidade em que o Dr. Denis Dela Vedova Gomes, Procurador da Fazenda do Estado, 
apresentou sustentação oral, tendo o processo sido retirado de pauta com reinclusão 
automática na presente sessão.

É o relatório.

VOTO

2.1. Trata-se de representações formuladas por ARAGON COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, M. TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA, 
MARTINS MECÂNICA, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, PAULÃO AUTO CENTER BARRETOS 
LTDA, RETIFICA ALPES LTDA, W.J.M INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e VAL-
DINEI DA SILVA EPP, contra o edital do Pregão Eletrônico nº DL-180/0022/18, processo 
nº 2018180093, oferta de compra nº 180180000012019OC00008, promovido pela DIRE-
TORIA DE LOGÍSTICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando à 
prestação, em regime contínuo, de serviços de gerenciamento da manutenção preventiva e 
corretiva da frota de viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CPI-2 e CPA/M-4), 
por meio da implantação e da operação de um sistema informatizado e integrado de ges-

JURISPRUDÊNCIA



104 Revista do TCESP  nº 144  I  Especial 1º Semestre/2019

tão, que opere via internet, com ou sem a utilização de cartões magnéticos e que inclua 
uma rede credenciada de oficinas, concessionárias e centros automotivos, para a execução 
dos serviços de reparação automotiva, necessários às viaturas e respectivas adaptações, 
com aplicação de peças, componentes, acessórios, materiais e transporte em suspenso 
(guincho), conforme especificações constantes do Termo de Referência.

O que se examina neste processo é a proposta de implantação de um modelo de 
“quarteirização” em caráter experimental sobre uma pequena parcela da frota da Po-
lícia Militar, pertencente ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana Quatro 
(CPA/M-4) e ao Comando de Policiamento do Interior Dois (CPI-2), que inclusive contam 
com atas de registro de preços ainda vigentes para os mesmos serviços.

Trata-se basicamente de uma estratégia que busca uma inovação e também uma maior 
eficiência e eficácia por meio da ampliação de alternativas para o atendimento das necessi-
dades da Administração e do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado.

O núcleo da contratação consiste no gerenciamento de manutenção de frotas, com a 
utilização de um sistema informatizado e integrado de gestão1 e que inclua uma rede cre-
denciada de oficinas, concessionárias e centros automotivos, para a execução dos serviços 
de reparação automotiva, necessários às viaturas e respectivas adaptações, com aplicação 
de peças, componentes, acessórios, materiais e transporte em suspenso (guincho). 

A contratada deverá dispor de equipe especializada para auxiliar na gestão da 
frota, mediante indicação de oficinas, acompanhamento da elaboração do orçamen-
to, negociação, acompanhamento de prazos para execução dos serviços e forneci-
mento de guincho, entre outras atribuições.

2.2. A questão central a ser enfrentada consiste na viabilidade jurídica da estraté-
gia de contratar serviços de manutenção corretiva e preventiva de viaturas e aquisição 
de peças com a mediação de uma gerenciadora dotada de rede credenciada de esta-
belecimentos (oficinas, concessionárias e centros automotivos).

A matéria não é inédita nesta Corte.
2.3. Os precedentes citados na instrução processual2 consideraram inviável a estraté-

gia de contratação em moldes semelhantes em função basicamente da ausência de com-
petição real entre lances com menores preços para serviços e peças de manutenção e con-
servação de veículos, aliada à carência de parâmetros confiáveis de preços, possibilidade 
de transferência da taxa de administração para o erário e cobrança de ágio inestimável.

No entanto, as condições peculiares expostas nas razões de defesa da Diretoria de 
Logística da Polícia Militar do Estado de São Paulo estimulam novas reflexões sobre 
o tema, notadamente em função das dificuldades que a Administração tem enfrentado 
com o modelo atual e pelos estruturados mecanismos de fiscalização e controle que a 
Representada pretende utilizar para garantir a eficiência da contratação.

O exame dos termos do edital indica, ao menos nesta análise preliminar, que a estra-
tégia de contratação estruturada pela Administração, diferentemente dos cenários apre-
sentados em outros precedentes, está dotada de instrumentos e mecanismos que, em tese, 
ampliam as perspectivas para a obtenção da proposta mais vantajosa e oferecem parâme-
tros não só confiáveis como dinâmicos para aferição da conformidade dos preços com os 
de mercado, dada a ampla fonte de dados que informa a base de preços utilizada.

Considero que a experiência que a Polícia Militar pretende implantar inicialmente 
em duas de suas unidades reúne, a princípio, condições para prosseguimento.

2.4. Em primeiro lugar, pondero que os propósitos buscados pela Administração3 são 
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absolutamente legítimos e que o modelo de contratação almejado é fruto de estudos e 
avaliações desenvolvidas na fase preparatória do certame.

O Grupo de Trabalho constituído pela Administração com o propósito de estudar, dis-
cutir a problemática e apontar soluções juridicamente viáveis, segundo relata a Origem, 
identificou: “(i) o problema; (ii) os custos mensais com a manutenção da frota da PMESP, 
nos últimos anos; (iii) a necessidade de um maior controle das manutenções realizada, 
sob pena de realizar contratações de serviços e peças no período de cobertura da garan-
tia; (iv) a necessidade de uma precificação rigorosa dos preços de peças e serviços; (v) 
as melhores práticas e tendências, no concerne à manutenção preventiva e corretiva de 
frota, tanto na iniciativa privada quanto no setor público; (vi) a necessidade de liberação 
de recursos humanos para atividade fim”.

A resultante disso é a modulação de um sistema de “quarteirização” compensado 
com mecanismos de rígido controle da precificação dos custos e da fiscalização constan-
te da Administração, sendo estes os fatores que me animaram a reavaliar a viabilidade 
jurídica desta alternativa, frise-se, em caráter experimental.

Por um lado, o modelo expõe fragilidades que não podem ser ignoradas:
• Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota, com forne-

cimento de peças, não serão contratados mediante procedimento licitatório destinado a 
essa exata finalidade;

• A Administração não tem a prerrogativa plena de juridicamente disciplinar ou fa-
zer amplas restrições às políticas comerciais de credenciamento de estabelecimentos 
pela empresa gerenciadora;

• As taxas de credenciamento e comissões eventualmente cobradas pela gerencia-
dora dos estabelecimentos credenciados tendem a interferir nos custos do prestador de 
serviços, implicando hipoteticamente nos preços oferecidos à Administração;

• O certame em análise, apesar de ter o potencial de colocar à disposição da Admi-
nistração uma variedade de fornecedores e prestadores de serviços, não possui aptidão 
para selecionar efetivamente a proposta economicamente mais vantajosa à Administra-
ção no que diz respeito ao núcleo da contratação.

No entanto, o planejamento e a contratação de serviços de manutenção corretiva 
e preventiva de veículos de entes que contam com uma frota numerosa e submetida à 
utilização em condições severas é tarefa complexa, dotada de inúmeras variáveis que 
impedem o exato dimensionamento do objeto, quantitativa e qualitativamente, e a pre-
cisa elaboração de um cronograma de atividades.

Esse contexto possivelmente elegeu inicialmente o sistema de registro de preços como o 
mais adequado a selecionar prestadores de serviços e fornecedores deste ramo de mercado.

Todavia, a peça de defesa expõe uma série de problemas enfrentados com o uso des-
sa sistemática, além de um diagnóstico de que o registro de preços se mostrou ineficaz e 
incapaz de solucionar com rapidez e praticidade os problemas do dia a dia.

Não é razoável ignorar a queixa de que serviços de manutenção e reparos de viatu-
ras alocadas na segurança pública enfrentam diversos obstáculos que impedem a exe-
cução célere das atividades e fornecimentos necessários para devolver à Força Pública 
os veículos em condições para sua regular utilização.

Sabemos que a estratégia de ter à disposição uma rede credenciada de presta-
dores de serviço constitui prática bastante comum no setor privado, a exemplo das 
empresas que prestam serviços desta natureza a companhias seguradoras, e tem 
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demonstrado bons resultados exatamente por oferecer ampla disponibilidade de 
fornecedores de peças e serviços, em muitas localidades.

Além disso, trata-se de um ramo de mercado cujas características não permitem 
muito espaço para a obtenção de economia de escala, de modo que a concentração 
da demanda sobre um único prestador de serviços dificilmente resulta em dimi-
nuição substancial de preços nos custos de mão de obra e das peças adquiridas, 
contexto que considero favorecer a estratégia que busca colocar à disposição da 
Administração uma rede de estabelecimentos credenciados, inclusive por resultar 
em maior vantajosidade em sentido amplo.

Em que pese não ser possível exaurir, nesta via processual, a cognição a respeito 
da viabilidade jurídica do modelo de contratação em questão, as medidas de controle 
e gestão da atividade administrativa se mostram suficientemente disciplinadas no Ter-
mo de Referência do edital em exame, de modo a inspirar a confiabilidade necessária 
para, ao menos, permitir que este experimento seja levado adiante, sem embargo de 
posterior avaliação mais aprofundada dos resultados futuramente obtidos.

Relevante destacar que a “quarteirização” moldada pela Origem permite inclusive 
a troca de oficina4 e o bloqueio de estabelecimentos credenciados, como meio para 
rápida solução de pendências em caso de eventual demora, desempenho insatisfatório 
ou outro incidente na prestação de serviços.

Em relação ao controle de economicidade, a Administração sinaliza que as contrata-
ções anteriores e os registros de preços vigentes nas regiões alcançadas pela contrata-
ção servirão de parâmetros que serão disponibilizados no sistema de gestão, originando 
um “banco de preços”, também alimentado por pesquisa realizada em diversos forne-
cedores, cadastrados ou não, que irá auxiliar as ações do Gestor e do Fiscal do Contrato 
e da equipe responsável na avaliação da compatibilidade dos preços orçados pela rede 
credenciada em relação aos praticados no mercado5.

De acordo com o regramento do edital, verifico que nenhum serviço será realizado 
sem aprovação do orçamento pelo Gestor do Contrato, que está condicionado a obter, 
no mínimo, três cotações de estabelecimentos credenciados, além de dispor dos parâ-
metros contidos no banco de dados da Administração.

Portanto, há um mecanismo permanente de prévia pesquisa e aprovação dos orça-
mentos com a finalidade de preservar a economicidade do ajuste.

Ainda sobre este aspecto do controle de preços, observo que serão nomeados 
para as funções de Gestor e Fiscal do Contrato policiais militares com expertise na 
manutenção corretiva e preventiva de viaturas, com atuação no Setor de Motome-
canização da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o que sugere a designação de 
servidores experientes e capacitados, que contribuirão para a eficiência e segurança 
dos instrumentos de gestão, fiscalização e controle.

O sistema de controle é ainda integrado por um software de “autogestão” que 
permite principalmente: (i) acompanhar todas as operações em andamento por parte 
do Gestor e do Fiscal do contrato; (ii) avaliar os orçamentos apresentados, com base 
no banco de dados existente e que será constantemente atualizado; (iii) a recusa do 
orçamento com preços superiores aos de mercado e, por efeito, a remoção do veículo 
oficial para outra oficina da rede credenciada; (iv) que o Gestor do contrato realize 
bloqueio e o desbloqueio de estabelecimento credenciado.

Acrescento ainda que o ato convocatório apenas admite na rede credenciada estabelecimen-
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tos regularizados junto aos órgãos públicos para o exercício das atividades do ramo e que não 
possuam nenhum tipo de sanção ou impedimento de contratar com a administração pública6.

2.5. Apresentadas, portanto, as características principais da estratégia de contra-
tação, pondero conclusivamente que a estruturação apresentada no edital, ao menos 
nesta análise preliminar, dispõe de instrumentos aptos a enfrentar os fatores que 
seriam impeditivos à implantação de modelos semelhantes a este, muito embora o 
juízo de mérito sobre a eficácia destes instrumentos apenas será possível na análise 
ordinária da licitação e do contrato.

A Administração está condicionada a realizar pesquisas e diligências em busca da 
proposta economicamente mais vantajosa, havendo parâmetros limitadores que irão 
orientar essa atividade, o que neutraliza, em tese, os efeitos da ausência de competição 
direta, nos moldes tradicionais, entre lances de preços para serviços e peças de manu-
tenção e conservação de veículos.

Aliás, a referida ausência de disputa entre lances de preços é uma circunstância 
também presente em contratações de serviços de gerenciamento acumulado com o de 
abastecimento de combustíveis, já recepcionadas por esta Corte.

Os valores referenciais de preços obtidos a partir do histórico das manutenções realizadas 
pela rede credenciada, das pesquisas de preços elaboradas pela Administração e dos dados 
obtidos de tabelas de preços públicos sugeridos pelas montadoras, sindicatos de empresas re-
paradoras e, até mesmo, seguradoras consolidam, a princípio, confiáveis parâmetros de preços.

Por fim, a possibilidade de transferência da taxa de administração (cobrada pela ge-
renciadora de sua rede credenciada) para o custo dos serviços e a eventual cobrança de 
ágio que venha a comprometer a viabilidade do sistema, embora sejam pontos que me-
reçam a devida atenção da Origem, deverão ser verificadas criteriosamente na análise 
ordinária da matéria, à vista de dados concretos obtidos no curso da vigência do ajuste. 

O fator da economicidade é aquele sobre o qual dispomos de menos parâmetros de 
avaliação nesta via processual. Por isso, entendo que a vantajosidade deverá ser avalia-
da oportunamente de forma mais empírica e ponderada com os possíveis benefícios e 
ganhos de eficiência que a estratégia proposta efetivamente oferecer.

A partir destas avaliações, meu voto reconhece, com as devidas ressalvas que esta 
via processual impõe, que o edital sob exame confere viabilidade jurídica ao modelo 
experimental de quarteirização estruturado para contratar serviços de gerenciamen-
to da manutenção preventiva e corretiva de viaturas e aquisição de peças por meio 
da implantação e da operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, 
que inclua uma rede credenciada de oficinas, concessionárias e centros automotivos.

Por via de consequência, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Representação formulada 
por Aragon Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores LTDA, M. Teixeira 
& Teixeira LTDA, Martins Mecânica, Peças e Serviços EIRELI, Paulão Auto Center Barretos 
LTDA, Retifica Alpes LTDA,  W.J.M Indústria, Comércio e Serviços LTDA, e Valdinei da 
Silva EPP, autuada nos autos do TC 6658.989.19-9 e que critica tão somente o modelo 
de contratação adotado pelo ato convocatório.

2.6. Passo ao exame das demais insurgências formuladas por Valdinei da Silva EPP 
nos autos do TC 6710.989.19-5:

2.7. É insuficiente a prova apresentada em relação a eventuais falhas na pesquisa 
de preços, consoante bem pontuou a ATJ – Economia, que inclusive efetuou pesquisa 
na página eletrônica da JUCESP sem encontrar evidências de que a consulta de preços 
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esteve restrita a empresas que fariam parte de um mesmo grupo econômico.
Diante, portanto, da falta de documento ou prova que ateste a relação societária 

entre as empresas listadas pela impugnante, afasto o questionamento.
2.8. Podem ser igualmente afastadas as queixas dirigidas à composição de custos do certame.
Ao contrário do que aduz a Representante, o Decreto Estadual nº 63.316/2018 con-

templa todas as aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito do estado de 
São Paulo, não se restringindo a compra de gêneros alimentícios perecíveis.

