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

bunal 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 constitucio-

nal, 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 tute-

lar dos dinheiros públicos será muitas vezes inútil, por 

omissa, tardia ou impotente.

Convém levantar entre o poder que autoriza periodi-

camente 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 

fi nanças.”

Exposição de Motivos do Decreto nº 966-A 

- 7 de novembro de 1890 -
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App Olho na Escola possui  
quase 17 mil escolas cadastradas

Ferramenta permite que a população envie sugestões,  
elogios e reclamações para escolas municipais e estaduais.

EDUCAÇÃO

Pouco mais de um ano após seu lançamento, o Painel ‘Olho 
na Escola’ do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
atingiu, em dezembro de 2020, a marca de 16.925 unidades ca-
dastradas.  A plataforma, com acesso pela internet por meio do 
link www.tce.sp.gov.br/olhonaescola, mostra, em tempo real, na 
forma de números, gráficos e mapas, como está a interação da 
sociedade, pelo aplicativo que leva o mesmo nome do painel. 

Lançada em 11 de outubro de 2019, a ferramenta permite que 
pais, alunos, professores, diretores, funcionários e outros interes-
sados participem da gestão das unidades escolares, com o envio 
de sugestões, elogios e reclamações. 

O aplicativo busca, por meio da contribuição dos cidadãos, 
melhorar a qualidade do serviço público de Educação nos muni-
cípios paulistas. Até o momento, são 11.201 escolas municipais 
(exceto as da rede da Prefeitura da Capital) e 5.724 unidades sob 
a responsabilidade do Estado cadastradas. 

De acordo com os dados disponíveis no Painel ‘Olho na Esco-
la’, a quantidade de elogios à qualidade da Educação nos estabe-
lecimentos da rede pública do Estado de São Paulo foi superior às 
reclamações e sugestões. Desde o lançamento, o aplicativo regis-

trou 347 elogios, 170 reclamações e 84 sugestões direcionadas 
aos gestores das unidades escolares. 

Dos elogios, 308 foram destinados a escolas da rede municipal 
e 39 às unidades estaduais. Desse total, interagiram com a plata-
forma pais ou responsáveis (125), funcionários (84), professores 
(73), alunos (19) e outros (46). Os docentes acumulam o maior 
número de mensagens recebidas, com 118 elogios, no total. Em 
seguida, aparece a merenda com 40 registros. 

Ainda segundo o balanço, a maior parte das reclamações re-
fere-se a unidades escolares municipais (94) e são oriundas do 
descontentamento de pais ou responsáveis (103) e de professores 
(24). Entre as queixas mais comuns, aparecem as relativas à se-
gurança, falta de docentes para as disciplinas, uniformes, faltas 
excessivas às aulas, mau estado de conservação dos locais e aces-
sibilidade. 

O aplicativo ‘Olho na Escola’ está disponível para download, 
gratuitamente, nas lojas digitais Google Play e App Store. Os da-
dos recebidos por meio da ferramenta podem ser visualizados na 
plataforma (www.tce.sp.gov.br/olhonaescola), que reúne também 
informações e orientações sobre as funcionalidades do app.
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Mais de 50 mil processos foram 
instruídos no Tribunal em 2020

Os números abrangem o período em que foi instituído o regime 
de teletrabalho como preferencial na Corte de Contas paulista.

Levantamento realizado pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de São 
Paulo mostra que, no decorrer do  
exercício de 2020, foram instruídos 
51.595 processos eletrônicos no âm-
bito da Corte paulista. 

O balanço engloba os autos digitais 
que tramitaram nas áreas da Fiscaliza-
ção, Assessoria-Técnica Jurídica (ATJ) e 
Secretaria-Diretoria Geral (SDG).

O balanço, divulgado por meio do 
Comunicado SDG nº 62/2020 e publica-
do na Imprensa Ofi cial, trata, exclusiva-
mente, de processos eletrônicos. 

Os números abrangem o período em 
que foi instituído o regime de teletraba-
lho como preferencial na Corte de Con-
tas por meio do Ato GP nº 04/2020. A 
íntegra do comunicado está disponível 
por meio do link http://bit.ly/2LSUyRI.

O levantamento demonstra que o 
Tribunal não só tem mantido as ativida-
des próprias de sua competência como 
indica que a determinação não implicou 
em perda de produtividade nas funções 
desenvolvidas no âmbito do sistema.

Do total, 37.155 processos foram 
instruídos e encaminhados pela área da 
Fiscalização, nos Departamentos e nas 
Diretorias localizadas na Capital e por 
meio das 20 Unidades Regionais situ-
adas no interior e no litoral do Estado.

 O mês de agosto contabilizou o 
maior número de instruções, somando 
5.349 processos, seguido de julho, com 
4.170, e novembro, com 3.664.

A apreciação de contratos respondeu 
pela maior demanda da área da Fiscali-
zação com o registro de 9.575 autos. Em 
seguida, aparecem os Atos de Pessoal 
(8.227) e os Repasses Públicos (4.295).

A SDG foi responsável pela instru-
ção de 6.986 processos entre os me-
ses de janeiro e junho deste ano. Com 
1.038 autos, agosto foi o intervalo 
com maior movimentação. Novembro 
(770), janeiro (683) e outubro (644) 
aparecem no balanço logo em seguida. 

Com 7.454 processos instruídos, 
a Assessoria-Técnica Jurídica teve o 
maior número de processos autuados 
no mês de agosto (1.179). 

Logo atrás, aparecem setembro 
(943), novembro (887) e janeiro (811). 
Ajustes contratuais foram o tipo de ma-
téria que recebeu mais deliberações do 
órgão técnico, com 3.269 instruções.

No balanço de atividades constam, 
ainda, a tramitação de relatórios de 
fi scalização, contas de Prefeituras e Câ-
maras, expedientes do Ministério Públi-
co e do Poder Judiciário, representações 
e recursos, entre outros.

COMUNICADO 
SDG 62/2020

Confi ra o balanço de
processos eletrônicos 

no TCESP

LEVANTAMENTO
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Desde 1º de julho, não é mais neces-
sário entregar, pessoalmente, documen-
tações em uma das unidades da Corte de 
Contas paulista para receber um número 
de protocolo. O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo, para facilitar a vida do 
jurisdicionado e aprimorar o sistema de en-
trega e de recepção de documentos, lançou 
o ‘Protocolo Digital’.

A nova ferramenta, desenvolvida pelo 
Departamento de Tecnologia da Informa-
ção, funciona em uma interface na web e 
por meio de um aplicativo compatível com 
tablets e celulares. 

Além de cadastrar novos protocolos, 
o sistema também permite consultar, por 
meio do menu, a relação de documentos já 
encaminhados ao TCESP. 

Para usar o ‘Protocolo Digital’, bas-
ta ter uma conta ativa no TCESP, fazer o 
download do aplicativo e/ou acessar a 
interface no site do Tribunal, por meio do 
link http://bit.ly/3qZU0sb. O sistema per-
mite anexar até cinco documentos nos 
formatos PDF, DOC, DOCx ou JPEG. 

O aplicativo, que já se encontra dispo-
nível para download pela loja Google Play 
e é compatível com o sistema Android, 

permite protocolar documentos de forma 
totalmente digital sem a necessidade de o 
cidadão se dirigir à Sede ou a uma das 20 
Unidades Regionais (URs) do Tribunal dis-
tribuídas no interior e no litoral do Estado.

Para remeter documentos em formato 
digital, é preciso informar na tela de lo-
gin o e-mail e a senha cadastrados pre-
viamente no Portal de Sistemas do TCESP. 
Caso seja o primeiro acesso, o usuário 
poderá cadastrar-se. Na tela ‘Meus Pro-
tocolos’, é exibida uma lista contendo o 
número gerado, a data de envio da docu-
mentação e o ‘TC’ (caso informado).

TECNOLOGIA

Tribunal 
implanta  
sistema de 
Protocolo 
Digital

De forma simples, 
fácil e segura, o envio 

de documentos é 
realizado totalmente 
por meio eletrônico.
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Plataforma já recebeu mais  
de 3,5 mil processos

Com pouco mais de cinco meses, a plataforma ‘Protocolo Digi-
tal’, desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
recebeu, até dezembro de 2020, o total de 3.621 processos. Desse 
número, apenas 41 estão em aberto, pendentes ou em atendimen-
to, e 3.608 foram resolvidos e encerrados.

O ‘Protocolo Digital’ é uma ferramenta para receber processos 
digitalizados que tornou a entrega e o recebimento de documen-
tos mais eficazes e rápidos. Também disponibilizado no formato 
de aplicativo, que já contou com 168 downloads desde seu desen-
volvimento, auxilia no seguimento das normas de distanciamento 
social, já que dispensa a necessidade de se deslocar presencial-
mente até a Sede da Corte de Contas ou a uma das 20 Unidades 
Regionais (URs) distribuídas no Estado.

De acordo com o Diretor da Divisão de Sistemas (DSIS) da Corte 
de Contas paulista, Ricardo Vaz, a grande vantagem da plataforma 
é permitir um processo rápido, ágil e seguro tendo em vista o alto 
número de protocolos já fechados em um curto período de tempo. 

No caso de processos pendentes, o motivo mais frequente 
são irregularidades de conteúdo. “Documentos não assinados, 
a falta de algum documento obrigatório, entre outras ques-
tões”, explica Vaz.

Para a utilização do serviço, existem duas opções: por meio do 
download da ferramenta no Google Play ou pelo computador, no 
link www.tce.sp.gov.br/protocolo-digital.

O usuário deve ter uma conta ativa no Portal de Sistemas do 
TCESP e estar com os documentos que precisam ser enviados em 
formato digital. São eles: telefone para contato, cópia de RG, CPF, 
Carteira de Motorista ou outra identificação oficial. No caso de 
mais de um processo, deve-se incluir também o número do ‘TC’. 

Segundo Ricardo Vaz, a expectativa é de que a funcionali-
dade, em razão do bom desempenho obtido, continue operando 
mesmo após o retorno das atividades presenciais. O protocola-
mento de documentos em processos eletrônicos também pode 
ser efetuado pelo sistema.