Quanto à forma como foi apresentada a composição de custos, embora a Assessoria 
Técnica tenha verificado que o ato convocatório deixa de levar em consideração custos 
relacionados às peças utilizadas e à mão de obra para execução dos serviços, as regras 
do edital que orientam a análise da compatibilidade dos preços com os de mercado 
praticamente anulam os efeitos que desta falha possam surgir.

O valor estimado de R$ 790.878.547,70, segundo reconhece a própria Representan-
te, corresponde à média dos valores gastos com serviços de manutenção e aquisição de 
peças pelas Unidades consideradas, nos anos de 2015 a 2018.

Esta informação, de acordo com as regras do item 3.2.6 e seguintes do termo de refe-
rência, não será o parâmetro de avaliação de preços que será utilizado no curso da vigên-
cia contratual, sendo oportuna a transcrição destes dispositivos para melhor elucidação:

“3.2.6. Após avaliar o veículo, o estabelecimento da rede credenciada 
elaborará orçamento detalhado, contendo: (i) os serviços necessários; (ii) as 
peças a serem substituídas, referenciando os códigos do fabricante, às respec-
tivas marcas e valores; (iii) o valor da mão de obra; (iv) o tempo da mão de 
obra, pautado em tabelas tempárias; (v) o prazo para conclusão dos serviços, 
de acordo com as tabelas tempárias; e (vi) valor total dos serviços;

3.2.7. O respectivo orçamento será encaminhado via sistema informatizado 
de gerenciamento à equipe técnica especializada, para fins de análise, a qual 
deverá ser pautada no registro de contratações anteriores que o próprio sistema 
deverá disponibilizar (banco de preços), para fins de parametrização de valores;

3.2.7.1. A equipe especializada deverá avaliar o orçamento, em relação aos 
serviços, peças, componentes, acessórios e demais itens considerados necessá-
rios à manutenção, solicitando, se necessário ou a pedido do gestor de frota, 
informações complementares, como fotos do veículo ou laudo técnico;”

Ou seja, a Administração fará uso de valores referenciais de preços obtidos a partir 
do histórico das manutenções realizadas pela rede credenciada, de pesquisas de preços 
e dos dados obtidos de tabelas de preços públicos sugeridos pelas montadoras, sindica-
tos de empresas reparadoras e companhias seguradoras.

Deste modo, o questionamento aduzido pela Representante não demonstra a produ-
ção de efeitos nocivos que justifiquem a determinação de medidas corretivas no edital.

2.9. Não prospera a insurgência quanto a eventual aglutinação irregular de ser-
viços, visto que o núcleo da contratação consiste em serviços de gerenciamento e 
gestão, através de sistema informatizado, de atividades a serem desenvolvidas por 
estabelecimentos credenciados.

2.10. É também improcedente a impugnação que sustenta a impossibilidade 
de renovação automática do contrato.
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Isso porque novamente convém salientar que o cerne do contrato consiste em ser-
viços de gerenciamento de natureza contínua que podem, em tese, ser prorrogados nas 
condições e limites estabelecidos no artigo 57, II da Lei 8.666/93.

2.11. O acervo documental trazido pela Administração junto às suas razões de defe-
sa permitem que seja afastada a queixa quanto a eventual ausência de estudos técnicos 
que ofereçam suporte ao modelo de contratação estruturado no edital.

2.12. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, VOTO pela 
IMPROCEDÊNCIA das representações, determino a cassação da medida liminar 
concedida, libero a DIRETORIA DE LOGÍSTICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO para dar prosseguimento ao certame, e determino que seja feito o 
acompanhamento da execução contratual.

 Por fim, após o trânsito em julgado, arquive-se o procedimento eletrônico.

1)  Termo de Referência: “4.1. O sistema informatizado de gerenciamento deverá operar em ambiente web, no idioma 
português (BR), de maneira ininterrupta, permitindo assim, a troca de informações entre a equipe técnica da CON-
TRATADA, os estabelecimentos da rede credenciada e os usuários designados pela CONTRATANTE, de forma on-line 
e em tempo real, com o objetivo de proporcionar a automação e a padronização dos procedimentos necessários para 
a consecução dos serviços, em especial:”
2) TC 5787.989.15-1 – Tribunal Pleno, Sessão de 02/09/2015. Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini; TC 
1365.989.17-7 – Tribunal Pleno, Sessão de 15/03/2017. Relator: Conselheiro Renato Martins Costa.
3)”i) um maior controle das manutenções preventivas e corretivas realizadas nas viaturas, por parte da Administração, 
proporcionando a redução de gastos; (ii) um maior controle das peças substituídas e respectivas garantias das peças 
e dos serviços, evitando, assim, contratações desnecessárias; (iii) a celeridade no reparo das viaturas, em razão da dis-
ponibilidade de uma rede credenciada (não uma única empresa) e, por efeito, uma maior disponibilidade de viaturas a 
serem empregadas na atividade fim; e (iv) a liberação de parte significativa do efetivo de Policiais Militares que atuam 
diuturnamente nos Setores de Motomecanização da PMESP; dessa feita, a contratação em questão otimizará os recursos 
humanos e materiais disponíveis e, acima de tudo, proporcionará à população uma sensação de segurança ainda maior”.
4) Termo de referência: “3.4. Da troca de oficina: 3.4.1. Ocorrendo a necessidade de troca de oficina onde o veículo se 
encontra, deverá o sistema informatizado de gerenciamento permitir e registrar toda a movimentação (registros da 
saída e entrada) relativa à sua transferência para outro estabelecimento da rede credenciada; 3.4.2. São situações pre-
vistas para a troca de oficina: 3.4.2.1. A oficina em que se encontra o veículo for descredenciada devido a apuração de 
ocorrências ou outro tipo de impedimento e o veículo ainda não iniciou a manutenção, bem como descumprir prazos 
relacionados ao início da manutenção; 3.4.2.2. O estabelecimento para onde o veículo foi direcionado, inicialmente, 
identificar algum problema que não tenha capacidade técnica para sanar;
3.4.2.3. A equipe técnica direcionar o veículo erroneamente à uma oficina desprovida de capacidade técnica para 
realizar a manutenção;  3.4.2.4. O estabelecimento praticar preços superiores aos de mercado e se recusa a reduzi-los, 
a fim de atingir os parâmetros obtidos; 3.4.2.5. A equipe técnica e/ou gestor de frota decidir pela troca de estabeleci-
mento por motivos técnicos, em especial, à incapacidade técnica para conclusão dos serviços ou desatendimento dos 
prazos relacionados à execução do serviço; 3.4.2.6. Quando o gestor de frota decidir pela troca de estabelecimento, 
em razão da demora na prestação dos serviços ou desempenho inferior ao esperado;”
5) Termo de Referência: 3.2.6. Após avaliar o veículo, o estabelecimento da rede credenciada elaborará orçamento 
detalhado, contendo: (i) os serviços necessários; (ii) as peças a serem substituídas, referenciando os códigos do fabri-
cante, às respectivas marcas e valores; (iii) o valor da mão de obra; (iv) o tempo da mão de obra, pautado em tabelas 
tempárias; (v) o prazo para conclusão dos serviços, de acordo com as tabelas tempárias; e (vi) valor total dos serviços; 
3.2.7. O respectivo orçamento será encaminhado via sistema informatizado de gerenciamento à equipe técnica espe-
cializada, para fins de análise, a qual deverá ser pautada no registro de contratações anteriores que o próprio sistema 
deverá disponibilizar (banco de preços), para fins de parametrização de valores; 3.2.7.1. A equipe especializada deverá 
avaliar o orçamento, em relação aos serviços, peças, componentes, acessórios e demais itens considerados necessários 
à manutenção, solicitando, se necessário ou a pedido do gestor de frota, informações complementares, como fotos do 
veículo ou laudo técnico; (...) 3.2.7.3. Se os valores apresentados por estabelecimento da rede credenciada estiverem 
acima das médias das contratações realizadas anteriormente, por meio do sistema de gerenciamento de frota (mé-
dias históricas), exclusivamente à frota da PMESP objeto deste contrato, caberá à equipe especializada promover, 
no mínimo, outros 2 (dois) orçamentos de outros estabelecimentos credenciados para, somente assim, apresentar 
os valores aos gestores para aprovar a realização dos serviços; 3.2.7.4. Aos serviços que não foram objetos de con-
tratações, por meio do sistema de gerenciamento de frota, em oportunidade anterior, deverá a equipe especializada 
realizar pesquisa de mercado com no mínimo 3 (três) empresas credenciadas, incluindo o orçamento inicial, visando 
à parametrização de seus valores, não sendo possível substituir o formato de pesquisa exigido, por utilização das 
tabelas tempárias disponibilizadas em sites especializados; 3.2.7.5. Os orçamentos complementares deverão ser 
realizados em até 3 (três) dias úteis após o registro do orçamento inicial, cabendo à equipe especializada a 
negociação para obtenção do menor custo total e tempo de execução dos serviços entre as oficinas da rede creden-
ciada; 3.2.8. Por sua vez, após análise das informações apresentadas pela equipe especializada, caberá ao gestor 
de frota designado aprovar o orçamento, total ou parcialmente, ou ainda reprová-lo;
6) Termo de Referência: 5.3. A equipe especializada deverá indicar apenas estabelecimentos regularizados junto aos 
órgãos públicos para o exercício das atividades do ramo e que não possuam nenhum tipo de sanção e/ou impedimento 
de contratar com a administração pública estadual, para a realização das manutenções pela CONTRATANTE;
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RELATÓRIO
 

1.1 Trata-se do exame prévio de edital do pregão eletrônico nº ASL/AAS/5053/2018, 
do tipo menor preço global, elaborado pela EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E 
ENERGIA S/A - EMAE, que tem por objeto a “prestação de serviços de transporte me-
diante locação de veículos novos, de acordo com a Especificação Técnica – Anexo I”. 

1.2 Insurgiu-se a Representante contra os seguintes dispositivos do instru-
mento convocatório: 

a) Requisição de certidão negativa de recuperação judicial1 sem possibilitar a apre-
sentação de certidão positiva, em descompasso com o teor da Súmula nº 502 desta Corte; 

b) Não foram definidas as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
para a comprovação da qualificação técnica3, em afronta à Súmula nº 244  deste Tribunal; 

c) Exigência de disponibilização imediata5 de 47 (quarenta e sete) veículos6 que 
demandariam adaptações indispensáveis7;

d) Imposição de que os veículos ofertados sejam necessariamente “zero quilô-
metro” e na cor branca8; 

e) Obrigatoriedade de emplacamento dos veículos no Estado de São Paulo9; e 
f) Omissões que impedem a correta formulação das propostas, a exemplo das lacu-

nas sobre o valor de cobertura do seguro10 e a previsão estimada de quilômetros a se-

TC – 023.782.989.18-0. 
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo 
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

TRANSPORTE MEDIANTE  
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS

EMENTA: Representação contra o Exame Prévio do Edital do Pregão Eletrônico 
promovido pela Empresa Metropolitana de água e Energia S/A – EMAE. 
Representante: Lust Consultoria e Serviços Eireli.

Conselheiro

Sidney 
Estanislau 
Beraldo
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rem percorridos, notadamente em virtude da previsão de substituição dos veículos que 
completarem 80.000 (oitenta mil) quilômetros ou 24 (vinte e quatro) meses de uso11. 

1.3 Ante a existência de indícios de restrição indevida à competitividade, a suspen-
são do certame foi decretada por este E. Plenário. 

1.4 Notificada, a Administração arguiu, preliminarmente, que os procedimentos 
licitatórios por ela promovidos se encontram regulamentados por norma específica, 
no caso, a Lei Federal nº 13.303/16, razão pela qual não poderia ter sido suspenso o 
pregão em apreço nos termos do § 2º do artigo 113 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Neste sentido, aduziu que a referida “normatização prevê uma disciplina própria que 
não adota as normas gerais sobre licitações e contratos previstas para a Administração 
Pública, salvo nas expressas remissões à Lei Federal nº 8.666/93, nenhuma delas relativa a 
exame prévio de editais de licitação, não havendo justificativa para sua aplicação supletiva 
à sistemática jurídica construída pela Lei Federal nº 13.303/2016 quanto ao tema”. 

Ressaltou, sobre o tema, que a única ressalva quanto à possibilidade de repre-
sentação junto ao Tribunal de Contas se restringe às irregularidades na aplicação 
da Lei Federal nº 13.303/16, nos exatos termos do § 212 , do artigo 87, do diploma 
citado, o que não ocorreu no caso. 

Ademais, considerou que a paralisação do certame lhe ocasionará prejuízos, pois 
os “serviços ora licitados não podem sofrer solução de continuidade por serem im-
prescindíveis à prestação dos serviços e responsabilidades legais das atividades da 
Representada perante a ANEEL e aos órgãos reguladores”, assim como a toda a popu-
lação dependente das atividades licitadas. 

Quanto ao mérito, inicialmente sustentou que o edital não veda a participação de 
empresas que estejam em recuperação judicial, desde que haja o plano de recuperação 
judicial devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo 
do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecido 
no edital, em consonância com o que estabelece a Súmula nº 50 desta Corte.

Já em relação à prova de qualificação técnica, defendeu que o texto editalício 
ampliou a competitividade, na medida em que requereu apenas a “comprovação de 
aptidão para desempenho de atividade similar ao objeto da licitação, sem que hou-
vesse afronta à competitividade inserindo itens desarrazoados e desnecessários, sem 
exigência de quantitativos mínimos e parcelas de maior relevância”. Além do mais, 
frisou que o estabelecimento de quantitativos mínimos de prova da execução preten-
dida é uma faculdade da Administração e não uma imposição legal. 

Alegou que a requisição de que os “veículos utilizados na prestação dos serviços 
sejam zero quilômetro tem a finalidade de atender a critérios de segurança dos fun-
cionários e de evitar interrupções dos serviços por defeitos nos veículos,  bem como  
manutenções  corriqueiras  que  poderiam onerar o contrato, eis que os veículos serão 
utilizados com uso intensivo, para as atividades técnico-administrativas, bem como de 
operação e manutenção das unidades da Representada”.

Obtemperou que a contratação de veículos usados aumentaria os custos para 
a Administração, considerando que haveria maiores gastos com manutenção e 
combustível, além dos prejuízos de ordem administrativa, pois as indisponibili-
dades dos veículos impediria o atendimento às normas contratuais fixadas no 
Segundo Termo de Aditamento ao Contrato ANEEL nº 02/2004, respondendo a 
Representada pelo não atendimento das obrigações que lhe cabem. 
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Ademais, anotou que, de acordo com estudo realizado pela Secretaria da Fazenda, 
assim como pelas disposições do Caderno de Estudos Técnicos de Serviços Terceiriza-
dos – CADTERC, é totalmente possível a prestação de serviço de transporte mediante 
locação de veículos novos, em caráter não eventual, por quilometragem livre. 