Ferramenta para recebimento de processos digitalizados torna a entrega 
e o recebimento de documentos mais eficazes e rápidos. 

TECNOLOGIA
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Instituído em 1º de novembro de 2018, 
o Sistema Eletrônico de Informação busca 

a eficácia das ações, aumentando a 
produtividade e promovendo a segurança,  

a transparência e a economicidade,  
uma vez que diminui o uso de papel. 

Passados treze meses da implantação no 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP), o Sistema Eletrônico de Informação 
(SEI) contabiliza mais de 70 mil documentos 
criados por meio da ferramenta. 

De acordo com levantamento realizado 
pelo Departamento de Tecnologia da Infor-
mação (DTI), o SEI registrou, ao longo de 
seu uso, a tramitação de 16.884 processos 
no âmbito da Corte de Contas. Um total de 
70.450 documentos foram criados de for-
ma eletrônica com a utilização do sistema. 

Instituído em 1º de novembro de 
2018, o Sistema Eletrônico de Informação 
busca a eficácia das ações, aumentando a 
produtividade e promovendo a segurança, 
a transparência e a economicidade, uma 
vez que diminui o uso de papel. 

A maioria dos documentos e dos pro-
cessos criados atende especialmente às 
necessidades dos departamentos ligados à 
administração (compras, despesas, pessoal, 
enquadramento e frequência). 

Para facilitar a utilização do SEI, foram 
elaborados mais de 60 modelos de formu-
lários no intuito de atender as demandas 
dos setores da instituição. Com essa for-
matação prévia, os servidores ganham 
tempo pelo preenchimento de campos 
com as informações necessárias, sem ha-
ver repetição de texto. 

Além de ser acessível pelo site do Tri-
bunal de Contas, pelo link https://www.
tce.sp.gov.br/sei, o SEI está disponível 
para uso em smartphones e tablets. O 
aplicativo, gratuito, é compatível com as 
plataformas Android e iOS. Para fazer a 
instalação, basta acessar a loja virtual – 
Google Play ou App Store – e baixar o 
app no dispositivo móvel. 

Desenvolvido pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF-4), o SEI per-
mite a gestão eletrônica e simultânea das 
atividades administrativas dos órgãos pú-
blicos, com a atuação dos setores envolvi-
dos em tempo real.

INSTITUCIONAL

Com dois anos de  
implantação,

SEI registra mais de 
70 mil documentos
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 Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo revela que, no exercício de 2019, as 176 Unidades 
Prisionais geridas pela Secretaria Estadual da Administração 
Penitenciária (SAP) apresentaram um déficit de 83 mil vagas 
para abrigar uma população de mais de 231 mil detentos.

Segundo dados da Corte de Contas paulista, se levada 
em conta a capacidade média de uma Unidade Prisional 
(UP), que, por padrão, receberia 823 presos, a estrutura atu-
al do sistema penitenciário paulista deveria atender um to-
tal de 147.942 presos. 

No entanto, em dezembro de 2019, época em que a au-
ditoria foi realizada, a população nas carceragens estaduais 
chegou a 231.287 detentos.

Os dados integram a fiscalização operacional realizada 
pela Diretoria de Contas do Governador (DCG) da Corte de 
Contas e fazem parte da análise da prestação de contas do 
Governo do Estado referente ao exercício de 2019 e que foi 
analisada pelo plenário em 30 de junho. A íntegra da audito-
ria está disponível para acesso público e pode ser consultada 
por meio do link https://bit.ly/2WMz0II.

O objetivo da Corte foi acompanhar as ações desenvolvi-
das pela SAP, com base em análises, entre dezembro de 2019 
e março de 2020, acerca da estrutura das UPs; de questões 
de capacidade de atendimento, população carcerária, aparato 
tecnológico e quadro de pessoal; e condições de segurança e 
ações de reintegração social.

Auditoria 
aponta déficit 
de 83 mil vagas 
em presídios do 
Estado de SP

Segundo dados do TCE, 
se levada em conta a 

capacidade média de uma 
Unidade Prisional, que, 

por padrão, receberia 823 
presos, a estrutura atual 
do sistema penitenciário 

paulista deveria atender a
um total de 147.942 presos.

SEGURANÇA
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No que se refere ao quadro de pessoal, o Tribunal de Contas 
do Estado constatou a relação de 9,8 presos para cada agente 
de custódia, quase o dobro do máximo recomendado pelo Con-
selho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), 
que é de um agente para cada cinco presos.

A fiscalização verificou também que muitas unidades não 
contam com equipe mínima de pessoal da área da Saúde, con-
forme preconiza a Portaria Interministerial nº 1.777/2003 (que 
recomenda um profissional para cada 500 presos).

A auditoria apurou, ainda, que a maior parte da população car-
cerária é jovem – 66% têm entre 18 e 35 anos. Quase metade dos 
detentos tem baixa escolaridade – um percentual de 45% não tem 
Ensino Fundamental e 2% apresentou nível Superior completo.  

CONTAS ANUAIS
GOVERNO DO ESTADO

Exercício / 2019
Acesse a íntegra
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O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, acompanhado pela Vice-
-Presidente, Conselheira Cristiana de Castro Moraes, recepcionou 
no dia 28 de julho, às 14h00, o Vice-Governador Rodrigo Garcia e 
membros do Governo Estadual.

A reunião, que ocorreu no Gabinete da Presidência, tratou 
de ações, medidas e investimentos feitos pelo Estado para 

enfrentar o estado de calamidade pública provocado pela 
pandemia da COVID-19.

A agenda foi acompanhada pelo Secretário de Estado de Pro-
jetos, Orçamento e Gestão, Mauro Ricardo Machado Costa, e pela 
Procuradora-Geral do Estado, Maria Lia Porto Corona. Por parte do 
TCE, participaram o Diretor-Geral de Administração, Carlos Eduardo 
Corrêa Malek, e o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi.

TCE e Estado se reúnem  
para tratar sobre COVID-19

A audiência, no Gabinete da Presidência, tratou de ações, medidas e investimentos  
feitos pelo Estado para o combate à pandemia do novo coronavírus.

PANDEMIA
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foi vencedor 
do prêmio nacional que tem por objetivo reconhecer as empre-
sas mais bem posicionadas para enfrentar os desafios e colher 
as oportunidades do mundo digital. O Prêmio Empresa +Digital 
existe desde 2015 e reconhece o nível de digitalização de empre-
sas de todos os setores de atividade.

A solenidade de premiação – que pela primeira vez contou 
com uma categoria dedicada aos órgãos públicos –, foi realizada 
em 26 de agosto, às 18h30, na modalidade de videoconferência, 
e teve a participação do Presidente do TCESP, Conselheiro Ed-
gard Camargo Rodrigues, do Diretor do Departamento de Tecno-
logia da Informação, Fabio Correa Xavier, bem como do Diretor 
de Sistemas, José Ricardo Figueiredo Vaz, e do Diretor da Divisão 
de Tecnologia, José David Araújo.

Para a escolha dos vencedores, o +Digital Institute, idealizador 
do prêmio, calcula o Índice de Maturidade Digital (DMI, em inglês) 
com base nas respostas de questionários respondidos por servido-
res e por colaboradores das empresas participantes. O índice leva 
em consideração quatro dimensões sobre o uso da tecnologia: 
mobilidade, impacto social, gestão de informação e governança. 

Projetos desenvolvidos pelo DTI nos últimos meses, a exem-
plo da Solução de Colaboração Integrada; as sessões por video-
conferência; os painéis e mapas temáticos; a plataforma ‘Olho 
na Escola’; a implantação do Sistema Eletrônico de Informação 
(SEI); os sistemas para solicitação de sustentação oral e envio 
de memoriais; a criação do ‘Painel COVID-19’, entre outros, fi-
zeram com que o TCESP obtivesse a maior nota dentre os con-
correntes na categoria.

TCESP recebe primeira colocação 
em Prêmio Empresa +Digital 
Premiação existe desde 2015 e reconhece o nível de digitalização 

 de empresas de todos os setores de atividade.

TECNOLOGIA
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Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas mostra que, 
em 2020, os 644 municípios paulistas jurisdicionados (exceto a 
Capital) e o Governo do Estado destinaram, juntos, R$ 10,17 bi-
lhões no enfrentamento à COVID-19.

Entre março e dezembro, o Governo Estadual investiu R$ 5,27 
bilhões, enquanto as Prefeituras aplicaram R$ 4,90 bilhões em 
gastos com a pandemia. Os valores são advindos de repasses dos 
Governos Estadual e Federal.

As informações, com base em dados apurados junto às Ad-
ministrações municipais e ao Estado até 31 de dezembro, estão 
disponíveis para consulta e download na forma de planilhas, por 
meio do ‘Painel COVID-19’. 

A ferramenta, que permite ao usuário acompanhar on-line a 
utilização dos recursos no combate à pandemia, pode ser acessa-
da pelo link www.tce.sp.gov.br/covid19.

Em um cenário em que mais de 95% das cidades do Estado 
se encontram em situação emergencial ou em estado de cala-
midade pública decretada, e com o registro de um déficit de 
arrecadação de mais de R$ 3,6 bilhões em relação ao previsto 
para 2020, os gestores municipais têm se utilizado de recursos 
transferidos pela União e pelo Tesouro do Estado para o com-
bate à COVID-19.

Até o fim de 2020, o Governo Federal destinou R$ 4,3 bilhões 
em recursos para as Prefeituras paulistas usarem em ações contra 
o novo coronavírus. O valor é aproximadamente oito vezes maior 
que o montante dedicado pelo Estado, que enviou cerca de R$ 542 
milhões aos municípios por meio de transferências.

As informações completas, consolidadas no formato de dois 
Relatórios Gerenciais de Fiscalização, podem ser acessadas por 
meio do link https://bit.ly/2DLUeQ4.

Municípios e 
Governo do Estado 
empregaram mais 
de R$ 10 bi contra 
pandemia

Entre março e dezembro de 2020, o Governo Estadual investiu R$ 5,27 bilhões, 
enquanto as Prefeituras aplicaram R$ 4,90 bilhões no combate à COVID-19. 

CORONAVÍRUS
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Com o objetivo de orientar os gestores públicos e 
os órgãos jurisdicionados sobre o estado de calamidade 
pública imposto em decorrência da pandemia do novo 
coronavírus, o Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo lançou o manual ‘COVID-19: Orientações para o En-
frentamento da Crise’. 

Disponível para consulta no site do TCESP, pelo link ht-
tps://bit.ly/3i2OT6s, o material foi elaborado no formato de 
perguntas e respostas para facilitar o entendimento do leitor.

Com 80 páginas e 342 questões, o manual tem cunho 
orientativo e foi produzido com apoio das áreas técnicas do 
Tribunal, não vinculando as decisões da Corte de Contas, as 
quais competem exclusivamente a seus membros (Conse-
lheiros e Auditores) nos respectivos processos. 

A obra foi divulgada pelo Tribunal por meio do Comuni-
cado SDG nº 44/2020, publicado na edição de 4 de setem-
bro do Caderno Legislativo do Diário Ofi cial do Estado. O 
documento pode ser lido pelo link https://bit.ly/31YVmJX.

No intuito de agilizar e tornar a pesquisa mais fácil, 
como em um guia, a publicação foi dividida em seis tó-
picos. O conteúdo aborda os temas Licitações, Terceiro 
Setor, Controle Interno, Obras e Serviços de Engenharia, 
Audesp e Outros, e traz subtópicos com os assuntos con-
tidos nas perguntas.

A partir da leitura da obra é possível entender melhor 
sobre como proceder diante de antecipação de pagamento, 
arrecadação, consórcios públicos, contratos, dispensa de li-
citação, registro de preços e substituição de servidores. 

No guia também é possível consultar sobre repasses, 
contratações públicas, controle interno do órgão concessor, 
ajustes e aditamentos, Conselhos Municipais, Ouvidoria, 
fi scalização e cargos em comissão, entre outros.

O manual ainda traz esclarecimentos a respeito dos 
comunicados emitidos pelo Tribunal de Contas, sobretudo 
pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG), e da nova legislação 
editada em virtude da pandemia da COVID-19. 

Manual orienta gestores a 
enfrentar a crise da COVID-19

Com 80 páginas e 342 questões, o manual tem cunho orientativo
e foi produzido com apoio das áreas técnicas do Tribunal.

PUBLICAÇÃO

MANUAL COVID-19
Orientações para o 

enfretamento da crise
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O Tribunal de Contas do Estado adotou o sistema de agenda-
mento eletrônico para as partes interessadas terem possibilidade de 
consultar presencialmente os processos que tramitam por meio físico 
durante o período de distanciamento social  imposto pela pandemia.

O sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da 
Informação, sem ônus para a Corte de Contas. De acordo com o setor, 
já foram protocolados 1.011 pedidos desde o dia 3 de agosto, quando 
entrou em operação – uma média de 9,8 aberturas de pedidos por dia.

A vista de processos nos cartórios dos gabinetes é realizada 
mediante agendamento prévio com antecedência de 24 horas 

ao horário pretendido. A solicitação deve ser feita por meio do 
link www.tce.sp.gov.br/agendamento. Os horários para consulta 
devem obedecer ao intervalo mínimo de 30 minutos entre um e 
outro atendimento.

O acesso à ferramenta requer autenticação no Portal de Sistemas, 
pelo site do Tribunal de Contas. Para visualizar a função de agendamen-
to, a parte requerente precisa possuir uma conta com login e senha.

A utilização de máscara, a medição de temperatura corporal e o 
uso do álcool em gel são medidas exigidas para adentrar o prédio do 
TCESP, em respeito à legislação e às regras sanitárias.

Sistema on-line permite que interessados marquem a data por meio eletrônico; 
horários para consulta devem obedecer aos intervalos pré-estabelecidos. 

Consultas a processos devem ser 
feitas com agendamento prévio

PROCEDIMENTO
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São Paulo acumula 
mais de R$ 262 mi 
em obras paradas  
ou atrasadas  
na área da Saúde

Estado e os 644 municípios paulistas 
jurisdicionados ao TCESP possuem, juntos, 
mais de 130 construções com problemas 
de cronograma; dados completos podem 
ser consultados por meio da plataforma 
‘Obras Atrasadas ou Paralisadas’.

INFRAESTRUTURA
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Nove meses após o primeiro caso do novo coronaví-
rus registrado no Brasil, o Estado e os municípios paulis-
tas, juntos, acumulavam mais de 130 obras na área da 
Saúde paralisadas ou com atraso no cronograma. O total, 
em valores contratados, ultrapassa a cifra de R$ 262 mi-
lhões aos cofres públicos.

O levantamento, realizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, abrange obras que envolvem recur-
sos públicos – da União, do Estado ou recursos próprios 
– nos 644 municípios fi scalizados (exceto a Capital) e 
empreendimentos que são formalizados com recursos do 
Tesouro do Estado. 

Os dados, disponíveis por meio da plataforma ‘Painel 
de Obras Atrasadas ou Paralisadas’, dizem respeito ao 
segundo semestre de 2020, com data-base de julho, e fo-
ram colhidos pelo TCE por questionamentos respondidos 
pelos entes jurisdicionados. A íntegra está disponível no 
link https://bit.ly/3gS31z8.

Por meio da ferramenta, é possível verifi car a causa dos 
atrasos e das paralisações. Morosidade na aprovação de 
laudos técnicos, rescisões contratuais, atrasos nos repasses, 
além de fatos supervenientes à licitação, estão entre os prin-
cipais motivos para que as obras permaneçam atrasadas ou 
paralisadas no Estado com maior arrecadação da Federação

. Dados

De um total de 135 empreendimentos, 65 estão atrasa-
dos e 70 paralisados. As cifras, somados os valores iniciais 
de contrato, atingem um patamar de R$ 262.323.424,86.
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Ao todo, 126 são de âmbito municipal e apenas nove 
são de responsabilidade do Governo Estadual. Apesar dis-
so, as construções estaduais são mais custosas do que as 
municipais: o Estado responde por R$ 145 milhões, ao pas-
so que os municípios pelo montante de R$ 116 milhões.

. Mais caras

A construção do novo prédio denominado Complexo 
Hospitalar Cotoxó, no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, na Capital, é a obra mais cara da Pasta da 
Saúde. Com o valor inicial de contrato de R$ 63.415.612,50, 
a obra era prevista para ser entregue em 2014 e correspon-
de a 23% do total dos gastos da área.

No âmbito municipal, Cajamar, Taubaté e Jundiaí 
aparecem no topo das cidades com os empreendimentos 
mais caros. Considerada a mais dispendiosa e a quarta no 
quadro geral da Saúde, a construção do Hospital Munici-
pal em Cajamar, prevista para ser concluída em junho de 
2015, está paralisada e já custou mais de R$ 20 milhões. 
Outras três obras, em Taubaté e Jundiaí, já consumiram 
mais de R$ 21 milhões.

Implantado pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo em março de 2019, o ‘Painel de Obras Atrasadas ou 
Paralisadas’ é atualizado a cada três meses e traz os dados 
colhidos junto a 4.474 órgãos jurisdicionados – do Esta-
do e dos municípios. A plataforma, disponível para acesso 
por computadores e smartphones, permite a consulta por 
áreas e localização. Todas as informações, para acesso pú-
blico, podem ser baixadas na forma de planilhas.
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NOTÍCIAS

Em momento histórico, marcado por uma votação reali-
zada, pela primeira vez, de forma virtual, com uso da tecno-
logia de videoconferência, a Conselheira Cristiana de Castro 
Moraes foi eleita, no dia 9 de dezembro, por unanimidade, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
para o exercício de 2021. 

Integrante da Corte de Contas desde 2011, quando tomou 
posse no cargo efetivo de Auditora do TCE, ela foi nomeada 
como Conselheira por meio de Decreto publicado no Diário 
Oficial do Estado de 21 de abril de 2012, sendo a primeira mu-
lher a compor o Colegiado. No exercício de 2015, ela ocupou 
a Presidência da Corte pela primeira vez.

Cristiana de Castro Moraes foi indicada pelos demais Con-
selheiros durante sessão especial do Pleno ocorrida à distância, 
por meio de videoconferência, em virtude das medidas adota-
das para a prevenção e o controle da pandemia da COVID-19. 
Ela deverá conduzir os trabalhos no ano de 2021, em sucessão 
ao Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, atual Presidente. 

Na mesma sessão, também por decisão unânime, foram 
eleitos Dimas Ramalho, como Vice-Presidente, e Sidney Esta-
nislau Beraldo, para o comando da Corregedoria da Corte de 
Contas paulista. A nova diretoria terá mandato pelo período 
de um ano junto à instituição. A íntegra da sessão está dispo-
nível por meio do link https://bit.ly/2M0sBaa. 

Cristiana de Castro Moraes é 
eleita para presidir TCE em 2021

Conselheiro Dimas Ramalho será Vice-Presidente e Sidney Beraldo comandará 
a Corregedoria do Tribunal; integrantes tomam posse em fevereiro.

MESA DIRETORA
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NOTÍCIAS

Eleita para comandar a Mesa Diretora no exercício de 
2021, a Conselheira Cristiana de Castro Moraes presidirá o 
Tribunal de Contas pela segunda vez. Natural de Belo Hori-
zonte e servidora de carreira do Corpo de Auditores do TCESP, 
a nova Presidente tomou posse como Conselheira em 2012, 
sendo a primeira mulher a compor o Colegiado da Corte. 

No exercício de 2014, além de Vice-Presidente, também 
comandou a Primeira Câmara. Em 2015 foi eleita, também 
de forma unânime, para presidir as atividades do TCESP.