Outrossim, rebateu a alegação de que o prazo concedido para a disponibilização dos 
veículos seria exíguo, eis que entre a assinatura do contrato e a emissão de autorização do 
início dos serviços haveria, em média, 20 (vinte) dias, interregno que se mostraria suficiente. 

De igual forma, rechaçou a tese de que o mencionado período seria insuficiente ante 
as necessárias adaptações a serem realizadas nos veículos, porquanto sua implantação 
somente ocorrerá após a entrega dos mesmos e será de inteira responsabilidade da 
Administração, de modo a não comprometer o prazo fixado para sua disponibilidade. 

Quanto à escolha da cor branca para os veículos, sublinhou que “foi orientada 
pela Portaria GCTI-02, de 19/06/18 e adotada pela EMAE para uniformização da fro-
ta com cor neutra, permitindo adequada comunicação/identidade visual com logos 
e adesivos das marcas da empresa”. 

Destacou, ainda, que sempre obteve êxito nos editais lançados anteriormente para 
contratação de veículos com características idênticas às ora solicitadas, nos quais teve 
a participação de diversas licitantes e ampla disputa de lances. 

Igualmente ponderou não prosperar a suscitada “insuficiência de elementos 
para elaboração da proposta quando os referidos valores de quilometragem já estão 
inseridos no valor da locação”. 

Assegurou, também, que a “responsabilidade total dos danos e sinistros sem limite 
de cobertura é exigência do Caderno de Estudos Técnicos de Serviços Terceirizados – 
CADTERC, sendo prerrogativa de a futura contratada prever os serviços de cobertura de 
sinistros, sem contudo o cliente/usuário, no caso a Representada, definir as coberturas”. 

No caso, esclareceu que a “soma do custo fixo final mensal contempla todos os ob-
jetos necessários para a locação do veículo, como depreciação, emplacamento, DPVAT, 
IPVA, seguro, apoio operacional da frota, custo de capital, CPS e lavagem”. 

Por fim, apontou que a exigência de licenciamento e emplacamento dos veículos 
no Estado de São Paulo encontra amparo no Decreto Estadual nº.51.479/07, que 
impõe o prévio e específico registro perante o Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN de São Paulo, bem como no estudo realizado pela Secretaria da Fazenda e 
nas disposições contidas no CADTERC. 

1.5 Instada a se manifestar, a Assessoria Técnico-Jurídica, em parecer acolhido 
por sua Chefia, considerou que a omissão no ato convocatório quanto à possibilidade 
de participação de empresas que possuam o plano de recuperação judicial devida-
mente homologado pelo juízo competente, sem prejuízo do atendimento a todos os 
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecido no edital, pode, de fato, 
ensejar “interpretações equivocadas, estimulando a desistência da disputa por parte 
de potenciais concorrentes, ou culminando com a indevida inabilitação de algum par-
ticipante pela própria Administração”.

De igual forma, entendeu procedente a censura ao período concedido para a disponibiliza-
ção dos veículos, pois o edital seria silente quanto ao prazo para o recebimento da autorização 
de início dos serviços, consoante se verifica das únicas regras editalícias que tratam do tema, 
dispostas no subitem 11.113  do Edital e subitem 14.2114  do Anexo I da Minuta do Contrato. 

Recordou, ainda, que os editais voltados à contratação de objeto semelhante ao pre-
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sente caso adotam, em média, o período de 30 (trinta) dias para a disponibilização dos 
veículos, conforme se depreende das decisões proferidas nos autos dos TC-015609.989.17-
315 , TC- 017453.989.17-0 e TC-17574.989.17-416 e TC-021397.989.17-917 . 

Ponderou, outrossim, não se mostrar justificável a imposição de que os veículos se-
jam “zero quilômetro”, notadamente por se tratar de contrato de locação, em que todos 
os custos de manutenção ficarão a cargo da contratada. 

Por sua vez, ponderou não prosperar o argumento de que a exigência de cor bran-
ca para os veículos visa à uniformização da frota com cor neutra, porquanto o“fim 
almejado com o certame é a locação de veículos; logo, o que importa para a adequa-
da execução dos serviços, salvo engano, são as condições operacionais daqueles, e 
nisso a cor nada influencia”. 

A seu ver, também procede a queixa relativa à ausência de informações sobre os 
valores de cobertura das apólices de seguro, porquanto se trata de elemento necessário 
à correta formulação das propostas. 

Reputou, ainda, assistir razão à Representante quanto à falta de previsão estimada 
dos quilômetros a serem percorridos pelos veículos, na medida em que impede “aferir 
todos os custos envolvidos na execução do objeto, como os de manutenção, troca de 
pneus e outros, que serão arcados exclusivamente pela contratada, além da previsão 
de substituição dos veículos que completarem 80.000 (oitenta mil) quilômetros ou 
24 (vinte e quatro) meses de uso”. 

Todavia, avaliou que deva ser afastada a crítica relativa aos termos da demonstra-
ção de aptidão técnica das licitantes, visto que a Lei Federal nº 8.666/93 sequer exige 
a definição de parcelas de maior relevância na hipótese de qualificação operacional e 
a Súmula nº 24 desta Corte, embora admita a imposição de quantitativos mínimos de 
prova, não impõe a sua fixação como quer fazer crer a Representante. 

Igualmente, pensou ser improcedente a reclamação atinente à exigência de empla-
camento dos veículos no Estado de São Paulo, eis que a imposição se encontra direcio-
nada à vencedora do certame e não como condição de habilitação. 

Além disso, recordou que a Contratante é uma empresa estatal brasileira vinculada 
ao Governo do Estado de São Paulo e, como tal, se submete ao regime administrativo 
deste Ente Federado, nos termos do Decreto Estadual n.º 51.479/2007, que determina 
que “os órgãos e entidades da administração direta, das autarquias, inclusive as de 
regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual, e 
das empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem como das 
entidades direta ou indiretamente por ele controladas, quando da realização de con-
tratação destinada à locação de veículos, deverão exigir o prévio e específico registro 
destes perante o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP”. 

De igual modo, destacou a Lei Estadual n.º 13.296/2008, que estabelece o tratamento tri-
butário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, dispondo, especial-
mente, no seu artigo 3º, onde e quando ocorre o fato gerador do tributo, no caso de locação. 

1.6 Por sua vez, a Procuradoria da Fazenda do Estado considerou que também 
seriam improcedentes as queixas relacionadas à exigência de veículos “zero quilômetro” e 
de cor branca, por entender que a escolha por estes critérios encontra-se inserida no exer-
cício do poder discricionário do Administrador, e à falta de fixação de valores para a cober-
tura securitária, que, a seu ver, trata-se de “custo marginal, incapaz de influenciar de modo 
substancial a formação dos preços que integram a proposta comercial dos licitantes”. 
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1.7 O Ministério Público de Contas ponderou, inicialmente, que a preliminar 
arguida deve ser afastada, eis que os “parágrafos 2° e 3° do artigo 87 da Lei Federal 
n°. 13.303/201618 fundamentam o procedimento de Exame Prévio por parte desta C. 
Corte quando a entidade promotora da licitação é empresa pública ou sociedade de 
economia mista, e respectivas subsidiárias”. 

Recordou, ainda, que a competência dos Tribunais de Contas para fiscalizar procedi-
mentos de licitação, determinar suspensão cautelar, examinar editais de licitação publi-
cados e expedir medidas cautelares para prevenir lesão ao erário, garantindo a efetivi-
dade de suas decisões, já foi reconhecida há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal. 

De todo o modo, anotou que a “possibilidade de fiscalização de procedimentos de 
licitação das empresas públicas e sociedades de economia mista, incluindo a deter-
minação de medidas suspensivas, é corolário do dever geral de prestação de contas 
previsto no artigo 70 da Constituição Federal de 1988”. 

Quantos aos pontos impugnados, consignou não merecerem acolhimento apenas as 
críticas relativas à falta de discriminação de quantitativos mínimos de prova de experiên-
cia, por não ter caráter obrigatório, e à requisição de que os veículos sejam da cor branca, 
eis que se mostra razoável que aqueles “usados como ‘viaturas’ ou ‘veículos oficial’ da 
Administração sejam padronizados, além de se tratar de cor padrão, comum no mercado”. 

Contudo, entendeu que as condições de participação de empresas em recuperação 
judicial devem se ajustar ao consubstanciado na Súmula nº 50. 

Avaliou que a estipulação das parcelas de maior relevância técnica é imposta pelo 
conteúdo do inciso II do artigo 58 da Lei Federal nº 13.303./201619. 

Concernente à impugnação ao prazo de entrega dos veículos, reputou merecer 
parcial acolhimento, na medida em que as adaptações dos mesmos são facultativas e 
de responsabilidade da Contratante, não interferindo, deste modo, no período fixado 
para a disponibilidade da frota. Todavia, assim como a ATJ, concluiu que o edital deva 
indicar o “prazo para o recebimento da autorização de início dos serviços”, bem como 
conceder prazo razoável para a entrega dos veículos. 

Destacou que a exigência de veículos “zero quilômetros” tem o condão de restringir 
o universo de participantes no certame. 

Outrossim, afirmou que o instrumento convocatório necessita de aprimoramento, 
para que passe a indicar os valores de cobertura das apólices de seguro dos veículos e 
a estimativa de quilometragem média que percorrerão, a fim de dispor dos elementos 
necessários à correta formulação das propostas. 

Quanto à obrigatoriedade de os veículos estarem emplacados no Estado de São 
Paulo, mencionou que deve ser dado tratamento idêntico ao decidido nos autos do TC-
499.989.18-4 e TC-559.989.18-1, que reputou indevida a imposição, de plano, de regis-
tro dos veículos, devendo conceder à vencedora “(...) prazo razoável para o registro dos 
automóveis no município, em conformidade com o calendário oficial para licenciamento 
dos veículos, observando-se, ainda, a legislação estadual (...)”. 

1.8 Já a Secretaria-Diretoria Geral divergiu de seu preopinante em dois aspectos 
que considerou se mostrarem igualmente improcedentes. Primeiro, em relação à indefi-
nição das parcelas de maior relevância e valor significativo do  objeto  licitado   para  a  
capacitação  técnica  das  licitantes,  eis  que  seu estabelecimento, nos moldes da Sú-
mula nº 2320  desta Corte, está “atrelado à qualificação técnico-profissional, não, como 
quer demonstrar a Representante, à capacitação técnico-operacional, cuja sistemática 
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está consolidada na Súmula nº 2421 , na qual inexiste esta imposição. Segundo, no que 
concerne à exigência de registros dos veículos locados no Departamento Estadual de 
Trânsito – DETRAN/SP, visto que a cominação está direcionada à vencedora do certame e 
sua fixação amparada no Decreto Estadual nº 51.479/0722, ao licitante, por sua natureza 
de empresa pública estadual, se encontra estritamente submetida. 

É o relatório.

VOTO 

2.1 A Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A - EMAE pretende a con-
tratação de empresa especializada para a “prestação de serviços de transporte me-
diante locação de veículos novos”. 

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se 
amoldar às diretrizes da legislação de regência e à jurisprudência desta Corte. 

2.2 De início, não prospera a preliminar arguida de carência de fundamentação legal 
para a presente representação. 

Recordo que incumbe aos Tribunais de Contas, por força de extração constitucio-
nal (artigo 7023), em regra, a fiscalização “a posteriori” do ato gerador da despesa 
promovido pela Administração. 

 Também lhes compete, nos termos do artigo 113, § 2º, da Lei nº 8.666/93, o exame 
prévio do edital de licitação já publicado, “obrigando-se os órgãos ou entidades da 
Administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função 
desse exame, lhes forem determinadas”. 

De igual forma, a Lei nº 13.303/16, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, estabelece no § 2º do artigo 87, que 
“qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tri-
bunal de contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irre-
gularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo” (destaquei). 

Logo em seguida, no § 3º, prevê que “os tribunais de contas e os órgãos integran-
tes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a qualquer tempo, 
documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das 
empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil 
e no exterior, obrigando-se, os jurisdicionados, à adoção das medidas corretivas 
pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas“ (destaquei). 

Assim, em havendo apontamentos de irregularidades, podem os Tribunais de Contas, por 
provocação externa ou de ofício, adotar medidas cautelares a fim de assegurar o interesse 
público, bem como requerer a documentação pertinente para análise, tendo como funda-
mentação legal para tanto o supracitado arcabouço constitucional e leis mencionadas. 

Outrossim, como bem recordou o Órgão Ministerial, “já de longa data há prece-
dente do Supremo Tribunal Federal que reconheceu ao Tribunal de Contas  da  União,  
paradigma  constitucional  aos  Tribunais  de  Contas  dos Estados (art. 75 da CF/88), 
a competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão 
cautelar, examinar editais de licitação publicados e expedir medidas cautelares para 
prevenir lesão ao erário, garantindo a efetividade de suas decisões (MS 24510, Re-
lator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2003)”. 
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Destarte, afasto a alegada falta de amparo legal para a promoção da presente representação. 
2.3 Quanto ao mérito, importante frisar que não desconheço a existência de norma 

específica para os procedimentos licitatórios adotados pelas empresas públicas e socie-
dades de economia mista, no caso, a Lei Federal nº 13.303/16. 

Recordo que a referida norma, ao disciplinar os requisitos de habilitação em seu artigo 
58, excluiu a exigência de diversos documentos previstos na Lei de Licitações e Contratos, 
a exemplo dos requisitos de regularidade fiscal, trabalhista e contratação de menores. 

No que tange especificamente à qualificação técnica, o mencionado dispositivo legal 
passou a prever, em seu inciso II, que a requisição será “restrita a parcelas do objeto 
técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de for-
ma expressa no instrumento convocatório” (destaquei). 

Neste aspecto, considero que a adoção do termo “restrita”, a exemplo da expressão 
“limitar-se-á” constante no caput do art. 30 da Lei nº 8.666/93, não impõe, perempto-
riamente, o que deve ser requerido nos editais de licitação, mas apenas circunscreve a 
atuação da Administração àqueles marcos, cabendo a ela, no exercício de sua competên-
cia discricionária, eleger o que melhor se adéqua ao objeto licitado. 

Deste modo, a prova de qualificação técnica, quando exigida, poderá, no máximo e 
conforme o caso, se ater às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
licitado. Por óbvio que sua indicação somente ocorrerá de acordo com o tipo de contra-
tação pretendida, na qual serão eleitos aqueles aspectos que se mostrem economica-
mente ou tecnicamente mais importantes para a realização das atividades almejadas. 

Na hipótese, tratando-se de licitação destinada à prestação de serviços de transporte 
mediante locação de veículos, considero que a requisição de prova de “aptidão para o 
desempenho de atividade similar ao objeto desta licitação” mostra-se suficiente para a 
demonstração de capacitação técnica das empresas, visto que, além de não destoar da 
execução pretendida, amplia significativamente os meios de prova para esta finalidade. 

Outrossim, impende destacar que a existência de Lei específica para os procedi-
mentos licitatórios promovidos por Estatais não afasta a incidência do entendimen-
to pacificado que esta Corte possui sobre a matéria e que se encontra solidificado 
em seus enunciados sumulares. 