Além de bacharel em Administração pela Universida-
de Federal de Viçosa (1990) e em Direito pela Universi-
dade Federal do Espírito Santo (2006), a Conselheira é 
mestre em Administração de Empresas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul-UFRS (1993), pós-graduada 
em Contabilidade pela Universidade Federal do Espírito 
Santo-UFES (2000), em Direito Público pelo Centro Uni-
versitário Salesiano de São Paulo (2008) e em Direito Pe-
nal pela Universidade Católica Dom Bosco (2009).

No TCE 
desde 2012, 
Conselheira 
assume 
comando 
pela 2ª vez
Servidora de carreira 
do Corpo de Auditores, 
Cristiana de Castro  
Moraes já presidiu  
o Tribunal em 2015.

INSTITUIÇÃO
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NOTÍCIAS

. Dimas Ramalho

Egresso do Ministério Público do Estado de São Paulo, tomou 
posse em agosto de 2012, após sua indicação pelos Deputados 
Estaduais da Assembleia Legislativa. Formado em Ciências Jurí-
dicas pela Universidade de São Paulo (USP), Dimas Ramalho foi 
Presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto na Faculdade de 
Direito da USP. Após os estudos acadêmicos, ingressou por con-
curso no Ministério Público até se tornar Procurador de Justiça. 

Eleito Deputado Estadual, legislou na Assembleia paulista 
por três mandatos. Deputado Federal por dez anos, Dimas Ra-
malho foi líder de bancada de seu partido e integrou as Comis-
sões de Redação e Justiça; de Segurança Pública; e de Cidada-
nia e Defesa do Consumidor.

. Sidney Estanislau Beraldo

Formado em Ciências Biológicas, Administração de Empre-
sas e pós-graduado em Gestão Empresarial, Sidney Estanislau 
Beraldo iniciou a vida pública como Vereador (1977-82) em São 
João da Boa Vista, onde também foi eleito Prefeito (1983/88). 
Em 1994, elegeu-se Deputado Estadual, cargo para o qual foi 
reeleito em 1998, 2002 e 2006.

No Legislativo, foi Presidente da Assembleia Legislativa entre 
2003 e 2005. Em 2007, assumiu a Secretaria de Gestão Pública 
do Estado. Em 1º de janeiro de 2011, tornou-se Secretário-Chefe 
da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Tomou posse 
na Corte de Contas em 18 de dezembro de 2012 após ter seu 
nome aprovado pelo plenário da Assembleia paulista.

Dimas Ramalho é eleito 
Vice-Presidente e 

Sidney Beraldo, Corregedor
Eleitos para integrar a Mesa Diretora em 2021, Conselheiros ingressaram 
no TCE no ano de 2012, após terem os nomes referendados pela Alesp.

ADMINISTRAÇÃO
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NOTÍCIAS

O Programa de Despoluição do Rio Tietê envolveu, nos últimos nove 
anos, o estabelecimento de 41 contratos pelo Governo do Estado. Ao 
longo do período, no entanto, apenas oito foram concluídos e 28 ainda 
estão em execução a um valor atualizado de R$ 2.297.354.824,10. 

As contratações são referentes às etapas III e IV do Projeto Tietê 
e são realizadas por meio da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp). Em sua maioria, são ajustes para a 
construção de coletores e interceptadores, a ampliação de equipa-
mentos e a realização de serviços para melhorias no tratamento e 
no esgotamento de córregos e afluentes. 

Os números integram a base de informações da ferramenta 
‘Painel do Tietê’, desenvolvida pelo Tribunal com o propósito de 
monitorar e de dar transparência aos recursos públicos destinados 
à despoluição do rio em toda a sua extensão.

As informações podem ser consultadas no link https://bit.ly/3sPFHIe 
e foram coletadas junto ao Governo Estadual pelas equipes de fiscaliza-
ção da Corte. Além de mostrar os avanços na execução dos contratos, 
o ‘Painel Rio Tietê’ também traz as medições feitas pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para averiguar a quali-
dade da água do rio.

Contratos para despoluição do  
Rio Tietê somam R$ 2,29 bilhões

Nos últimos nove anos, Programa de Despoluição do Rio Tietê envolveu o 
estabelecimento de 41 contratos pelo Governo do Estado de São Paulo. 

MEIO AMBIENTE
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NOTÍCIAS

São Paulo possui um déficit de 13 mil profissionais no efetivo 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP). 
O Estado paulista conta com apenas 39% do que seria necessário 
para atender a população, com base na média dos países mem-
bros da Associação Internacional de Fogo e Salvamento (CTIF).

Os dados, colhidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo junto ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, integram 
auditoria operacional realizada como parte integrante do proces-
so de Contas do Estado referente ao ano de 2019 e que analisou, 
até abril, o Programa de Governo ‘Corpo de Bombeiros – Prepara-
dos para Emergências com Foco na Gestão de Riscos’.

A íntegra do relatório, desenvolvido pela Diretoria de Con-
tas do Governador (DCG), pode ser acessada por meio do link 
https://bit.ly/2IaD3uj.

Os números do Estado de São Paulo foram comparados com a 
média dos países membros da CTIF, que prevê a presença de um 
bombeiro para cada mil habitantes. Para obter o valor da média 
dos países citados pela entidade, seriam necessários 21.847 bom-
beiros militares no quadro paulista. 

Com um efetivo de 8.604 bombeiros militares – consideran-
do profissionais de carreira, parciais e voluntários –, e tendo 
como base uma população estimada em 44,31 milhões de ha-

bitantes em 2019, o déficit é de 13.243 profissionais, ou seja, 
o Estado conta apenas com 39% do que seria necessário para 
alcançar a média internacional.

O relatório do TCE concluiu que 74% dos municípios paulis-
tas – um total de 474 – não possuem Unidades de Atendimen-
to Operacional da Corporação. Entre os que as possuem, 138 
contam com apenas uma unidade de atendimento, 16 possuem 
duas unidades, oito detêm três unidades, cinco apresentam 
quatro unidades, e quatro municípios têm cinco ou mais uni-
dades em seu território.

Ao analisar cenários e dados, que também trazem informa-
ções sobre a frota, a distribuição e a quantidade de profissionais 
por região, o relator dos autos, Conselheiro Renato Martins Costa, 
recomendou que a Corporação incentive os municípios a consti-
tuírem consórcios voltados a aumentar a quantidade de unidades 
operacionais dos bombeiros em suas regiões.

Outra recomendação da Corte é para que o Estado, por meio 
do Corpo de Bombeiros, estimule a realização de mais parcerias 
com entidades e órgãos integrantes da estrutura do Sistema de 
Atendimento de Emergências para auxílio do órgão, inclusive com 
a fomentação de Plano de Auxílio Mútuo (PAM) e da Rede Integra-
da de Emergência (RINEM).

Auditoria aponta 
déficit de 13 mil 
bombeiros no 
Estado de SP

Relatório do TCE concluiu que 
74% dos municípios paulistas, 
um total de 474, não possuem 

Unidades de Atendimento 
Operacional da Corporação. 

FISCALIZAÇÃO
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NOTÍCIAS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo participou, 
nos dias 23 e 24 de novembro, das atividades do VI Congresso 
Internacional de Controle e Políticas Públicas, evento anual 
promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), que reuniu re-
presentantes das Cortes de Contas de todo o Brasil e espe-
cialistas para debater ações e mecanismos de melhoria da 
eficiência da Administração Pública.

Na terça-feira, dia 24, o Conselheiro Sidney Estanislau Be-
raldo, Vice-Presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas 
do IRB, mediou o painel ‘Indicadores e Avaliação de Política Pú-
blica’, no qual foi discutida a experiência com a implantação do 
Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) – indicador 

concebido pelo TCESP em 2015 e adotado em nível nacional 
pelos Tribunais de Contas do Brasil.

O IEG-M, medido pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, foi criado com a finalidade de aperfeiçoar ações gover-
namentais mediante a divulgação dos níveis de desempenho 
de resultado, ou seja, dos indicadores finalísticos de eficiência 
e de eficácia das políticas adotadas para atendimento das ne-
cessidades da população. 

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal é composto 
por sete especialidades: Educação, Saúde, Planejamento, Ges-
tão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção dos Cidadãos e Governan-
ça de Tecnologia da Informação. 

IEG-M é tema de painel em 
Congresso Internacional de 
Controle e Políticas Públicas

Conselheiro Sidney Beraldo, Vice-Presidente de Desenvolvimento e Políticas Públicas 
do IRB, foi mediador do painel ‘Indicadores e Avaliação de Política Pública’.

EFETIVIDADE
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O Tribunal de Contas do Estado de São Pualo, por meio da 
Secretaria-Diretoria Geral, comunicou aos jurisdicionados que, a 
partir de 3 de dezembro, a busca e a identificação de processos 
distribuídos no âmbito da Corte passaram a ser feitas pelo link 
www.tce.sp.gov.br/pesquisar-processos.

Para realizar a consulta, o interessado deve efetuar a certi-
ficação automática. A partir da data determinada, também foi 
disponibilizado no ‘Portal de Sistemas do TCESP’ um aplicativo 
para simplificar a busca. 

Denominado de ‘Pesquisa de Processos’, o novo app tem como 
intuito facilitar o acesso dos cidadãos à página de consulta.

No caso de dúvidas sobre como proceder à pesquisa, os ju-
risdicionados podem entrar em contato com o Tribunal por meio 

do ‘Fale Conosco’ (https://bit.ly/39iyvNt), selecionando as opções 
‘Suporte Técnico aos Sistemas’ e ‘Pesquisa de Processos’. 

A ferramenta, anunciada pelo Presidente do TCESP, Conselhei-
ro Edgard Camargo Rodrigues, no dia 25 de novembro, vai ajudar 
os interessados a consultar os processos desejados, tornando mais 
fácil a interação entre o usuário e o Tribunal de Contas.

“Essa é mais uma ação do Tribunal para contribuir com a vida 
da população, para que esse trâmite seja mais rápido e exija me-
nos tempo do usuário”, destacou o Presidente.

Para saber mais detalhes, a íntegra do Comunicado SDG nº 
55/2020, que foi publicado no Caderno Legislativo do Diário Ofi-
cial do Estado de 26 de novembro, pode ser consultada acessando 
o link https://bit.ly/2JbvOmd.