Deste modo, não se há falar em restritividade ou violação à Súmula nº 24 nas hipó-
teses em que o edital meramente reproduz a regra do artigo 30, § 1º, da Lei n. 8.666/93. 

No caso, o item 5.4.1 do edital exigiu “atestado(s) de capacidade operacional emi-
tido(s) por pessoas(s) jurídicas de direito público ou privado, elaborado em papel tim-
brado da empresa emitente, em nome do PROPONENTE, comprovando a aptidão para 
o desempenho de atividade similar ao objeto desta licitação”, reproduzindo textual e 
parcialmente a norma legal. 

Aliás, de se destacar que a ausência de indicação de quantitativos no edital não se 
confunde com a exigência de comprovação de capacidade técnica da licitante corres-
pondente a 100% do objeto licitado. Improcedente, assim, a questão. 

2.4 De igual forma, tendo em vista que os veículos locados destinam-se a compor a frota 
da Administração, que demanda uniformização para a melhor identificação por seus usuários, 
não soa desarrazoada a exigência de que os mesmos possuam “pintura sólida na cor branca”. 

Reforça este entendimento a previsão no Termo de Referência de que “todos os  ve-
ículos  em  operação  na  EMAE  serão  identificados por logotipos específicos”24, o que 
evidencia a padronização pretendida. 
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Ademais, tratando-se de escolha que se insere no exercício do poder discricionário 
do Administrador Público, e tendo em conta que a cor almejada é comumente encontra-
da no mercado, afasto qualquer censura ao caso. 

2.5 Quanto à exigência de que os veículos alugados sejam registrados no Estado de 
São Paulo, de se lembrar que a aplicabilidade da Lei Estadual nº 13.296/2008 ante as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 já foi objeto de consulta perante este Tribunal, 
nos autos do processo TC- 11322/026/0825 , tendo este Plenário, em sessão de 1º-07-
2009, assim consignado: 

“Abstraio dos termos da peça vestibular o quesito que deve orientar 
a presente análise: como tratar o aparente conflito entre os preceitos e 
princípios da Lei de Licitações e Contratos e a disciplina jurídica do Im-
posto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, nas hipóteses 
em que o Município instaura processo de licitação objetivando a contra-
tação de serviço de locação de frota de veículos.

(...)
Consigno, aliás, que a hodierna disciplina jurídica do IPVA em São Pau-

lo, Lei Estadual nº 13.296/81, para fim de incidência de aludido imposto, 
amplia e especifica o conceito de domicílio tributário contido no artigo 127 
do Código Tributário Nacional, fixando à Fazenda Estadual os parâmetros 
necessários para o exercício de seu poder de fiscalização.

(...)
Se é notório que as compras e as execuções de obras e aquisições de 

serviços pela Administração Pública pressupõem, de regra, processo de 
licitação para a seleção do correspondente presta à tutela da primazia 
do interesse público, seja pela observação da isonomia de tratamento 
àqueles que pretendem fornecedor, conforme estatuído pela Constituição 
Federal (art. 37, inciso XXI), também se deve ter em mente que tal cer-
tame se travar ajuste com a Administração, seja pela busca da proposta 
mais vantajosa (Lei nº 8.666/93, art. 3º), sempre à luz da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, dentre outros princípios que devem reger 
a atuação do Administrador Público.

Vale dizer, atribuir-se ao órgão licitante a função de combater a eva-
são fiscal por meio da adoção de critérios de seleção discriminatórios 
vai de encontro ao propósito fundamental de se obter, com isonomia, a 
proposta mais vantajosa, subtraindo, ademais, competência que a norma 
confere a outros agentes políticos e administrativos.

(...)
Note-se, mais ainda, que o ilícito aperfeiçoar-se-ia durante a 

execução do contrato, escapando, por mais essa razão, à esfera 
de atribuições da autoridade licitante a quem, por ocasião do 
recebimento e julgamento das propostas, não se pode a rigor 
atribuir o potencial de antever a situação concreta que está por 
vir, inclusive quanto ao que atenta contra o direito.

(...)
Ou seja, emergindo na execução contratual fraude de natureza fiscal, 

não poderá a contratada onerar o ajuste com eventual diferença de tributo, 
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no caso o IPVA, que a Fazenda de São Paulo contra ela lance ou lhe promo-
va a competente cobrança ou execução.

Há de se consignar, da mesma forma, que a subsunção da nor-
ma Paulista aos fatos imponíveis praticados conforme a lei indi-
cam igual tratamento, devendo aqueles que regularmente man-
têm suas frotas registradas em outras Unidades da Federação, se 
e quando contratadas, também se subordinar aos parâmetros de 
incidência tributária lá estabelecidos.

Assim considerado, respondo ao quesito formulado não reconhe-
cendo o conflito de normas, no sentido de que o processo de licitação 
destinado à locação de frota de veículos não deve, em prol da isonomia 
das licitantes e da busca da proposta mais vantajosa, submeter-se às li-
mitações decorrentes do local de registro dos correspondentes veículos, 
matéria que transborda de seu propósito, repercute na fase de execução 
e se insere na esfera de atribuições tanto da Secretaria da Fazenda do 
Estado, quanto ao aspecto primariamente tributário, como do Ministério 
Público Estadual, para fins de persecução penal. 

Compreendo, assim como a instrução e conforme a jurisprudên-
cia da Corte, que a exigência apenas se justifica quando reservada 
à licitante vencedora, como condição para o aperfeiçoamento do 
contrato, portanto. 

Vale dizer, é possível impor, nos correspondentes instrumentos con-
vocatórios, sejam os interessados, caso vencedores, alertados sobre sua 
submissão aos efeitos da aludida Lei Estadual nº 13.296/08”. (destaquei) 

No mesmo sentido, a decisão plenária de 05-08-2015, no processo TC-3846.989.15-
0, Relator Conselheiro RENATO MARTINS COSTA: 

“(...) ainda que a restrição deva ser abolida e os fatores de discrí-
men passem ao largo do tema da origem do registro dos veículos que 
serão objeto de locação, devem as licitantes ser expressamente alertadas 
de que o aperfeiçoamento do contrato implicará direta subordinação da 
contratada, no que couber, aos efeitos da referida legislação estadual”. 

No caso em análise, tanto o item 3.4, “a”, que impõe o “registro dos corresponden-
tes veículos perante o Departamento Estadual de Trânsito -DETRAN/SP”, quanto o item 
9.5, que solicita que os veículos sejam “obrigatoriamente ser licenciados no Detran de 
São Paulo”, direcionam-se à vencedora, como condição de execução dos serviços, em 
consonância com o entendimento exarado por este Tribunal Pleno, mostrando-se impro-
cedente a impugnação nesse aspecto. 

2.6 Mesma sorte, contudo, não guardam as demais impugnações. Embora a Adminis-
tração sustente que será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, 
nos termos do que estabelece a Súmula nº50 desta Corte, tal informação não consta 
no instrumento convocatório. Deste modo, o edital deve ser revisto para fazer constar 
expressamente a alternativa prevista no referido enunciado para a participação de em-
presas que se encontrem naquela condição. 
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2.7 Concernente à disponibilização dos veículos, penso que a questão procede 
parcialmente, tendo em vista que as adaptações a serem realizadas nos mesmos, 
além de serem facultativas, somente ocorrerão após sua entrega e serão de res-
ponsabilidade exclusiva da Administração, não interferindo em nada no prazo fi-
xado para a Contratada apresentá-los. 

Inobstante este aspecto favorável, o edital revela-se omisso quanto ao inter-
regno concedido para esta finalidade, mencionando apenas no item 14.21 que 
os veículos deverão ser disponibilizados “imediatamente após o recebimento da 
autorização de início dos serviços”. 

Conquanto a Administração sustente que “entre a assinatura do contrato 
e a emissão de autorização de início dos serviços a futura contratada terá um 
prazo hábil para disponibilizar os veículos, pois entre a data de assinatura do 
contrato e a emissão de autorização de início haverá em média 20 (vinte) dias, 
tempo suficiente para atender a demanda”, não há nada que corrobore esta 
informação no ato convocatório. 

Assim, deve o edital ser revisto para estabelecer o prazo para a emissão da men-
cionada ordem de início dos serviços e para a entrega dos veículos, interregno este que 
há de ser compatível a esta finalidade. 

2.8 De igual forma, restritiva a exigência de que os veículos sejam zero quilômetro. 
Em que pese o argumento da existência de estudo realizado pela Secretaria da 

Fazenda, bem como de disposições do CADTERC – Caderno Técnico de Serviços Ter-
ceirizados, que amparem tal requisição, não foram apresentadas justificativas técnicas 
aptas a demonstrar a razoabilidade da limitação imposta. 

Não socorre ao caso a alegação de que a escolha “tem a finalidade de aten-
der a critérios de segurança dos funcionários e de evitar interrupções dos servi-
ços por defeitos nos veículos, bem como manutenções corriqueiras que poderiam 
onerar o contrato, eis que os veículos serão utilizados com uso intensivo”, visto 
que o edital é claro em imputar à futura contratada a responsabilidade pela 
manutenção da frota e a substituição do veículo defeituoso por um reserva no 
prazo de 03 (três) horas26. 

Ademais, inquestionável que existem outros meios de se garantir que esses 
bens estejam sempre em boas condições de utilização, sem que para isso se res-
trinja a participação no certame de interessados que possuam ou tenham possibi-
lidade de adquirir veículos novos. 

De se destacar que imposição da espécie contraria o assente entendimento desta 
Corte, a exemplo das decisões proferidas nos TC-s 1779.989.15-1, 1783.989.15-527, 
TC-1805.989.13-928  e TC-13656.989.16- 729, este último nos seguintes termos: 

 “De igual modo é procedente a insurgência relativa à exigência de 
que os veículos sejam zero quilômetro. 

A esse respeito, a instrução processual converge no senti-
do de que imposição da espécie não se justifica, uma vez que, 
como bem observou a Chefia da Assessoria Técnica, trata-se de 
contrato de locação ‘(...) em que todos os custos de manuten-
ção ficarão a cargo do contratado, o qual deve substituir ime-
diatamente o objeto locado em caso de algum problema(...)’. 
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Não por outra razão, a previsão vem sendo reprovada por este Tribu-
nal, como se depreende das decisões proferidas no âmbito dos processos 
4413.989.14-7 e 4495.989.14-7, sob minha relatoria. 

Por conseguinte, acompanhando as manifestações dos órgãos técnicos, 
considero procedente a impugnação devendo a Municipalidade excluir a exi-
gência, passando a adotar parâmetros razoáveis de idade da frota” (destaquei.) 

Assim, deve ser excluída a exigência em tela, podendo a Administração limitar a 
idade máxima da frota, desde que baseada em parâmetros razoáveis. 

2.9 De igual forma, deve ser acolhida a crítica direcionada à ausência de informação 
sobre os valores de cobertura das apólices de seguro, elemento necessário à adequada 
formulação das propostas e, via de consequência, ao seu julgamento isonômico. 

Sobre a matéria, a decisão plenária de 08-02-2017, nos processos TC-
18366.989.16-8, TC-18490.989.16-7 e TC-18553.989.16-1, Relatora Conselheira 
CRISTIANA DE CASTRO MORAES:

“(...)reprovável a insuficiência de informações para a formulação 
de propostas, que deve ser suprida com a disponibilização aos interes-
sados de dados como o número de monitores por veículo, por período, 
em cada itinerário, e o valor mínimo dos seguros exigidos do adjudi-
catário como condição para assinatura do contrato. Trata-se de custos 
que impactam nos preços a serem propostos e que, portanto, devem ser 
conhecidos por parte dos proponentes”. 

2.10 Inobstante seja a locação por quilometragem livre, a exigência de que os veí-
culos sejam substituídos quando completarem 80.000 (oitenta mil) quilômetros ou 24 
(vinte e quatro) meses de uso requer que as empresas interessadas conheçam a quilo-
metragem média estimada a ser percorrida por mês, como forma de avaliar quando será 
necessária a substituição dos veículos. 

2.11 Posto isto, circunscrito estritamente às questões analisadas, considero par-
cialmente procedente a representação, determinando que a Administração, que-
rendo dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas pertinentes para dar 
cumprimento à lei, especialmente para: 

a) Prever expressamente no edital a possibilidade de participação de empresas em 
recuperação judicial, nos termos constantes na Súmula nº 50; 

b) Conceder prazo razoável para a disponibilização dos veículos; 
c) Excluir a exigência de que os veículos sejam zero quilômetro; 
d) Consignar informações relacionadas ao valor de cobertura das apólices de seguro 

e à quilometragem mensal estimada. 
Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato 

convocatório relacionados. 
A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos ter-

mos reclamados pelo artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/93. 
Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente. 
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1) 5.3.3 Certidão negativa de falência, concordata, recuperações judiciais e extrajudiciais expedida pelo distri-
buidor da sede da pessoa jurídica.
2) SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas 
que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, 
do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento 
a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
3) 5.4 Qualificação Técnica. 5.4.1 Atestado(s) de capacidade operacional emitido(s) por pessoas(s) jurídicas 
de direito público ou privado, elaborado em papel timbrado da empresa emitente, em nome do PROPONENTE, 
comprovando a aptidão para o desempenho de atividade similar ao objeto desta licitação.
4) SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação opera-
cional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, admitindo- se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de servi-
ços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou 
outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.
5) 14.21. Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos 
locais e horários fixados pela EMAE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibi-
lite de assumir os serviços conforme o estabelecido;
6) 2. QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS 
O total de 47 (quarenta e sete) veículos locados com quilometragem livre e sem motorista, serão distribuídos 
em 03 grupos em conformidade com a tabela do Grupo Central de Transportes Internos – GCTI, por meio da 
Portaria GCTI- 02, de 19/06/2018, expedida pela Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações, da 
Secretaria de Planejamento e Gestão. (...) 
NOTA: Os veículos deverão satisfazer, entre outras, as seguintes exigências: 
* Todos os veículos deverão ser novos e zero quilômetro; (...) 
* Os veículos deverão ser fornecidos com pintura sólida na cor branca;
7) 6. ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS – A EMAE poderá realizar adaptações necessárias nos veículos para insta-
lações de equipamentos, tais como: rádio VHF, antenas e “plugs” para faroletes manuais, suporte de escada e 
demais acessórios de interesse da EMAE, sem nenhum ônus adicional. Quando da devolução dos veículos, ao 
final do contrato, a EMAE retirará os equipamentos eventualmente instalados.
8) Vide nota anterior
9) 3.4. O veículo deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de 
trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN. a) Em conformidade com o Decreto Estadual nº 51.479, de 
11 de janeiro de 2007, quando da contratação destinada à locação de veículos, será exigido o prévio e específico 
registro dos correspondentes veículos perante o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP. (...) 
9.5 Os veículos deverão obrigatoriamente ser licenciados e emplacados no Detran de São Paulo, antes da entrega 
para serviço, conforme legislação estadual vigente;
10) 4.7 A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, mantendo para isso seguro 
com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e terceiros, incluindo-se o pagamento da franquia. (...) 
14.8. A CONTRATADA deverá manter, as suas expensas, os veículos assegurados contra roubo, furto, danos materiais e 
pessoais, inclusive contra terceiros, cobertura total para caso de destruição parcial ou total do bem durante todo o prazo 
de vigência contratual;
11) 14.26. Substituir todos os veículos de imediato e de forma automática, por veículos “zero quilômetro”, nas mes-
mas condições da entrega inicial, quando completarem 80.000 (oitenta mil) quilômetros ou 24 (vinte e quatro) meses 
de uso, a contar do primeiro licenciamento – o que ocorrer primeiro;
12) § 2º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tribunal de contas ou aos órgãos 
integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo.
13) 11. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO – 11.1 Após a homologação do resultado desta licitação, o 
LICITANTE vencedor será convocado e deverá comparecer para formalização do instrumento contratual, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas 
neste EDITAL e todos seus Anexos. A critério da EMAE o prazo de convocação poderá ser prorrogado.
14) Vide nota 05.
15) Tribunal Pleno, sessão de 29-11-17, Relatora Auditora Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro.
16) Tribunal Pleno, sessão de 21-02-18, Relator Conselheiro Dimas Ramalho.
17) Tribunal Pleno, sessão de 21-03-18, Relator Conselheiro Antonio Roque Citadini.
18) Art. 87. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será 
feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma da legislação 
pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da 
legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição. [...] 
§ 2° Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao tribunal de contas ou 
aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, para 
os fins do disposto neste artigo. 
§ 3° Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a 
qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empre-
sas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se, os ju-
risdicionados, à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.
19) Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros: [...] 
II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâ-
metros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório; 
20) SÚMULA Nº 23 - Em procedimento licitatório, a comprovação da capacidade técnico-profissional, para obras 
e serviços de engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), devendo 
o edital fixar as parcelas de maior relevância, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou prazos máximos.
21) SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação 
operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apre-
sentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 
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nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de 
execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da 
execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.
22) Artigo 1º - Os órgãos e entidades da administração direta, das autarquias, inclusive as de regime espe-
cial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual, e das empresas em cujo capital o 
Estado tenha participação majoritária, bem como das entidades direta ou indiretamente por ele controladas, 
quando da realização de contratação destinada à locação de veículos, deverão exigir o prévio e específico 
registro destes perante o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP
23)  Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das en-
tidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder.
24) 3.8. Os veículos locados, serão identificados pela CONTRATADA com logotipo do (a) órgão/ entidade e 
número da frota, conforme estabelece a legislação vigente. (...) 
10.3 Todos os veículos em operação na EMAE serão identificados por logotipos específicos;
25) Relator Conselheiro RENATO MARTINS COSTA
26) “4. MANUTENÇÃO 
A manutenção preventiva é aquela realizada obrigatória e periodicamente de acordo com os planos de 
manutenção do fabricante. 
A manutenção corretiva é aquela destinada ao reparo dos defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante 
o intervalo entre as manutenções preventivas. 
4.1 Todos os veículos alocados deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou corretiva, 
conforme recomendações do fabricante; 
4.2 As despesas de manutenção preventiva, corretiva, avarias provenientes de acidentes e de modo geral, 
despesas relativas à troca de óleo/lubrificantes, filtros e demais suprimentos, além de socorro mecânico, 
inclusive remoções com guincho, correm por conta da CONTRATADA; 
4.2.1 A CONTRATADA deverá apresentar uma sistemática de socorro mecânico, de modo que o condutor possa 
solicitar atendimento imediato por telefone, 24 horas/dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, independen-
temente do local onde se encontra o veículo (dentro ou fora do Município de São Paulo, no Estado de São Paulo); 
4.2.2 Se for necessária a remoção do veículo, em razão de defeito mecânico ou acidente, ou mesmo perícia 
policial, deverá ser feita para as instalações da CONTRATADA, Delegacia ou Oficina a serviço desta, as ex-
pensas exclusivas da CONTRATADA; 
4.2.3 Executar, quando da manutenção preventiva e/ou corretiva, a lavagem completa do veículo; 
4.2.4 Semestralmente ou quando necessário deverão ser realizadas aplicação de cera e higienização exterior 
e interior nos veículos da frota locada; 
4.3 A CONTRATADA deverá substituir os veículos locados no prazo máximo de 3 (três) horas, a partir da 
comunicação da EMAE, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e condições de 
segurança na Capital do Estado e na Grande São Paulo e no prazo máximo de 12 (doze) horas se o chamado 
ocorrer, quando em viagem, no interior do Estado. Nessa última hipótese, a Contratada poderá autorizar 
a EMAE a retirar o veículo igual ou similar junto há outra empresa do ramo existente na localidade, sem 
nenhum ônus para a EMAE. 
Caso não haja substituição do veículo paralisado, no prazo estipulado, será descontado o tempo em que o 
veículo ficar paralisado sem substituição. 
NOTA: O dispositivo neste item, não elide a aplicação de multa e demais dispositivos contratuais cabíveis. 
4.4 Esgotada a carência de 3 (três) ou 12 (doze) horas, conforme o caso, o veículo reserva deverá ser entregue 
pela CONTRATADA no local a ser indicado pela EMAE. Também, no caso de devolução do veículo titular, a 
CONTRATADA deverá proceder da mesma forma. 
4.4.1 A devolução do veículo titular consertado, entrega e retirada do reserva, se for o caso, será sempre de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
* IMPORTANTE: Todos os veículos reservas deverão ter as mesmas características técnicas / ano-modelos dos titulares. 
4.5 A CONTRATADA é responsável pelo cumprimento das manutenções preventiva, corretiva e de garantia, 
principalmente nos aspectos de controle de qualidade e prazos previstos pelo fabricante. 
4.6 A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessária para substituição de um componente do 
veículo por desgaste ou por quebra do mesmo. 
4.7 A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, mantendo para isso 
seguro com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e terceiros, incluindo-se o pagamento da franquia. 
4.8 A Contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veículos ora locados, desobrigando 
o Contratante de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, 
ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não coberto pelo seguro citado neste item.
27) Sessão plenária de 06-05-15, Substituto de Conselheiro MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO.
28) Sessão plenária de 13-05-15, Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES.
29) Sessão plenária de 05-10-16, Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES.
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Auditora-Substituta  
de Conselheiro

Silvia 
Monteiro

RELATÓRIO
 

Em exame, Recursos Ordinários interpostos por Valdomiro Lopes da Silva  Júnior, ex-Pre-
feito do Município de São José do Rio Preto (eTC-14874.989.18-9, eTC-14876.989.18-7), 
pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto – FAPERP (eTC-
14886.989.18-5, eTC-14901.989.18-6) e pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Pre-
to (eTC-14932.989.18-9 e eTC-14933.989.18-8), em face da r. Decisão proferida pela e. 
Segunda Câmara1, publicada no DOE em 08/06/2018, que julgou irregulares o Convênio 
firmado entre a Municipalidade e a FAPERP e a respectiva prestação de contas. A decisão 
determinou, também, a devolução atualizada pela FAPERP da quantia impugnada de R$ 
11.277,00 (onze mil, duzentos e setenta sete reais), referente à contratação da empresa 
Khora Consultoria e Pesquisa Sócio Territorial Ltda – EPP.

Segundo a decisão recorrida, “Verificou-se que a Origem não conseguiu justificar a 
contento as impropriedades verificadas nos autos, relativas aos serviços executados pela 
conveniada, que deveriam ter sido realizados pela própria Prefeitura, ou por meio de ter-
ceirização, precedida de regular procedimento licitatório, tornando imprópria a modali-
dade utilizada, no caso em tela, em prejuízo à economicidade do ajuste. Ademais, com 
relação às prestações de contas, não restou comprovadas as despesas com feição de quar-

TCs – 014874.989.18, 014876.989.18, 014886.989.18, 
014901.989.18, 014932.989.18, e 014933.989.18-8 
Relatora: Auditora - Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO 
ENTRE PREFEITURA E FUNDAÇÃO DE APOIO

EMENTA: Recursos Ordinários interpostos contra acórdão da E. Segunda 
Câmara que julgou irregulares Convênio e Prestação de Contas.
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teirização parcial do objeto, no valor de R$ 11.277,00, concernentes à empresa privada.”
Defende Valdomiro Lopes da Silva Júnior, ex-prefeito, que sempre esteve nor-

teado pelos princípios constitucionais que regem as atividades da Administração Pú-
blica, e que o objetivo do convênio foi de tão somente fomentar e realizar, em mútuo 
interesse e colaboração, uma análise e execução das atividades desenvolvidas em 
âmbito municipal no tocante à assistência social, não caracterizando, de modo algum, 
indevida terceirização de atividade típica do estado.

Acresceu que, “Neste contexto, o ajuste em análise consistiu em um instrumento 
de realização de um determinado e específico objetivo, a análise e aprimoramento das 
atividades de serviço social desenvolvidas pela Administração Municipal de São José do 
Rio Preto, em que os interesses não se contrapõem e não há cessão/terceirização de ati-
vidades pelo Estado, uma vez que a Municipalidade de São José do Rio Preto continuou 
a exercer as atividades intrínsecas à Assistência Social, valendo-se da Conveniada, em 
convergência de interesses, como uma mera auxiliadora a esta atividade.”

Em relação à contratação da empresa supostamente quarteirizada, alegou que: “Ini-
cialmente, cumpre salientar que o valor de R$ 11.277,00 (onze mil duzentos e setenta e 
sete reais) apontado pela Digna Fiscalização como não comprovado e utilizado na quar-
teirização parcial do objeto, constitui-se num valor módico se comparado ao valor total do 
repasse, não configurando, deste modo, a alegada quarteirização do objeto do convênio.

Neste sentido, os valores acima indicados e utilizados pela Beneficiária na contrata-
ção da empresa “Khora Consultoria e Pesquisa Sócio Territorial Ltda.” não constituem, 
de forma alguma, a alegada quarteirização do objeto, uma vez que os serviços principais 
foram realizados pela equipe da Entidade Beneficiária, sendo certo que, obviamente, 
para a eficaz execução das metas do Convênio (atividade fim), foram necessárias ativi-
dades meio, que configuram gastos mínimos frente ao valor total dos repasses.”

Requer, ao final, o provimento do apelo.
Em suas razões, defendeu a FAPERP, inicialmente, a nulidade da decisão, uma vez 

que não foi notificada para intervir durante a regular instrução do feito.
No mérito, “Quanto à possibilidade de o objetivo/finalidade do Projeto ser realiza-

do na modalidade de Convênio pela recorrente, constata-se que esta preenche todos 
os requisitos legais exigidos pela Lei nº 8.742/93 acrescida da Lei nº 12.435/2011, no 
seu art. 6º B, parágrafo 2º, I, II, e II, tendo seu reconhecimento aprovado pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, anexo 4, estando regularmente 
inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de São José do Rio Preto, 
conforme documentação no anexo 5.”

Traçou informações acerca da contratação do know-how da empresa Khora Con-
sultoria e Pesquisa Sócio Territorial Ltda., e que “O principal objetivo do trabalho 
desenvolvido pela Profª. Dirce Koga, nesta parceria é instrumentalizar e capacitar as 
equipes técnicas das Prefeituras para o integral cumprimento do Plano de Trabalho, 
idealizando os objetivos da Lei do SUAS e da Política Nacional de Assistência Social, 
garantindo o atendimento às necessidades básicas da população em situação de vul-
nerabilidade e risco social.”

O município, por sua vez, traçou longo histórico acerca da parceria com a FAPERP, 
salientando que o convênio analisado não inova, ao contrário, representa atos ad-
ministrativos que foram consolidados ao longo do tempo e que sempre receberam a 
“honrosa chancela de regularidade da E. Corte de Contas.”
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Mencionou precedente desta Corte, a exemplo dos julgamentos proferidos nos 
TC’s 4888/026/10; 654/008/10; 937/008/12 e 432/011/12.

Destacou, também, manifestação do Promotor de Justiça, Dr. Aparecido Donizete 
dos Santos, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Cidadania e Curadoria do Patrimônio 
Público, que, em caso análogo, opinou pelo indeferimento liminar de representação 
feita pelo Sindicato dos Servidores Públicos.

Requer, ao final, o provimento do apelo, ou se outro entendimento for, que seja 
dado parcial provimento para a revogação quanto à determinação do poder público 
de se abster de repassar valores à Fundação.

MPC pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO

Preliminar
Os apelos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, eis que tempestivos, 

adequados e interpostos por legítimos interessados, razões pela quais deles conheço.

Preliminar de mérito
A arguição de nulidade, por suposto cerceamento de defesa da FAPERP, não mere-

ce prosperar. Todas as publicações no DOE realizadas ao longo dos processos incluíam, 
além da Municipalidade e do ex-Prefeito, a FAPERP (como exemplo, o evento 32.1 do 
eTC-8367.989.15-9).

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

Mérito 

Há motivos para o provimento dos recursos. As razões apresentadas pelos recor-
rentes foram esclarecedoras quanto à comprovação de que o convênio foi o instru-
mento correto a ser celebrado.

Filio-me ao relatório da fiscalização deste Tribunal, que, após a instrução do-
cumental, não registrou apontamentos de irregularidade na parceria estabelecida 
entre o Município e a FAPERP, visto restar estabelecido o cumprimento das exigên-
cias contidas na Lei federal nº 8666/93, nas Instruções desta Corte e em normas 
municipais aplicáveis à espécie, inclusive com demonstrativo evidenciando que o 
convênio representou vantagem econômica para a Administração, em detrimento da 
realização direta do seu objeto.

A propósito, de salutar importância trazer manifestação do Promotor de Justiça, titular 
da 2ª Promotoria de Justiça e Cidadania e Curadoria do Patrimônio Público, de São José do 
Rio Preto, que, com veemência, em matéria análoga, afirmou: “O que importa relevar é que 
todos os particulares conveniados exercem serviços públicos importantes, sendo que somen-
te os serviços relevantes de saúde prestados pelo Estado, devido à natureza essencialmente 
pública, integral e universal, caracterizam-se como direito fundamental e dever exclusivo do 
Estado, não quebrado (este monopólio) – por um simples mecanismo suplementar integrati-
vo do particular, por não exaustivo no complexo de prestação universal de saúde.”
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Do mesmo modo que, em procedimento preparatório a inquérito civil, que trata-
va de assunto similar, também foi arquivado pelo Promotor de Justiça, titular da 5ª 
Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto, pelos motivos a seguir: “Não se vis-
lumbrou na atuação dos agentes públicos desonestidade ou dolo, ou seja, a manifesta 
intenção de infringir qualquer preceito legal, mas apenas a pretensão de dar solução 
às questões sociais contratando serviço terceirizado, pois a Administração Municipal 
não tem, com certeza, condições de per si dar atendimento a toda população com 
apenas as pessoas de seu quadro funcional, devendo contar, como faz centenas de 
outros municípios, com tais colaboradores.”.

Dessa maneira, não olvidando o interesse mútuo e recíproco dos partícipes, é que 
considero lícito o convênio firmado entre o Município de São José do Rio Preto e a FAPERP.