Nova ferramenta facilita  
consulta de processos

Denominado de ‘Pesquisa de Processos’, o novo aplicativo do TCESP  
tem como intuito facilitar o acesso dos cidadãos à página de consulta.

TRAMITAÇÃO

NOTÍCIAS
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Levantamento preliminar realizado pelo Gabinete da Presi-
dência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou 
que, durante o período de pandemia, entre os meses de março e 
dezembro, o órgão recebeu mais de 2 mil representações contra 
editais de licitações lançados no mercado.

No período analisado, entre o dia 1º de março e 31 de de-
zembro, foram autuados 2.139 pedidos movidos por cidadãos, 
empresas, autoridades, partidos e representantes de organizações. 
Desse total, apenas dois são referentes à realização de concursos 
públicos – o restante, 2.137 casos, está ligado a contratações para 
prestação de serviços, obras e compras públicas.

As representações propostas contra editais lançados no mer-
cado podem ser feitas por qualquer cidadão, partido político, as-
sociação ou sindicato, e apresentadas na forma de denúncias por 
ilegalidades ou irregularidades cometidas contra a probidade ad-
ministrativa em órgãos da Administração Pública direta, indireta e 
fundacional do Estado e de municípios.

Quando da análise prévia de editais, conforme previsto no ar-
tigo 53 do Regimento Interno, o relator designado pelo TCE pode 
requerer, para os fins previstos na Lei Federal nº 8.666/93, cópia de 
editais de licitação elaborados pelos órgãos sujeitos à sua jurisdi-
ção, da esfera estadual ou municipal.

TCESP recebeu mais de 2 mil 
representações contra editais

Entre março e dezembro de 2020 foram autuados 2.139 pedidos movidos por 
cidadãos, empresas, autoridades, partidos e representantes de organizações.

BALANÇO

NOTÍCIAS
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Entre contratos, recursos, atos de pes-
soal, representações, exames prévios de 
editais, repasses públicos, expedientes e 
outras matérias, o sistema eletrônico do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
registrou uma movimentação de mais de 
27 mil processos no exercício de 2020.

Segundo dados do Centro de Gestão 
do Processo Eletrônico (e-TCESP), foi au-
tuada uma totalidade de 27.688 novos 
processos no âmbito da Corte de Contas 
paulista. Levando em conta o período de 
1º de janeiro a 31 de dezembro, o Tribunal 
atingiu, considerando os dias úteis, uma 
média de 234 autuações diárias.

Em valores envolvidos, as autuações 
atingem a cifra de R$ 211.207.056.917,26. 
A relação abrange somente processos ori-
ginários de Advogados, pessoas físicas e 
jurídicas e de órgãos ou entidades fiscali-
zadas pela Corte de Contas paulista. 

Dentre as autuações, estão processos 
de contratação e de execução contratual, 
embargos de declaração, reexames de julga-
mentos, pedidos de reconsideração, convê-
nios e contratos de gestão formalizados com 
o Terceiro Setor, aditamentos, termos de rece-
bimento, atos de pensão e aposentadoria, e 
expedientes do Ministério Público de Contas.

De acordo com balanço obtido por 
meio da plataforma Google Analytics, em 
2020 houve um total de 334.541 usuários e 
784.401 acessos ao e-TCESP, o que represen-
ta uma média de 3.352 intervenções eletrô-
nicas por dia útil.

Idealizado em meados de 2010, o Pro-
cesso Eletrônico foi instituído pela Resolução 
nº 01/2011 e tem como objetivo principal a 
melhoria na eficiência das atividades, propor-
cionando celeridade, transparência e acessi-
bilidade na tramitação e na apreciação dos 
processos sob sua jurisdição.

O sistema e-TCESP teve sua origem no 
Processo Judicial Digital (PROJUDI) por meio 
de termo de parceria firmado com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Em 2011, iniciou-se 
a fase de testes-piloto até a sua implantação 
definitiva, em janeiro de 2012, com o início da 
apreciação dos exames prévios de editais.

Desde 2013, o Tribunal de Contas pas-
sou a incluir a tramitação de atos de pessoal 
no sistema e atualmente está se estruturan-
do para a remessa de contratos. O sistema 
não só proporciona maior rapidez e segu-
rança ao trabalho do Tribunal como promo-
ve a redução de custos de armazenamento 
e de transporte de documentos e elimina o 
uso do papel, contribuindo para a preserva-
ção do meio ambiente. 

Informações adicionais sobre o sis-
tema de Processo Eletrônico podem ser 
obtidas na página do e-TCESP, pelo link 
https://bit.ly/33awcbB.

Processo eletrônico 
do TCESP registra 
média de 234 
autuações diárias

Em 2020, mais de 27 mil processos foram autuados por meio do e-TCESP; 
sistema registrou 334.541 usuários e 784.401 acessos ao longo do ano.

LEVANTAMENTO

NOTÍCIAS
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S A N E A M E N T OS A N E A M E N T O
Painel do TCESP 
traça raio-X do 
saneamento básico 
nos municípios 
paulistas

Ferramenta tem o objetivo 
de fornecer um panorama da 
situação dos 644 municípios 

paulistas fi scalizados pela Corte 
no que tange ao saneamento.

 Atualmente, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água 
tratada e mais de 100 milhões de indivíduos não contam com serviços 
de coleta de esgoto. Com uma população estimada em 33,7 milhões 
de pessoas, os 644 municípios que compõem o Estado de São Paulo 
(com exceção da Capital) ainda têm mais de 1,6 milhão (4,95%) de 
habitantes sem abastecimento de água. Além disso, cerca de 4 mi-
lhões (12,05%) carecem de serviços de esgotamento sanitário. 

Sancionado em 15 de julho de 2020, o Novo Marco Regulató-
rio do Saneamento Básico altera diversos aspectos da legislação e 
pretende incentivar investimentos no setor para a universalização 
da cobertura dos serviços de água e esgoto até 2033.

De olho nessas mudanças e nas responsabilidades constitucio-
nais atribuídas aos municípios, o Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo lançou o ‘Painel de Saneamento Básico’.

NOTÍCIAS

PLATAFORMA
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S A N E A M E N T OS A N E A M E N T OS A N E A M E N T OS A N E A M E N T O
A ferramenta, disponível para acesso 

público pelo portal institucional do TCESP 
(https://www.tce.sp.gov.br/saneamento), 
traça um raio-X do setor e tem o objeti-
vo de fornecer um panorama da situação 
dos 644 municípios paulistas fi scalizados 
pela Corte de Contas paulista no que se 
refere ao saneamento básico, que englo-
ba serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
resíduos sólidos, além de drenagem e ma-
nejo das águas pluviais urbanas.

A plataforma apresenta ao cidadão – 
de maneira clara e na forma de gráficos, 
com possibilidade de download e pes-
quisa de dados por município e/ou tema 
– indicadores percentuais de cobertura 
de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana (resíduos sóli-
dos), além dos municípios que possuem 
o sistema exclusivo de drenagem urba-
na, dentre outras funcionalidades.

Os números foram compilados no 
segundo semestre de 2020 e têm como 
base questionários aplicados pela Divi-
são de Auditoria Eletrônica de São Paulo 
(Audesp); dados do Índice de Efetividade 
da Gestão Municipal (IEG-M) de 2020; e 
informações abrigadas no Censo Escolar 
de 2019, no Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento (SNIS) em 
2018, e no Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) em 2019.

Segundo informações constantes no 
painel, 142 municípios paulistas (22%) 
não possuem Plano Municipal de Sane-

amento Básico. Além disso, mais de um 
quinto das cidades (130) não contam 
com Plano Municipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos. Em cerca de 
30% (195) não há coleta seletiva desses 
resíduos sólidos. 

O levantamento realizado pela Cor-
te de Contas paulista aponta que 3,19% 
da população não têm serviço de coleta 
de lixo e, aproximadamente, 12,62% dos 
municípios não possuem sistema de dre-
nagem urbana.

. Drenagem

Os dados do painel revelam ainda 
que, embora a taxa de cobertura de pa-
vimentação no Estado de São Paulo che-
gue a 72,89%, um total de 1,43% dos 
domicílios paulistas estão em situação 
de risco de inundações. 

Dos 644 municípios, 248 não ma-
peiam áreas de risco de desastres e 82 
não contam com Plano Diretor. 

. Água

De acordo com o estudo, do total de 
administrações fiscalizadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado, 21 (3,3%) ainda 
não dispõem de serviço de abastecimen-
to e distribuição de água potável, 518 
não possuem plano emergencial em caso 
de escassez de água e 361 não formu-
laram ações e medidas de contingencia-
mento para os períodos de estiagem.

. Esgoto

Segundo dados levantados pelo 
TCESP, apesar de 87,95% da população 
do Estado ser atendida por coleta sani-
tária e o índice de tratamento de esgoto 
chegar a 78,28%, em 39 municípios não 
há cronograma de metas de coleta e tra-
tamento em seus planos e 118 não mo-
nitoram nem avaliam as ações e metas 
em seus planos.

Para acessar as informações comple-
tas e outros dados do Painel de Sanea-
mento Básico do Tribunal de Contas do  
Estado de São Paulo, basta entrar no link 
https://www.tce.sp.gov.br/saneamento.

PAINEL DE 
SANEAMENTO 

BÁSICO
Acesse a íntegra dos 

dados municipais

NOTÍCIAS
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Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informa-
ção, sem ônus para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
o ‘Painel de Saneamento Básico’ disponibiliza, dentre outras infor-
mações, índices de escolas municipais que não possuem coleta de 
lixo e que não realizam qualquer tratamento do lixo, assim como 
as cidades que lançam resíduos sólidos a céu aberto e que não 
realizam coleta seletiva de resíduos. 

Nos cenários trazidos na plataforma, um dado que chama a atenção 
é que 10.574 escolas municipais paulistas não realizam qualquer trata-
mento do lixo. Mais 96 unidades escolares não possuem coleta de lixo. 
Outra informação preocupante que revela o painel é o fato de 34 

escolas municipais não terem água potável e 11 não contarem 
sequer com abastecimento de água. Além disso, 107 escolas mu-
nicipais não possuem coleta de esgoto. 

Além dos casos localizados nas escolas, e mesmo diante da 
importância da coleta para fazer com que os resíduos sigam o ca-
minho da reciclagem ou da destinação final, 25 (3,9%) municípios 
do Estado seguem na contramão ao lançar seus resíduos a céu 
aberto, em lugares conhecidos como lixões. 

Ao todo, 195 (30,3%) cidades também não realizam coleta 
seletiva e 130 (20,2%) não possuem Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

Dez mil escolas municipais não 
realizam tratamento do lixo

Segundo dados do Tribunal, 10.574 escolas municipais paulistas não realizam qualquer 
tratamento do lixo; mais 96 unidades escolares não possuem coleta de lixo. 

EDUCAÇÃO

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

Com vistas a promover constantes atu-
alizações nos procedimentos e nortear as 
ações de fiscalização junto aos entes juris-
dicionados, o Tribunal de Contas editou uma 
série de orientações e de novas diretrizes 
que buscam aprimorar a atividade de con-
trole externo das contas públicas.

Veiculada no dia 11 de novembro, a 
Ordem de Serviço nº 01/2020 prevê novos 
cronogramas de ações, procedimentos e nor-
mativas para uso das equipes de fiscalização 
– no interior, no litoral e na Região Metro-
politana –, com o intuito de acompanhar a 
gestão fiscal dos gestores públicos.

Dentre as atualizações propostas, está a 

implantação de fiscalizações quadrimestrais 
em todas as 644 Prefeituras do Estado (exce-
to a Capital) e a implantação dos processos 
de acompanhamentos especiais em caso de 
fatos extraordinários.

Autarquias, Fundações, Empresas Públi-
cas e Sociedades de Economia Mista, Uni-
versidades Estaduais e suas fundações pa-
trocinadas receberão ações de fiscalização 
a cada seis meses.

A Ordem de Serviço ainda prevê a im-
plantação do acompanhamento e do agen-
damento de visitas para os casos de proces-
sos de execução contratual de concessões/
permissões de serviços públicos, bem como 

das prestações de contas dos recursos for-
malizados com o Terceiro Setor. 

Nos casos de repasses municipais por 
meio de auxílios/subvenções/contribuições 
não precedidos de ajustes com entidades, 
será feito apontamento em item especí-
fico nos processos das contas dos órgãos 
repassadores, inclusive com proposta de 
aplicação de multa.

O documento, editado pela Secreta-
ria-Diretoria Geral (SDG), é fundamentado 
na Lei Complementar Estadual nº 709/93 e 
combinado com o Regimento Interno e reso-
luções da Corte. A íntegra pode ser acessada 
no link https://bit.ly/3lqBmau.

Corte atualiza diretrizes e 
procedimentos de fiscalização
Documento, editado pela Secretaria-Diretoria Geral, é fundamentado na  

Lei Complementar Estadual nº 709/93 e combinado com o Regimento Interno.

ADMINISTRAÇÃO
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CAPACITAÇÃO
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CAPACITAÇÃO

Os cuidados com o último ano de mandato, a nova legislação 
editada em virtude da pandemia da COVID-19 e a edição de decre-
tos de calamidade pública foram alguns dos temas que marcaram 
as atividades da 24ª edição do Ciclo de Debates promovida, no dia 3 
de setembro, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Na abertura do encontro, que ocorreu por meio de videoconfe-
rência, o Presidente do TCESP, Conselheiro Edgard Camargo Rodri-
gues, destacou o trabalho dos gestores paulistas para combater fi-
nanceiramente a crise nos municípios que se encontram em estado 
de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Os administradores públicos paulistas estão reagindo mui-

to bem às dificuldades impostas pela pandemia. Passado um 
primeiro período, me parece que é um problema que está admi-
nistrado. O Tribunal tem acompanhado diariamente os atos de 
despesa de todos os municípios”, ressaltou o Conselheiro-Presi-
dente Edgard Camargo Rodrigues.

Responsável por comandar a mesa técnica, o Secretário-Di-
retor Geral do TCE, Sérgio Ciquera Rossi, aproveitou a ocasião 
para alertar os gestores quanto aos gastos efetuados por conta 
da pandemia. Ele pontuou que é necessário planejar o orçamen-
to e seguir o previsto na legislação para efetuar compras com 
despesas com dispensa de licitação.

Tribunal orienta gestores  
durante 24º Ciclo de Debates

Encontro, por videoconferência, abordou os cuidados com o último ano de mandato  
e a nova legislação editada em virtude da pandemia da COVID-19, entre outros.

ORIENTAÇÃO
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Durante os debates, foram abordados temas afetos ao Con-
trole Interno, Transparência, Terceiro Setor, pagamentos de sub-
sídios aos servidores, contratações e dispensas de licitação, e a 
edição de decretos de calamidade frente ao disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

O roteiro foi preparado com base nos principais questio-
namentos e dúvidas encaminhadas pelos jurisdicionados. No 
total, foram mais de 1.900 participantes que acompanharam 
simultaneamente os trabalhos pela TVTCE, pelos canais do You-
Tube da Corte e da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP), e 
pela rede interna do órgão.

Além das participações do Presidente do TCESP e do Secretá-
rio-Diretor Geral, a 24ª edição contou com as presenças dos Di-
retores dos Departamentos de Supervisão da Fiscalização, Paulo 
Sugiura (DSF-1) e Alexandre Carsola (DSF2); e da Diretora da 1ª 
Diretoria de Fiscalização, Sônia Rocco.

Pela primeira vez on-line, o evento reuniu gestores e repre-
sentantes dos 644 municípios paulistas jurisdicionados pelo TCE 
com debates voltados a Prefeitos, Vereadores e ordenadores de 
despesas para a orientação sobre as boas práticas de gestão. 

A íntegra do encontro está disponível para acesso pelo link 
https://bit.ly/3lKIe2N.
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Acompanhada por um público total de mais de 8,5 mil pesso-
as, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou, de 11 a 
14 de agosto, a XVIII Semana Jurídica. 

Durante os quatro dias de atividades, o evento contou com pa-
lestrantes de renome que debateram importantes temas da atua-
lidade e compartilharam seus conhecimentos na área de Direito. 

A playlist com a íntegra das palestras pode ser acessada por 
meio do link https://bit.ly/2Q0J9h0.

Em função das medidas adotadas para o controle da dissemi-
nação da COVID-19, esta foi a primeira vez, em 18 anos, que a Se-
mana Jurídica do TCESP ocorreu de forma exclusivamente on-line. 

Para a Diretora da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP), 
Bibiana Helena Freitas Camargo, o saldo do evento foi positi-
vo. “Neste ano, diante do contexto de pandemia, passamos por 
uma grande transformação no formato do evento, totalmente 
na modalidade on-line. Foi um grande sucesso. Além do grande 
número de acessos, tivemos uma rica interação dos palestrantes 
e convidados com o público”, afirmou.

Participaram dos debates que integraram a programação da 
XVIII Semana Jurídica o Presidente do TCESP, Conselheiro Ed-
gard Camargo Rodrigues; os Conselheiros Antonio Roque Cita-
dini, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes e Sidney 
Estanislau Beraldo; o Auditor-Substituto de Conselheiro Alexan-
dre Manir Figueiredo Sarquis; o Procurador-Geral do Ministério 
Público de Contas junto ao TCESP, Thiago Pinheiro Lima; o Se-
cretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi; o Procurador-Chefe 
da Procuradoria da Fazenda do Estado, Luiz Menezes Neto; e a 
Diretora da EPCP, Bibiana Camargo.

A íntegra das palestras está disponível para acesso público no 
canal da EPCP do YouTube por meio do link https://bit.ly/2Q0J9h0.

Mais de 8,5 mil 
acompanharam  
XVIII Semana 
Jurídica

Em função das medidas adotadas 
para o controle da COVID-19, esta 

foi a primeira vez que o evento 
ocorreu de forma on-line. 

ON-LINE
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Presidente do Brasil entre 2016 e 2018, Michel Temer proferiu, 
no dia 11 de agosto, às 10h30, palestra magna de abertura da 18ª 
edição da Semana Jurídica do TCESP.

Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e 
Doutor em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), Temer discorreu sobre o tema ‘Separação de 
Poderes e os Tribunais de Contas na Constituição de 88’.

Ao abordar a edição da Carta Magna de 1988, o convidado 
traçou um histórico do Direito Constitucional brasileiro e explicou 
o modelo adotado no Brasil com a separação dos três Poderes – 
Executivo, Legislativo e Judiciário – para o regime democrático.

Para Temer, apesar dos frequentes abalos sofridos ao longo 
dos últimos 32 anos, a CF/88 está sendo cumprida e as instituições 

estão funcionando. “Conseguimos amalgamar na Constituição de 
1988 princípios liberais e sociais com os direitos individuais, além 
de estabelecer poderes independentes e harmônicos. Isso, a meu 
ver, permite a sobrevivência da Constituição”, afirmou.

Em sua palestra, Michel Temer destacou a função constitucio-
nal de controle atribuída às Cortes de Contas, prevista no artigo 71 
da CF, e que deve ser exercida de forma independente e autônoma. 

“A Constituição Federal de 88 mostra que certas atividades 
são típicas e específicas dos Tribunais de Contas, sendo atos 
quase privativos. Os Tribunais souberam ocupar essa função 
extremamente importante no controle externo e exercem um 
papel relevantíssimo nos sistemas democrático e republicano”, 
ressaltou Michel Temer.

Michel Temer fala sobre separação 
de poderes e papel dos TCs

Com ampla vivência na área do Direito, o ex-Presidente compartilhou sua 
experiência e proferiu a palestra magna de abertura da XVIII Semana Jurídica.