Em relação à prestação de contas, no tocante à subcontratação parcial pela entida-
de, no valor de R$ 11.277,00, do total de R$ 1.748.208,15, entendo não haver qualquer 
tipo de ilicitude, visto que não se subcontratou parcela significativa do convênio, mas 
apenas uma singela (assim se considerarmos o total subcontratado e o total repassado 
pelo município) contratação de serviço técnico de profissional para a instrumentalização 
e capacitação das equipes técnicas para o integral cumprimento do plano de trabalho, 
idealizando os objetivos da Lei do SUAS e da Política Nacional de Assistência Social.

Por todas essas razões, voto pelo provimento aos recursos interpostos, para 
o fim de julgar regular o convênio e a respectiva prestação de contas, quitando-se os 
responsáveis e afastando-se a pena de suspensão.

 1)  Conselheiro Antonio Roque Citadini
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Auditor-Substituto 
de Conselheiro

Antonio 
Carlos  
dos Santos

RELATÓRIO
 

Trata-se de representação intentada por Hersa Engenharia e Serviços Ltda. contra o 
edital de Licitação Menor Preço nº 1/2019 da Companhia Docas de São Sebastião, cujo 
objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para aprimoramento e consoli-
dação de base de pronto atendimento a situações de emergência de natureza ambien-
tal; atendimento dos requisitos, processos e rotinas ao novo cenário de capacitação de 
mão de obra que será qualificada para interagir em ocasiões de sinistros de natureza 
ambiental, em atendimento às condicionantes da Licença de Operação nº 908/2010, em 
especial aos subitens 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 e 2.3.12, discriminados na referida Licença de 
Operação emitida pelo IBAMA, bem como na legislação aplicável.

Em apertada síntese, insurgiu-se a representante contra o seguinte (eventos 1 e 18):
(i) a Companhia descumpriu o art. 67 do seu Regulamento de Licitações e Contratos - 

RLC no que toca ao prazo de 3 (três) dias úteis para julgar e responder impugnações a editais;
(ii) a Companhia excluiu um requisito de regularidade fiscal (item 5.3.5.1 do edital) 

e alterou a redação de um subitem do item 10 – Obrigações da Companhia, pertencente 
ao Termo de Referência, e não foi devolvido o prazo original;

(iii) o ato convocatório omite-se quanto a informação essencial para elaboração das 
propostas, pois: - a validade da Licença de Operação nº  908/10 expirou-se em 2018 e 

TC – 007367.989.19-1 
Relator: Auditor - Substituto Antonio Carlos dos Santos
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

APLICAÇÃO DO ESTATUTO JURÍDICO  
DAS ESTATAIS, LEI 13.303/16

EMENTA: Representação contra o Edital de Licitação da Companhia Docas 
de São Sebastião, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos para 
aprimoramento e consolidação de base de atendimento a situações de 
emergência de natureza ambiental.
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se acha em processo de renovação já protocolado; - é alta a probabilidade de serem 
exigidas novas condicionantes nessa renovação da Licença, e nada é previsto a respeito 
pelo ato convocatório;

(iv) a Companhia omite-se e descumpre o inc. X do art. 69 da Lei 13.303/2016, que 
estabelece a matriz de riscos como uma das cláusulas necessárias ao contrato;

(v) há violação ao art. 59, II e III, §§ 1º e 2º, do RLC da Companhia, pois as cláusulas do 
item 5.41 do edital exigem comprovação do patrimônio líquido sem fixar qual é o valor mínimo; 

(vi) o subitem 5.2.22 do edital não exige que os atestados de qualificação técnica 
estejam registrados na entidade profissional competente;

(vii) o item 2.4.13 e subitens do edital não fazem menção ao fato de que a simples 
inscrição no CAUFESP ou a detenção de CRC não é suficiente para que a licitante seja ha-
bilitada, porque os dados cadastrais podem estar desatualizados no momento da licitação; 
além do que, o subitem 2.4.1.2 se reporta a itens inexistentes no edital (2.3.1 e 2.3.1.1);

(viii) no tocante à verificação da exequibilidade das propostas, o subitem 8.2.54 do 
edital não segue o disposto no art. 50 do RLC da Companhia;

(ix) o subitem 11.1.15 da minuta do contrato prevê ilegal rescisão unilateral com 
supressão de todos os direitos da contratada;

 (x) o subitem 3.1.2.16  da minuta do contrato prevê condição resolutiva ilegal para 
a vigência contratual em exercícios subsequentes ao da assinatura.

Nesses termos, requereu a suspensão cautelar do certame e a retificação do edital.
A sessão pública estava designada para a data de 12/3/2019.
Por decisão publicada no D.O.E. de 9/3/2019, foi determinada a suspensão cautelar 

do certame e requisitado seu edital com as justificativas às impugnações suscitadas, 
determinando-se aos responsáveis que se abstivessem da prática de quaisquer atos re-
lacionados ao certame até deliberação final do E. Plenário.

Em reposta, a Companhia Docas de São Sebastião aduziu, em breve resumo, que (evento 34):
(i) a representante Hersa Engenharia e Serviços Ltda. é a atual prestadora de serviços 

do contrato atual para os serviços licitados;
(ii) a impugnação administrativa da ora representante fora devidamente respondida 

em 07/03/2019 e disponibilizada no site da Companhia em 8/3/2019, ou seja, dentro do 
prazo de 03 (três) dias úteis, previsto no Artigo 67 do Regulamento Interno de Licitações;

(iii) no tocante à alteração do item 5.3.5.1 do edital quanto à exigência de inscrição 
fiscal, fora publicado no site da Companhia o Esclarecimento nº 01 com tal alteração em 
28/2/2019, não tendo havido necessidade de devolução de prazo porque a alteração em 
nada afetou a preparação de propostas de preços por parte dos Licitantes, consoante 
parágrafo único do Art. 39 da Lei 13.303/16 c/c o Parágrafo 1º do Artigo 13 do Regula-
mento Interno de Licitações da Companhia;

(iv) quanto ao licenciamento ambiental, o Termo de Referência é claro ao estabele-
cer todas as exigências relacionadas à manutenção da Licença de Operação, sendo que 
o Porto de São Sebastião é um modelo no que tange ao atendimento às situações de 
emergências ambientais, tendo sido o primeiro Porto a ter um plano de área;

(v) no que se refere a eventos futuros imprevisíveis, não há possibilidade de a Com-
panhia prever mudanças que poderão ocorrer no tocante ao centro de atendimento de 
emergências ambientais;

(vi) em relação ao argumento da representante de que “as consequências poderão 
afetar o equilíbrio econômico-financeiro”, é notório dizer que as licitantes têm instru-
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mentos jurídicos apropriados para pleitear a devida adequação financeira do contrato;
(vi) a exigência de “matriz de riscos” nos contratos, de acordo com o Regulamento 

Interno de Licitações da Companhia, ocorrerá somente em contratos alusivos a obras e 
serviços de engenharia, o que não se aplica aos presentes serviços;

(vii) no tocante à exigência da comprovação do patrimônio líquido da licitante, tal 
cláusula foi suprimida por meio de Esclarecimento nº 02, também publicado no site da 
Companhia, sendo que tal retificação não foi objeto de alteração da data designada 
para abertura dos envelopes porque não afeta a formulação das propostas;

(viii) quanto ao fato de não se exigir que os atestados de aptidão técnica estejam re-
gistrados no CREA, nos termos da Lei Federal nº 13.303/16 é prerrogativa da Companhia 
a exigência quanto ao eventual registro ou não dos atestados de capacidade técnica 
na entidade profissional competente, bem como há instrumentos para punir e aplicar 
as sanções necessárias, caso ocorram fraudes, vícios e/ou descumprimentos do edital;

(ix) o item 2.4.1 do edital é claro ao dispor acerca das condições de participação 
no certame, no tocante ao registro no sistema CAUFESP e ao Certificado de Registro 
Cadastral, sendo que os erros materiais a itens não existentes já foram objeto de retifi-
cação no Esclarecimento nº 02 disponível no site da Companhia, não havendo qualquer 
necessidade de adiamento do certame por conta disso;

(x) incabível o inconformismo quanto ao subitem 8.2.5 do edital e a verificação da 
exequibilidade das propostas, pois tudo isso diz respeito tão somente a eventual ques-
tionamento (pedido de diligência), por parte da Companhia, caso os preços não sejam 
enquadrados como exequíveis;

(xi) no tocante à impugnação contra cláusulas da minuta do contrato, tudo está de 
acordo com a Lei 13.303/16 e com o Regulamento Interno da Companhia.

A Assessoria Técnica manifestou-se pela procedência parcial, propondo retificações 
do ato convocatório (evento 55). 

A PFE e o Ministério Público de Contas manifestaram-se também pela procedência 
parcial (eventos 68, 70 e 73).

A matéria foi levada a julgamento na sessão de 10/4/2019 do E. Plenário, ocasião em 
que foi retirada de pauta nos termos do inc. I do art. 105 do RITCESP, por conta de deter-
minados aspectos ainda não adequadamente esclarecidos, dado o caráter complexo dessa 
transição para a renovação do licenciamento ambiental e as questões aqui suscitadas.

Ato contínuo, a Companhia Docas de São Sebastião foi novamente  notificada para 
melhor esclarecer questões ainda em aberto, através de respostas aos quesitos formulados 
por esta Relatoria (eventos 94 e 103), o que foi atendido pelas respostas da CDSS junto 
a documentos correlatos (evento 106). Segue abaixo reproduzido o conteúdo principal: 

Quesito 1) “se o escopo é contratar serviços para atender exigências da Licença de 
Operação nº 908/2010, qual é a razão em que se baseia a atual manutenção de contrato 
e o novo contrato licitado quando o contexto é o de que essa Licença mencionada não 
mais está em vigência desde fevereiro/2018?”.

“[...] Em 2017, a Companhia Docas de São Sebastião requereu a Re-
novação da Licença de operação (‘RLO’) junto ao IBAMA.

Em 11/10/2018, no portal do IBAMA, foi reiterado o pedido da reno-
vação da licença de operação – RLO (nº 908/2010), com editais publica-
dos no dia 17/10/2018, no DOU e no Jornal Empresas e Negócios.
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A licença de operação do Porto de São Sebastião, portanto, está em vi-
gência até a manifestação definitiva do Órgão Licenciador (vide docs anexos).

Reitera-se que a razão para tal contratação é a necessida-
de de atender às exigências contidas no Parecer técnico do IBAMA 
nº02548.000050/2016, que, em suma, exige: manter operante o PLANO 
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, PLANO DE CONTROLE DE EMERGÊN-
CIAS, PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL E PLANO DE ÁREA DO PORTO 
ORGANIZADO DE SÃO SEBASTIÃO, que visa atender contingências ou va-
zamento de óleo de todo o Porto [...]”.

Quesito 2) “se há desconhecimento sobre as exigências que virão com eventual 
renovação do licenciamento e se há o risco de que novas exigências podem provocar 
desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato ou até vir a tornar obsoleto 
o termo de referência licitado, e tendo ainda em conta o preço desse risco que pode vir 
embutido na proposta, qual é a razão de celebrar um contrato por 24 meses e não ape-
nas pelo prazo em que perdurar a precariedade do licenciamento ambiental, com nova 
licitação a partir da renovação da licença?”.

 “[...] A Companhia Docas de São Sebastião desde 2010 tem se ajus-
tado a todas as exigências quanto às contingências ambientais.

O Parecer técnico do IBAMA nº 02548.000050/2016 (vide doc. anexo) 
traz as recomendações e exigências para as condicionantes reformuladas, 
onde se verifica que não haverá aumento/alteração de escopo.

Assim, tendo em vista o histórico de pareceres e recomendações do 
próprio Órgão Ambiental, entendemos que não ocorrerão mudanças sig-
nificativas que possam acarretar eventual desequilíbrio econômico-finan-
ceiro do futuro contrato.

A Licença requerida foi pelo período de 08 (oito) anos. Portanto, o 
contrato de 24 (vinte e quatro) meses atinge às expectativas com relação 
ao atendimento de todas as emergências ambientais [...]”.

Quesito 3) “qual é efetivamente a finalidade buscada com o item 3.1.2.1 da minuta 
do contrato (‘[...] a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da assinatura 
do CONTRATO, estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada na existência de 
recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício [...]’)?”.

“[...] acerca do item 3.1.2.1 da minuta do contrato, a Companhia Do-
cas de São Sebastião informa que adota e segue em seus Editais todas 
as orientações e minutas emitidas pela ‘PGE/SP’ (Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo).

Tal condição prevista no subitem 3.1.2.1, assim como as demais pre-
vistas na referida minuta de contrato acostada ao Edital em questão, en-
contram-se na página do BEC (‘Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de 
São Paulo’), no ícone ‘MINUTAS DE EDITAIS DA PGE’.

Assim, imperioso destacar que esta Companhia sempre se preocupa em 
atender às determinações da PGE, seguindo suas sugestões de minutas-padrão.
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Nesse diapasão, a Companhia Docas de São Sebastião adotou a minuta pa-
drão sugerida pela PGE, não só neste processo, como também em todos os outros. 

Ademais, esta Companhia entende que o ‘espírito’ da redação elaborada 
pela PGE, no tocante ao subitem em questão, nada mais é do que uma alterna-
tiva de proteção ao erário público, em caso de não haver reserva orçamentária 
para demais exercícios futuros”.

A PFE manteve sua manifestação pela procedência parcial (evento 114).
O Ministério Público de Contas solicitou nova manifestação da Assessoria Técnica, 

diligência essa deferida (eventos 119 e 125).
A Assessoria Técnica analisou a documentação trazida aos autos e manteve seu 

posicionamento anterior (evento 130).
A PFE manifestou ciência de todo o acrescido (evento 132).
O Ministério Público de Contas manteve posicionamento pela procedência par-

cial (evento 135).
A matéria constou da pauta de julgamentos da sessão de 8/5/2019 do E. Ple-

nário, ocasião em que foi dela retirada em virtude do pedido de vista do eminente 
Conselheiro Renato Martins Costa, retornando à pauta de julgamentos da sessão 
de 15/5/2019 do E. Plenário.

 É o relato do necessário.

VOTO

Solicitação de Referendo

Trago para referendo decisão em que foi determinada a suspensão cautelar da Licita-
ção Menor Preço nº 1/2019 da Companhia Docas de São Sebastião, cujo objeto é a pres-
tação de serviços para aprimoramento e consolidação de base de pronto atendimento a 
situações de emergência de natureza ambiental.

Há, no entanto, observação quanto ao despacho de suspensão7, pois, considerando 
que a Lei 13.303/16 não previu a aplicação subsidiária de toda a Lei 8.666/93, à vista 
da limitação do seu art. 418, deixo consignado que a sustação cautelar deste certame 
se deu com fundamento no § 3º9  do art. 87 da Lei 13.303/16 c.c. os arts. 70, X, e 75 da 
Carta Magna, que é a base para a sustação cautelar de editais lançados por entidades 
abrangidas pelo Estatuto Jurídico das Estatais.