PALESTRA

ON-LINE

CAPACITAÇÃOCAPACITAÇÃO
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 As instituições na democracia brasileira foram o assunto central da 
palestra realizada em 12 de agosto, segundo dia da programação da XVIII 
Semana Jurídica. O tema, apresentado pelo Professor Titular de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP) Floriano de Azevedo Marques Neto, teve 
como mediador o Conselheiro-Decano, Roque Citadini.

Durante sua exposição, o Professor convidou os participantes do even-
to a fazer uma reflexão sobre como estão as instituições democráticas no 
Brasil, hoje. Para tanto, Marques Neto fez uma analogia com o corpo hu-
mano. “As instituições são como o nosso coração. Quando começamos a 
nos preocupar com o funcionamento dele, significa que algo não vai bem. 
Nos últimos tempos, temos falado muito sobre instituições na democracia 
brasileira”, observou.

Na palestra, o Professor falou sobre os aspectos jurídico-orgânicos e 
socioculturais e pontuou as fraquezas das instituições. Para o palestrante, 
apesar de recentemente termos assistido a uma parcela da população do 
país questionando a democracia, a sociedade brasileira tem motivos para 
se orgulhar de suas instituições democráticas, uma vez que ela tem reagido 
contra as forças que as ameaçam.

Segundo Marques Neto, o fato de os movimentos antidemocráticos te-
rem sido combatidos pela própria sociedade e haverem regredido pode ser 
caracterizado como um dos pontos positivos, assim como o processo elei-
toral ter sido respeitado na história da nova Constituição Federal de 1988.

Os debates contaram com a participação do Presidente do TCESP, Con-
selheiro Edgard Camargo Rodrigues, da Vice-Presidente da Corte paulista, 
Conselheira Cristiana de Castro Moraes, do Corregedor, Conselheiro Dimas 
Ramalho, do Conselheiro Sidney Beraldo, do Auditor-Substituto de Conse-
lheiro, Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, e do Procurador-Geral do Minis-
tério Público de Contas junto ao TCESP, Thiago Pinheiro Lima.

Professor de Direito 
da USP aborda 
instituições na 

democracia

Floriano de Azevedo Marques Neto falou 
sobre os aspectos jurídico-orgânicos 

e socioculturais e pontuou as fraquezas  
das instituições brasileiras.

BRASIL

CAPACITAÇÃO
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O Direto Penal não deve ser utilizado como a solução de todos 
os problemas da população brasileira. Esta foi a mensagem central e 
tema da defesa feita pelo Advogado Augusto de Arruda Botelho du-
rante palestra proferida em 13 de agosto, como parte da programa-
ção do terceiro dia da XVIII Semana Jurídica.

Formado pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista, espe-
cializado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e 
em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, e com vasta experi-
ência em Direito Criminal, o Advogado argumentou a favor de meios 
extrapenais de controle e de punição. De acordo com ele, vivemos 
“tempos de Direito Penal” e é necessário pensar em outras maneiras de 
proteção aos indivíduos, com o cuidado de não cometer dupla punição.

 “Não devemos trazer o Direito Penal para um protagonismo que ele 
não deve ter. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é a solução de 
todos os nossos problemas, mas a mais morosa e menos eficaz”, afirmou.

Em relação à responsabilização do gestor público, Botelho de-
fendeu o uso do Direito Administrativo como instrumento de inves-
tigação e de punição de condutas ilícitas. 

“O gestor público está cada vez mais sujeito à expansão des-
medida do Direito Penal. É preciso incentivar formas extrapenais 
de controle e de punição dos atos dos gestores e dos adminis-
tradores públicos, utilizando-se, por exemplo, das punições admi-
nistrativas que são das mais variáveis e podem ser aplicadas aos 
casos específicos”, argumentou.

Responsável pela mediação dos debates, o Conselheiro Renato 
Martins Costa reconheceu a participação do Advogado. “Agradeço a 
exposição tão clara e instigante nas suas propostas e posicionamen-
tos, assim como a coragem de propor soluções que podem parecer 
heterodoxas, estranhas, e não congruentes com o dia a dia, mas que 
nos fazem refletir sobre o tema”, afirmou.

Criminalista  
ministra 
palestra sobre 
responsabilização
e Direito Penal

Advogado especializado em Direito Penal Econômico, Augusto de Arruda Botelho 
argumentou a favor de meios extrapenais de controle e de punição.

DIREITO

CAPACITAÇÃO
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Com o intuito de responder quais são as perspectivas econômi-
cas no Brasil pós-coronavírus, Paulo Hartung, Economista formado 
pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Governador 
do Estado do Espírito Santo (ES) em três oportunidades, proferiu, 
no dia 14 de agosto, às 10h30, a palestra de encerramento das 
atividades da XVIII Semana Jurídica.

Em sua apresentação, Hartung discorreu sobre o cenário eco-
nômico quando da chegada da COVID-19 e falou sobre o impacto 
ocasionado com a adoção do distanciamento social. 

Segundo o Economista, muitas ainda são as dúvidas sobre 
o futuro, mas já é possível desenhar um cenário de um mundo 
mais endividado, marcado por uma evolução digital e preocupa-
do com a estruturação dos sistemas de saúde e com a sustenta-
bilidade, entre outros.

Em relação ao Brasil, Hartung destacou que antes da pandemia o 
país vivia um momento de pontos fortes – com reservas internacionais, 
implementação de teto dos gastos que contribuiu para a diminuição da 
inflação e a Reforma da Previdência –, mas que também apresentava-se 
frágil sob muitos aspectos, com uma taxa de investimento baixíssima, 
alto índice de desemprego, endividamento alto e crescimento medíocre.

Ele criticou o modo com que o país, de modo geral, enfrentou 
a COVID-19, citando os problemas na distribuição do auxílio emer-
gencial, que chegou a quem não deveria e não alcançou quem pre-
cisava, a desunião das instituições e a crise ambiental. 

O Conselheiro-Corregedor Dimas Ramalho, responsável pela 
mediação dos trabalhos, agradeceu a apresentação do Governador 
do ES (2003-2010 e 2015-2018). “Agradeço as oportunas palavras, 
sempre instigantes e nos chamando para reflexões”, parabenizou.

Economista fala sobre 
perspectivas no pós-pandemia

Durante o encerramento da Semana Jurídica do TCESP, Paulo Hartung  
propôs uma agenda para a retomada da área econômica no Brasil.

CRISE

CAPACITAÇÃO
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Com o intuito de abordar temas 
de relevância aos jurisdicionados, tais 
como prestação de contas, gestão e 
fi nanças públicas, o Tribunal de Con-
tas, por meio da Escola Paulista de 
Contas Públicas, lançou um podcast
com conteúdo relacionado a assun-
tos de interesse pedagógico e volta-
dos à capacitação dos interessados. 

Batizado de PodContas, o ma-
terial em forma de áudio apresenta 
conteúdo focado na educação e no 
aprimoramento dos conhecimentos 
técnicos e é direcionado a gestores 
e a servidores que atuam nos ór-
gãos municipais e estaduais fisca-
lizados pela Corte. 

O episódio de estreia da ferra-
menta traz uma entrevista com o 
Presidente do TCESP, Conselheiro Ed-
gard Camargo Rodrigues. Durante a 
entrevista, o Conselheiro-Presidente 
fala sobre as evoluções institucionais 
e tecnológicas da Corte de Contas 
paulista nos últimos anos e aborda 
o impacto da pandemia da COVID-19 
nas auditorias e nas fi scalizações 

exercidas pelo Tribunal como órgão 
de controle externo.

Com 14 edições até dezembro 
de 2020, o PodContas aborda temas 
como as normas orçamentárias e fi -
nanceiras no país; a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal nos Municípios (LRF); 
os impactos das normas fi scais na 
política monetária; a gestão urbana, 
a Lei Geral de Proteção de Dados 
aplicada à Administração Pública; en-
tre outros. O podcast está disponível 
para acesso nas plataformas Anchor 
(https://bit.ly/3iD1cGK), SoundCloud 
(https://bit.ly/3cgubOp) e no Spotify 
(https://spoti.fi /2KKJdT9).

Podcast aprimora Podcast aprimora 
conhecimentos dos conhecimentos dos 
gestores públicosgestores públicos

Direcionado a servidores que 
atuam nos órgãos municipais e 

estaduais fi scalizados pela Corte, 
PodContas traz conteúdo 
de interesse pedagógico.

ÁUDIO

PODCONTAS
Acesse o podcast e 

ouça o conteúdo das 
14 edições disponíveis.

CAPACITAÇÃO
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Secretário-Diretor Geral é 
homenageado em sessão especial

Em 2020, Sérgio Ciquera Rossi completou 50 anos de 
atividades junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

RECONHECIMENTO

RETROSPECTIVA

50 ANOS
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O Colegiado do TCESP realizou, no dia 23 de 
setembro, sessão especial do Pleno em homena-
gem aos 50 anos de atividades do Secretário-Dire-
tor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, junto à instituição. 
A plenária foi presidida pelo Conselheiro Edgard 
Camargo Rodrigues e integrada pelos Conselhei-
ros Antonio Roque Citadini, Renato Martins Costa, 
Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e Sid-
ney Estanislau Beraldo, e pelo Auditor-Substituto de 
Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. 

Durante a sessão, conduzida pelo Conselhei-
ro-Presidente Edgard Camargo Rodrigues, foi 
apresentado o histórico do homenageado, que in-
gressou por concurso público na Corte de Contas 
paulista em 1970. Após ocupar diversos postos 
na instituição ao longo de sua trajetória, respon-

de pela Secretaria-Diretoria Geral do Tribunal de 
Contas desde 1989. Em suas palavras, o Presidente 
destacou a importância da efeméride e enalteceu a 
trajetória, o empenho e a dedicação do homenage-
ado nos trabalhos exercidos junto à Corte e sua co-
laboração com todo o sistema de controle externo 
exercido pelos órgãos de fiscalização.

Em nome do Colegiado, o Decano da Corte, 
Conselheiro Roque Citadini, discorreu sobre a histó-
ria de Sérgio Rossi e sua importância para o avan-
ço das atividades – nas ações de fiscalização e de 
jurisprudência, e junto ao Colegiado do Tribunal de 
Contas e jurisdicionados. 