É o que submeto ao referendo deste E. Plenário. 

MERITO

Como introdução, cabe esclarecer que, num primeiro momento, as explicações dadas 
na primeira peça de justificativas da Companhia nada esclareciam sobre pontos essenciais 
à formulação de um juízo de mérito seguro, tendo sido esta a razão da retirada da matéria 
da pauta de julgamentos do dia 10/4/2019 e da nova diligência junto à Companhia.

Não obstante a natureza sumária deste rito processual, o caso ora apreciado pos-
sui um caráter de relevante complexidade, pois envolve objeto lastreado num licencia-
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mento ambiental cuja renovação ainda está sendo deliberada pelo órgão competente.
Com as respostas dadas pela Companhia, a matéria se encontra em condições 

de apreciação pelo E. Plenário.
    Circunscrito às impugnações da peça inicial, há, de fato, cláusulas e omissões 

que estão a constituir fontes de insegurança jurídica com indicativo de riscos rele-
vantes à equação econômico-financeira da contratação futura, de sorte que esses 
riscos geram um preço que é agregado e embutido na proposta.

 Há, de início, um fato concreto e incontroverso até aqui: o de que está em licita-
ção objeto textualmente pautado no “atendimento às condicionantes da Licença de 
Operação (“LO”) nº 908/2010”, cuja validade, entretanto, expirou-se em 9/2/2018, 
estando atualmente em trâmite pelos órgãos competentes pedido de renovação pro-
tocolado, ao que consta, em 11/10/2018.

Como fora apurado no texto da Licença juntada aos autos pela Assessoria Técnica 
especializada, esse pedido de renovação deveria ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias 
antes do término de sua validade, para que a expiração não ocorresse, nos termos do 
item 1.410 das “Condições de Validade da Licença de Operação nº 908/2010”.

Em que pese a resposta aos quesitos desta Relatoria ter sustentado que o pedido de 
renovação se deu em 6/10/2017, esse documento do evento 106.2 constitui um pedido 
de orientação, e não de renovação11. O pedido de renovação propriamente dito, ao que 
consta dos eventos 106.3 e 106.4, foi apresentado em outubro/2018.

De qualquer maneira, sem adentrar no mérito da intempestividade desse pedido 
de renovação, dado o caráter sumário do exame prévio de edital, o fato que aqui 
interessa é que o Termo de Referência do Anexo II não reconhece o caráter da atual 
situação do licenciamento ambiental e tampouco os parâmetros utilizados para a 
montagem do presente projeto. 

Isso não se compatibiliza com o que dispõe o art. 3312 da Lei 13.303/16, segundo o 
qual a definição do objeto deve ser clara, ou seja, sem obscuridade.

A partir de todo esse cenário, há um nível de insegurança jurídica que nasce da 
falta de qualquer esforço de mitigação pelo ato convocatório, conduta essa incom-
patível com o art. 3113  da Lei 13.303/16.

Deverá a Companhia, portanto retificar o Termo de Referência do Anexo II nos ter-
mos do art. 33 da Lei 13.303/16, para passar a dispor de forma clara, sem obscuridade, 
sobre os aspectos concernentes à atual situação do licenciamento ambiental e os parâ-
metros utilizados para a montagem do projeto desta contratação.

O preço do risco gerado por insegurança jurídica incompatível com o art. 31 
da Lei 13.303/16 também está a ocorrer com a cláusula do subitem 3.1.2.114 da 
minuta do contrato, onde é previsto que a vigência contratual nos exercícios 
subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita a “condição resolutiva 
consubstanciada na existência de recursos aprovados”.

Note-se que não trata a cláusula de condição para prorrogação da vigência 
do contrato, o que seria até mesmo aceitável; trata ela da própria vigência em 
exercício subsequente ao da assinatura, o que traz, por consequência lógica, a 
possibilidade do encerramento abrupto do contrato no transcurso de sua vigência 
sob o argumento da falta de recursos.

As justificativas apresentadas pela Companhia não esclarecem o escopo dessa cláusula, 
posto que têm arrimo apenas em modelo padrão disponível na Bolsa Eletrônica de Compras.
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Entretanto, do que se extrai do sistema de prazos contratuais do art. 7115 da Lei 
13.303/16 e dos arts. 129 e 130 do Regulamento de Licitações da Companhia, há de ser 
considerado que as vigências projetadas para os contratos para prestação de serviços 
devem ter lastro nas peças de planejamento orçamentário da entidade, cuja finalidade é 
exatamente prever os recursos que existirão para suprir as demandas de caráter contínuo.

Se há um prazo de vigência projetado, portanto, é porque já fora aferido o recurso 
para tanto. Neste caso, o item 3.1.1 da cláusula terceira da minuta do contrato fixou 
vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

Até o momento, pelo menos, essa aventada falta de recursos para os 24 (vinte e 
quatro) meses, ainda não foi exibida justificativa plausível para pactuar contratualmente 
tal encerramento repentino do ajuste pela falta de recursos financeiros para os 24 (vinte 
e quatro) meses contratados, como se álea ordinária fosse.

O posicionamento do Ministério Público de Contas sintetiza bem o raciocínio:

“[...] não se vislumbra a motivação para o estabelecimento da con-
dição resolutiva no item 3.1.2.1 da Minuta de Contrato. Isso porque, 
consoante já bem fundamentado ATJ (evento 55.3), ‘[...] não é de se 
esperar a supressão de futuras dotações orçamentárias, quer pelo ór-
gão instituidor da Companhia, quer pelos órgãos de controle, eis que 
expressamente vedada a redução ou supressão de autonomia’, o que se 
infere a partir dos artigos 89 e 90 da Lei Federal nº 13.303/16. Assim, 
conclui a área técnica ‘[...] referida condição resolutiva somente poderá 
ocorrer a partir de atitude da própria contratante’”.

De tal sorte, e à luz do fundamento jurídico já exposto ao início (preço do risco gera-
do pela insegurança jurídica e art. 31 da Lei 13.303/16), deve ser excluída essa cláusula 
do item 3.1.2.1 da minuta do contrato.

Prosseguindo, o subitem 11.1.116  da minuta do contrato prevê a rescisão unilateral 
“sem prévio aviso, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
assista à Contratada qualquer direito a reclamação ou indenização ilegal”.

Por não ter sido justificado o escopo dessa cláusula, ela mostra-se nula na medida 
em que não há qualquer amparo nas leis vigentes para tal hipótese de rescisão unilate-
ral sem a identificação prévia das hipóteses de ocorrência e sem qualquer comunicação 
prévia da contratada para o exercício do direito de defesa. Isso não se compatibiliza com 
o inc. LV do art. 5º da Carta Magna.

Sua relevância nesta apreciação advém do fato de ser fonte geradora de preço do 
risco inerente a uma insegurança jurídica incompatível com o art. 31 da Lei 13.303/16, 
razão pela qual o subitem 11.1.1 da minuta do contrato deve ser objeto de exclusão ou 
de ampla correção para torná-lo lastreado em dispositivo legal ou regulamentar vigente.

As demais impugnações não ensejam determinação para retificação do ato convocatório.
Em relação ao fato de não haver matriz de risco na minuta do contrato aqui licitado, 

não há como desconsiderar que, não obstante a indefinição  quanto ao conteúdo da 
renovação futura do licenciamento de operação, trata-se de serviço executado há anos 
pela Companhia, nos moldes da autorização expedida pela autoridade competente e nos 
termos da legislação de regência. Assim, não me parece haver justo motivo para supor 
relevante alteração futura nos parâmetros da obrigação estabelecidos no edital.

JURISPRUDÊNCIA



134 Revista do TCESP  nº 144  I  Especial 1º Semestre/2019

Nesse sentido e no ensejo do despacho saneador que oportunamente suscitou as-
pectos da maior relevância (DOE de 11/4/19), a Companhia assim se pronunciou:

“A Companhia Docas de São Sebastião desde 2010 tem se ajustado a 
todas as exigências quanto às contingências ambientais. O Parecer técnico 
do IBAMA nº 02548.000050/2016 (vide doc. anexo) traz as recomendações 
e exigências para as condicionantes reformuladas, onde se verifica que não 
haverá aumento/alteração de escopo. Assim, tendo em vista o histórico de 
pareceres e recomendações do próprio Órgão Ambiental, entendemos que 
não ocorrerão mudanças significativas que possam acarretar eventual de-
sequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato”.

Também não há como desconsiderar que o histórico da contratação e os parâmetros vigen-
tes não permitem antever alterações significativas nas condições de adimplemento do contrato.

E por definição legal, a matriz de risco busca assegurar o equilíbrio econômico-fi-
nanceiro a partir de eventos supervenientes, nunca anteriores à contratação, consoante 
o texto do inc. X17 , do art. 42 da Lei 13.303/16, de sorte que, neste rito sumário e aprio-
rístico, não me animo a fechar questão no sentido de que a matriz de risco de que trata 
a Lei 13.303/16 seria obrigatória para qualquer serviço, posto que esse diploma norma-
tivo, na seção correspondente, estabelece conceitos e critérios típicos das contratações 
de obras de engenharia e serviços correlatos.

No caso, é certo que o Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia obriga 
a matriz de risco apenas para obras e serviços de engenharia (cf. inciso XI, do art. 122), 
enquanto que o edital, ao permitir a prova de registro da licitante tanto no Conselho 
Regional de Engenharia como também no Conselho Regional de Biologia ou “Conselho 
competente”, parece tratar de objeto que não possui o caráter de serviços de engenharia.

Conclusivamente, pode prosseguir a Companhia com sua conduta originalmente 
adotada quanto a esse tema da matriz de riscos, sem prejuízo da análise futura dos 
eventos do caso concreto.

Quanto à queixa sobre o prazo de 3 (três) dias úteis para resposta a impugnações 
administrativas nos termos do art. 6718  do Regulamento de Licitações da Companhia, fora 
demonstrado o julgamento da impugnação administrativa dentro desse interregno19.

No tocante às regras do edital sobre o uso do registro no CAUFESP para habilitação20 
, e à alegação de que os dados disponibilizados ao CAUFESP poderiam estar desatuali-
zados no momento da exibição do certificado, há de ser ponderado que os §§ 1º ao 6º 
do art. 102 do Regulamento de Licitações da Companhia já estão a dispor sobre regras 
de funcionamento que, ao menos aparentemente, parecem proteger a confiabilidade do 
registro cadastral exibido no momento da licitação, sob pena do que está disposto no § 
6º desse art. 102 do Regulamento da CDSS:

“§ 6º As sanções administrativas aplicadas aos cadastros serão re-
gistradas no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br, pela autoridade 
que as aplicou, migrando automaticamente para o CAUFESP, onde a pes-
soa física ou jurídica que sofreu a sanção terá o seu cadastro suspenso, 
enquanto perdurarem os efeitos da penalidade”.

Em outras palavras, trata-se de um assunto relacionado não ao texto do edital, mas, 
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sim, à gestão diária desse Cadastro de Fornecedores que é unificado e de toda a Admi-
nistração Direta e Indireta do Estado21.

Ademais, o erro material do subitem 2.4.1.2 do edital, ao citar itens inexistentes, já 
foi objeto de retificação comunicada aos interessados, como demonstrou a Companhia.

No que se refere ao fato de o subitem 5.2.222  do edital não exigir que os atestados 
de qualificação técnica estejam registrados na entidade profissional competente, há 
dois aspectos a serem observados:

De um lado, há a fase habilitatória regulada pelo art. 58 da Lei 13.303/16 e a 
qualificação técnica regulada no seu inc. II23 . De outro, há o art. 5624  do Regulamento 
de Licitações da Companhia que repete a disposição da Lei 13.303/16 e complementa 
que seus incisos serão levados ao edital “desde que devidamente justificada pela área 
responsável” e “se aplicável”.

Tanto da leitura de um como de outro dispositivo, extrai-se um caráter inequívoco de 
delimitação ao juízo discricionário do gestor, nada mais que isso. E em relação a tais dis-
positivos, a não requisição do registro do atestado no CREA não está a revelar, ao menos 
aparentemente, algum sinal mais claro de incompatibilidade, excesso ou impertinência.

Ademais, eventual ocorrência ligada ao não adimplemento contratual futuro pode ser 
objeto de análise em sede de rito processual apropriado, por ser evento futuro e ainda incerto.

Quanto à aferição da exequibilidade da proposta, a representante diz que o subitem 
8.2.5 do edital teria caráter facultativo, enquanto que o art. 50 do Regulamento da Com-
panhia impõe caráter obrigatório. Entretanto, não é apenas o subitem 8.2.525  do edital 
que trata dessa aferição, mas, também, o subitem 8.2.4 e os itens 8.3 e 8.426.

Numa análise mais ampla, nota-se que o subitem 8.2.4 do edital torna obrigatória 
a análise de exequibilidade das propostas deste certame, tal qual estabelecido pelo art. 
50, “caput”, inc. I e § 2º27, do Regulamento de Licitações da Companhia.

E, ao que parece, o impugnado subitem 8.2.5 do edital está a se referir somente à 
hipótese de desclassificação decorrente da diligência a que se referem os itens 8.3 e 8.4 
do edital, a qual tem previsão no § 1º28  do art. 50 do Regulamento da CDSS (“Poderão 
ser realizadas diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos propo-
nentes que ela seja demonstrada”).

No que se refere à prova de patrimônio líquido exigida sem a indicação de um valor 
mínimo nos moldes das delimitações legais, a Companhia comunicou que já havia elimi-
nado tal exigência do texto editalício.

E quanto a não devolução do prazo original para elaboração das propostas após 
os Comunicados de Alteração nºs 1 e 2, é questão que perdeu seu objeto em virtude 
das determinações de correção que se seguirão a frente, as quais já estarão acom-
panhadas do comando para devolução do prazo original nos termos do parágrafo 
único do art. 3929  da Lei 13.303/16.

“[...] no entender do MPC a exclusão da necessidade de comprova-
ção da regularidade fiscal afeta diretamente a ‘preparação das propos-
tas’ (art. 39 da Lei 13.303/16) e, por consequência, a competitividade do 
certame, pois os eventuais interessados que não preenchiam o requisito 
podem, agora, concorrer.

Ademais, a afirmação da Administração de que ‘a alteração em nada 
afeta a preparação de propostas de preços por parte dos Licitantes’ 
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(evento 34.1, fls. 3) é equivocada, pois a locução ‘de preços’ não consta 
do artigo 38 da Lei Federal n° 13.303/16 e do §1° artigo 13 do Regula-
mento Interno de Licitações da Companhia.

O que deve ser levado em conta na análise das alterações dos editais de 
licitações é a possibilidade abstrata de supressão ou aumento do potencial 
universo de licitantes, ou seja, de influenciarem diretamente nas condições 
de participação e não apenas na elaboração das propostas de preços”.

De qualquer modo, encampo o posicionamento do Ministério Público de Contas a 
respeito, que traduz o que é acolhido na jurisprudência deste Tribunal e deve ficar aqui 
consignado, pelo menos a título pedagógico:

Ante o exposto, voto pela procedência parcial da representação, devendo a Com-
panhia Docas de São Sebastião retificar o ato convocatório:

(i) no Termo de Referência do Anexo II para, nos termos do art. 33 da Lei 13.303/16, 
passar a dispor de forma clara, sem obscuridade, sobre os aspectos concernentes à atual 
situação do licenciamento ambiental e os parâmetros utilizados para a montagem do 
projeto desta contratação; e (ii) na minuta do contrato, para excluir o subitem 3.1.2.1, 
bem como para eliminar o subitem 11.1.1 ou realizar ampla correção para torná-lo  las-
treado em algum dispositivo legal ou regulamentar vigente.

Deverá a Companhia publicar o novo texto do edital e reabrir o prazo legal para 
oferecimento das propostas, nos moldes do parágrafo único do art. 39 da Lei 13.303/16, 
cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo E. Plenário, deverá ser intimada a Companhia 
Docas de São Sebastião, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo.

1) “5.4 - A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em: 5.4.1.1 - A Com-
provação do Patrimônio Líquido deverá ser efetuada por meio dos dados constantes do último balanço 
patrimonial”. 
2) “5.5 - A comprovação da Qualificação Técnica consistirá em: [...] 5.5.2 - Apresentar atestado emitido 
em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovante a aptidão para desem-
penho de atividades pertinentes, compatíveis e/ou similares em complexidade com o objeto do presente”.
3) “[...] 2.4.1 - Inscrição no Cadastro Único de Fornecedores do Estado de São Paulo – Sistema Integrado 
de Informações Físico-Financeiras (CAUFESP) ou CRC – Certificado de Registro Cadastral válido na data de 
apresentação do envelope ou, ainda, que atendam às condições estabelecidas neste Edital. 2.4.1.1 - Será 
também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as condições exigidas para cadastra-
mento, apresentando para a Comissão Especial Julgadora de Licitação, até o terceiro dia anterior à data de 
recebimento das propostas, toda documentação relacionada no subitem 5.21. e alíneas “a” e “b” do subitem 
5.2.2; 2.4.1.2 - A Comissão Especial de Licitação emitirá o Comprovante de cumprimento do item 2.3.1.1 
do Edital, que deverá ser apresentado pela licitante, no momento oportuno, no original, nos termos deste 
Edital, que valor exclusivo para este certame, como substituto dos documentos apontados no item 2.3.1”.
4)“8.2 - Serão desclassificadas as propostas que: [...] 8.2.5 - Não tenham sua exequibilidade demonstra-
da, quando exigido pela COMPANHIA”.
5) “11.1 - O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 11.1.1 - Unilateralmente, sem prévio aviso, inde-
pendentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista á Contratada qualquer direito a 
reclamação ou indenização [...]”.
6) “3.1.1 - Os SERVIÇOS serão executados [...] no prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados da datas de 
recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Execução de Serviço (“OES”), a ser emitida pela COMPANHIA 
no prazo de até 05 (cinco) dias da data de assinatura deste CONTRATO. 3.1.2 - O prazo de execução poderá 
ser prorrogado por igual ou menor período, e sucessivos, até o limite legal, desde que o CONTRATADO não se 
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manifeste contrariamente com antecedência de 90 (noventa) dias do término do prazo do CONTRATO. 3.1.2.1 - 
Não obstante o prazo estipulado no item 3.1.2, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da assinatura 
do CONTRATO, estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas 
respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas” (grifo nosso).
7) Pautado no art. 113, § 2º, da Lei 8.666/93.
8) “Art. 41 - Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas de direito penal contidas nos arts. 
89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”.
9) “Art. 87 - O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será 
feito pelos órgãos do sistema de controle interno e pelo tribunal de contas competente, na forma da legislação 
pertinente, ficando as empresas públicas e as sociedades de economia mista responsáveis pela demonstração da 
legalidade e da regularidade da despesa e da execução, nos termos da Constituição. [...] § 3º Os tribunais de contas 
e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a qualquer tempo, documentos 
de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das empresas públicas, das sociedades de 
economia mista e de suas subsidiárias no Brasil e no exterior, obrigando-se, os jurisdicionados, à adoção das medidas 
corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas”.
10) “1.4 – A renovação desta Licença deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, antes do 
término da sua validade” (grifo nosso).
11) Vide doc. do evento 106.2: “[...] Em atenção à proximidade do vencimento da validade da Licença de Operação 
a se encerrar em 09/02/2018, e considerando o prazo legal de 120 dias para solicitação de renovação da L.O. prevista 
na Resolução CONAMA nº 237/1997, solicitamos orientações em relação aos produtos e informações a serem apre-
sentadas para análise do IBAMA, uma vez que, no rol de condicionantes da L.O. vigente, não há exigência
específica e critérios para as solicitações de renovação, bem como, modelo de texto para publicação no Diário Oficial 
e jornal de circulação regional. Outrossim, salientamos que não localizamos via ‘serviços on line no sítio do IBAMA’ 
a opção pedido de renovação da L.O. [...]”.
12) “Art. 33 – O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma sucinta e clara no 
instrumento convocatório”.
13) “Art. 31 - As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo 
de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo 
observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probi-
dade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento 
convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. § 1º Para os fins do disposto no caput, 
considera-se que há: I - sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados 
são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário 
de um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, ou ao valor global do objeto, se a 
licitação ou a contratação for por preço global ou por empreitada;” (destacamos).
14) “3.1.1 - Os SERVIÇOS serão executados [...] no prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados das datas de 
ecebimento pela CONTRATADA da Ordem de Execução de Serviço (“OES”), a ser emitida pela COMPANHIA 
no prazo de até 05 (cinco) dias da data de assinatura deste CONTRATO. 3.1.2 - O prazo de execução poderá 
ser prorrogado por igual ou menor período, e sucessivos, até o limite legal, desde que o CONTRATADO não 
se manifeste contrariamente com antecedência de 90 (noventa) dias do término do prazo do CONTRATO. 
3.1.2.1 - Não obstante o prazo estipulado no item 3.1.2, a vigência contratual nos exercícios sub-
sequentes ao da assinatura do CONTRATO, estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada 
na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para 
atender as respectivas despesas” (destacamos).
15) “Art. 71 - A duração dos contratos regidos por esta Lei não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua 
celebração, exceto: I - para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou 
da sociedade de economia mista; II - nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática 
rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. 
Parágrafo único. É vedado o contrato por prazo indeterminado”.
16)  “11.1 - O presente CONTRATO poderá ser rescindido: 11.1.1 - Unilateralmente, sem prévio aviso,inde-
pendentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista á Contratada qualquer direito a 
reclamação ou indenização [...]”
17) “Art. 42 [...] X - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes 
e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente 
de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) listagem de possíveis 
eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previ-
são de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência; b) estabelecimento preciso das 
frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, 
em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no 
projeto básico da licitação; c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contra-
tadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de 
identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação”.
18) “Art. 67 – A CDSS julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias úteis da data da sua apresentação”.
19) “[...] Tal impugnação fora devidamente respondida em 07/03/2019 (vide DOC. 05-A em anexo), e disponibili-
zada no site da COMPANHIA em 08/03/2019, ou seja, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, previsto no Artigo 67 
do Regulamento Interno de Licitações da COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO, visto que o prazo se iniciou em
01/03/2019 e, com o feriado do Carnaval, retornou em 07/03/2019, quinta-feira [...]”.
20) 2.4.1 - Inscrição no Cadastro Único de Fornecedores do Estado de São Paulo – Sistema Integrado de Informações Fí-
sico-Financeiras (CAUFESP) ou CRC – Certificado de Registro Cadastral válido na data de apresentação do envelope ou, 
ainda, que atendam às condições estabelecidas neste Edital. 2.4.1.1 - Será também aceita a participação dos licitantes 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, apresentando  para a Comissão Especial Julgadora de 
Licitação, até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, toda documentação relacionada no subitem 
5.21. e alíneas “a” e “b” do subitem 5.2.2; 2.4.1.2 - A Comissão Especial de  Licitação emitirá o Comprovante de cum-
primento do item 2.3.1.1 do Edital, que deverá ser apresentado pela licitante, no momento oportuno, no original, nos ter-
mos deste Edital, que valor exclusivo para este certame, como substituto dos documentos apontados no item 2.3.1”.21.

JURISPRUDÊNCIA
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21)Vide referências em <https://caufesp.pro.br/> (consulta em 4/4/2019, às 11:34h).
22) “5.5 - A comprovação da Qualificação Técnica consistirá em: [...] 5.5.2 - Apresentar atestado emitido em 
nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovante a aptidão para desempenho de 
atividades pertinentes, compatíveis e/ou similares em complexidade com o objeto do presente”.
23)  “[...] II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo 
com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório; [...]”.
24) “Art. 56 – Poderão ser exigidos documentos aptos a comprovar a qualificação técnica do proponente, res-
trita às parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos 
de forma expressa no instrumento convocatório, desde que devidamente justificada pela área responsável, se 
aplicável, tais como: [...] II – atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da proponente, individual ou membros do Consórcio, devidamente registrados pela entidade 
profissional competente, que comprove ter ela executado ou estar executando serviço pertinente e compatível 
em características com o objeto da licitação, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de 
execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execu-
ção pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado; [...]”.
25) “8.2 - Serão desclassificadas as propostas que: [...] 8.2.5 - Não tenham sua exequibilidade demonstra-
da, quando exigido pela COMPANHIA”.
26) “8.2 - Serão desclassificadas as propostas que: [...] 8.2.4 – Apresentarem propostas manifestamente 
inexequíveis. 8.2.5 - Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COMPANHIA. [...] 
8.3 – A COMPANHIA poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos 
licitantes que ela seja demonstrada. 8.4 – Se houver indícios de inexequibilidade do preço ofertado, ou 
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, para fins de 
comprovação de sua viabilidade econômica”.
27) “Art. 50 – Verificação de efetividade dos lances ou propostas é a fase da licitação em que o lance final 
ou proposta da primeira colocada, ou daquela que passe a ocupar essa posição, serão verificados, sob 
pena de desclassificação, quanto à: I – exequibilidade dos preços, verificando-se os preços manifestamente 
inexequíveis ou que não tenham a sua exequibilidade demonstrada, conforme o critério de julgamento 
utilizado; [...] § 2º Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta 
por cento) do menor dos seguintes valores [...]”.
28) “Art. 50 [...] § 1º Poderão ser realizadas diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir 
dos proponentes que ela seja demonstrada, para cumprimento do disposto no inciso I do caput”.
29) “Art. 39 [...] Parágrafo único. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto 
de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração 
não afetar a preparação das propostas”.
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Araçatuba - UR-01 
Av. Café Filho, 402 - Jardim Icaray
CEP: 16020-550 - Araçatuba - SP
Telefones: (18) 3609-9700
ur01@tce.sp.gov.br

Bauru - UR-02 
Rua José Francisco Augusto, 5-4 - Jd. Godoi
CEP: 17021-640 - Bauru - SP
Telefones: (14) 3109-2350
ur02@tce.sp.gov.br

Campinas - UR-03 
Avenida Carlos Grimaldi, 880 - Jd. Conceição
CEP: 13091-000 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3706-1700
ur03@tce.sp.gov.br

Marília - UR-04 
Rua Prof. Francisco Morato, 381 - Jd. São 
Geraldo
CEP: 17501-020 - Marília - SP
Telefone: (14) 3592-1630
ur04@tce.sp.gov.br

Presidente Prudente - UR-05 
Rua José Cupertino, 179 - Jd. Marupiara
CEP: 19060-090 - Presidente Prudente - SP
Telefones: (18) 3226-5060
ur05@tce.sp.gov.br

Ribeirão Preto - UR-06 
Rua Adolfo Zéo, 426 - Ribeirânia
CEP: 14096-470 - Ribeirão Preto - SP
Telefones: (16) 3995-6800
ur06@tce.sp.gov.br

São José dos Campos - UR-07
Av. Heitor Vila Lobos, 781 - Vila Ema
CEP: 12243-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3519-4610
ur07@tce.sp.gov.br

São José do Rio Preto - UR-08 
Av. José Munia, 5.400 - Chácara Municipal
CEP: 15090-500 - São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3206-0800
ur08@tce.sp.gov.br

Sorocaba - UR-09
Rua Marco Francisco Garcia Chiuratto, 180  - Jd. 
Saira - CEP: 18085-840 - Sorocaba - SP
Telefones (15) 3238-6660
ur09@tce.sp.gov.br

Araras - UR-10
Av. Maximiliano Baruto, 471 - Jd. Universitário
CEP: 13607-339 - Araras - SP
Telefone: (19) 3543-2460
ur10@tce.sp.gov.br

Fernandópolis - UR-11 
Rua Maria Batista, 209 - Boa Vista
CEP 15.600-000 - Fernandópolis - SP
Telefone: (17) 3465-0510
ur11@tce.sp.gov.br

Registro - UR-12
R. Goro Assanuma, 259 - Vila São Nicolau 
CEP 11.900-000 - Registro - SP
Telefone: (13) 3828-7220
ur12@tce.sp.gov.br

Araraquara - UR-13 
Rua Dr. Euclides da Cunha Viana, 551
Jd. Santa Mônica -  CEP: 14.801-096
 Araraquara - SP - Telefone: (16) 3331-0660
ur13@tce.sp.gov.br

Guaratingueta - UR-14
Avenida Doutor Ariberto Pereira da Cunha, 1302 
CEP - 12515-241 – Guaratinguetá - SP
Telefone: (12) 3123-2260
ur14@tce.sp.gov.br

Andradina - UR-15 
Rua Pereira Barreto, 1681 - Centro
CEP  - 16901-022 -Andradina - SP
Telefone: (18) 3721-7800
ur15@tce.sp.gov.br

Itapeva - UR-16  
Av. Coronel Acácio Piedade, 384 - Centro
CEP 18400-180 - Itapeva - SP
Telefone: (15) 3524-4800
ur16@tce.sp.gov.br

Ituverava - UR-17
Rua José Bonifácio, 803 - Jd.Independência
CEP 14500-000 - Ituverava - SP
Telefone: (16) 3839-0943 / 3839-0376
ur17@tce.sp.gov.br

Adamantina - UR-18 
Rua Josefina Dal’Antonia Tiveron, 180 – Centro
CEP-17800-000  - Adamantina – SP -
Telefones: (18) 3502-3260
ur17@tce.sp.gov.br

Mogi Guaçu - UR-19
Rua Catanduva, 145 - Jd.Planalto Verde
CEP 13843-193 - Mogi Guaçu - SP
Telefone:(19) 3811-8300 / 3811-8339
ur19@tce.sp.gov.br

Santos - UR-20
Rua Vergueiro Steidel -Embaré
CEP 11040-270 – Santos – SP
Telefones: (13) 3208-2400
ur20@tce.sp.gov.br

Prédio-Sede / Anexo I
Av. Rangel Pestana, 315 - Centro
CEP: 01017-906 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3292-3266

Anexo II
Rua Venceslau Brás, 183 - Centro 
CEP: 01016-000 - São Paulo - SP
PABX: (11) 3292-3266
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