Ao longo das homenagens, o Secretário-Diretor re-
cebeu uma placa comemorativa em reconhecimento à 
sua dedicação e ao trabalho realizado na Corte.

RETROSPECTIVA
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Paulistano nascido no bairro do Brás, em 22 de fevereiro 
de 1949, Sérgio Ciquera Rossi ingressou, por concurso públi-
co, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em agosto 
de 1970, após ser nomeado no serviço público com o cargo 
efetivo de Técnico em Contabilidade.

Graduado em Direito e formado no curso técnico em 
Contabilidade, ‘Dr. Sérgio’, como é muito conhecido entre 
os servidores, amigos e jurisdicionados, recebeu, em 23 de 
setembro de 1970, a matrícula de número 691. Com em-
penho e dedicação ao trabalho, seus laços se estreitaram 
com a Corte de Contas paulista, que, a partir daquele mo-
mento, seria sua segunda casa.

Ao longo dos anos, ocupou diversos cargos e funções no 
TCESP: Auditor I (1973), Auditor II (1976), Assessor-Técnico 
de Gabinete (1979), Diretor-Técnico de Divisão (1983), As-

sessor Técnico-Chefe da Assessoria-Técnico Jurídica (1985), 
Chefe de Gabinete de Conselheiros e da Presidência (a partir 
de 1986), atuando por vezes em plenário como Substituto 
de Conselheiro. Em 1989, foi designado Secretário-Diretor 
Geral do Tribunal de Contas, função que exerce até hoje.

Coautor do livro ‘Lei de Responsabilidade Fiscal comen-
tada artigo por artigo’, Sérgio Rossi participa, há 24 anos, 
ao lado de Conselheiros, Diretores e equipe técnica, das edi-
ções do Ciclo de Debates com Dirigentes Políticos e Agentes 
Municipais, evento realizado com o objetivo de orientar e 
discutir as boas práticas administrativas.

Em suas palestras e nos cursos proferidos em diversas 
entidades e órgãos públicos, Sérgio Rossi compartilha sua 
experiência e foi, por diversas vezes, agraciado com títulos e 
honrarias públicas pelo reconhecimento e mérito. 

SÉRGIO ROSSI:  
Uma vida dedicada ao  

Tribunal de Contas do Estado 
Paulistano, Secretário-Diretor Geral ingressou no TCESP, por concurso público,  

em agosto de 1970, após ser nomeado como Técnico em Contabilidade.

MEMÓRIA
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Os movimentos populares de 2013 e os desdobramentos de 
operações anticorrupção, entre elas a “Lava Jato”, levaram o Bra-
sil a outro patamar na fi scalização do poder público pelos cida-
dãos. A sensação daquele momento – e que acabou confi rmada 
– era a de que nada seria como antes. E, de fato, não é.

Efi ciência e combate à corrupção deixaram de ser apenas desejos 
populares ou prescrições legais e passaram a pautar as ações de gestão 
pública, com o maior interesse e fi scalização por parte da sociedade 
sobre o agir dos órgãos e das entidades públicas. A ideia de que a inte-
gridade é um dever de todos fez com que o compliance fosse formal-
mente exigido das empresas que se relacionam com o poder público, 
nos termos da Lei Anticorrupção e também dentro da Administração.

A efetivação dessa nova realidade está ligada à transparência 
administrativa, característica que permite a fi scalização pelos pró-
prios cidadãos, com especial atenção à probidade e à efi ciência 
na prestação de serviços públicos. Acesso à informação e controle 
social são indissociáveis, especialmente na era digital.

O movimento de transparência na Administração, que encon-
tra base constitucional na publicidade prevista no caput do artigo 
37 da CF, foi impulsionado com a edição da Lei de Responsabi- 
lidade Fiscal (LC nº 101/2000), sendo  incrementado  com  a al-
teração  dessa  norma  pela LC nº 139/2009. Posteriormente, em 
2011, ganhou contornos mais amplos, abrangendo toda a gestão 
pública, com a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.257/2011) e as 
obrigações ligadas tanto à transparência passiva quanto à ativa.

Recentemente, a PEC nº 32/2020, que trata da reforma admi-
nistrativa, inclui a transparência como princípio constitucional, o 
que representa mais um compromisso do Estado brasileiro com 
esse valor fundamental da democracia e do Estado de Direito.

Por sua vez, o controle social da gestão pública ganhou im-
portantes contornos com a criação de conselhos com participa-
ção de membros indicados pela sociedade civil, constituindo-se 
em órgãos colegiados aptos a garantir a participação popular 
na gestão e na fi scalização do emprego de recursos públicos em 
políticas públicas e serviços públicos.

Nesse passo, foram criados os Conselhos de Acompanha-

Transparência e participação 
social na gestão pública

* DIMAS RAMALHO
Conselheiro-Corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

mento e Controle Social do Fundeb (artigo 212-A, inciso X, alí-
nea “d”, da CF, e Lei nº 11.494/2007), em nível federal, estadual 
e municipal, de composição plural (membros do Poder Execu-
tivo, representantes de pais e de alunos), destinados a realizar 
o “acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos recursos” de tal fundo (artigo 24, 
caput, da Lei nº 11.494/2007).

Também os Conselhos de Saúde (artigo 77, §3º, do ADCT, 
e Lei nº 8.142/1990) ganham cada vez mais importância como 
instâncias colegiadas de participação social, tanto na formula-
ção estratégica das políticas de saúde, quanto do controle de 
sua execução fi nanceira e orçamentária, com grande relevo em 
momentos de crise sanitária, como o que atravessamos e que 
demandam a realização de políticas técnicas aliadas a controle 
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social para a sua efetivação. Em âmbito subnacional, a imple-
mentação desses conselhos é importantíssima, por ser requisito 
para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde (artigo 
2º, parágrafo único, da Lei nº 8.142/1990), necessários para o 
atendimento da população.

Além dessas duas áreas, também houve a criação dos Conse-
lhos de Política Cultural (artigo 216-A, §2º, inciso II, da CF e re-
gulamentos das esferas federativas), de composição mista entre 
membros do Executivo e da sociedade civil, com caráter delibe-
rativo e consultivo das políticas culturais a serem implementadas 
pelas três esferas de poder.

Como forma de permitir a participação social nas políticas de 
habitação, diversos municípios criaram os conselhos municipais de 
habitação, com funções deliberativa, consultiva e fi scalizadora das 

políticas públicas de habitação e seus respectivos recursos. Tais co-
legiados também possuem composição plural, entre membros do 
Executivo municipal e da sociedade civil.

O controle social da gestão pública foi reforçado também pela 
Lei nº 13.460/2017, que institui medidas de “participação, prote-
ção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos pres- 
tados direta ou indiretamente pela administração pública” (artigo 
1º). A norma conferiu importante papel às ouvidorias no recebi-
mento de reclamações e de denúncias dos cidadãos.

Ao lado dessas medidas legislativas, as instituições toma-
ram iniciativa para ampliar a participação social na gestão pú-
blica. O acesso às ouvidorias foi facilitado por canais eletrôni-
cos, em serviços centralizados. Destaca-se, ainda, o termo de 
cooperação fi rmado entre o Ministério Público do Estado de 
São Paulo e a Associação Paulista dos Municípios, com a fi nali-
dade de instituir ouvidorias em todas as cidades e possibilitar a 
troca de informações.

Os órgãos de controle, por sua vez, que sempre tiveram 
a fi scalização como competência central, também atuam no 
sentido de fortalecer a transparência da gestão pública, com 
a abertura de canais de comunicação direta com a sociedade. 
É o caso do aplicativo ‘Fiscalize com o TCESP’, que permite ao 
cidadão paulista enviar mensagens com fotos e vídeos sobre a 
situação dos serviços públicos que utiliza, subsidiando as equi-
pes de fi scalização e ampliando o alcance do controle externo 
a partir do controle social.

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo criou também o ‘Mapa das Câmaras’, o ‘Painel de Obras Para-
das’ e o ‘Observatório Fiscal’. Esses e outros mecanismos de trans-
parência consistem em resposta dos próprios Tribunais de Contas 
ao novo cenário nacional, sempre no intuito de conferir efi ciência 
e lisura na gestão pública.

As leis existem e os canais de participação estão sendo am-
pliados. Cabe ao cidadão aproveitar o momento e o espaço em be-
nefício da coletividade. Afi nal, todos se benefi ciam de uma gestão 
pública proba, efi ciente e íntegra.
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A recente aprovação da lei nº 14.026/2020, novo marco legal 
do saneamento básico, trouxe mudanças importantes para um se-
tor que apresenta grandes desafios para o país. 

Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS) do Ministério do Desenvolvimento Regional mostram que 
em 2018 ainda havia 16,40% da população não atendida por rede 
de água, o que representa mais de 39 milhões de pessoas. Em rela-
ção ao esgotamento sanitário, a situação é ainda pior tendo em vis-
ta que apenas 53,20% da população tinha acesso à rede de esgoto 
naquele ano, o que resulta em cerca de 100 milhões de brasileiros 
excluídos deste serviço essencial. 

Para que melhor se visualize a dimensão do problema, basta 
pensar que o contingente de brasileiros sem acesso à rede de água 
representa toda a população do Canadá e que os desprovidos de 
acesso à rede de esgoto equivalem à soma das populações de Es-
panha e Colômbia. Se a coleta de esgoto está distante da univer-
salização, o tratamento adequado da totalidade destes resíduos 
situa-se em ponto ainda mais longínquo: segundo o Diagnóstico 
dos Serviços de Água e Esgotos (2018) do Ministério do Desenvol-
vimento Regional, 74,50% do esgoto coletado em 2018 foi tratado, 
índice que se reduz para 46,30% se considerado todo o volume de 
esgoto gerado naquele ano, mesmo que não coletado.  

Os dados também evidenciam as desigualdades regionais do 
Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, 96,20% da população 
era atendida por rede de água e 89,80% por rede de esgoto, no 
ano de 2018. No estado do Maranhão, no mesmo período, a rede 
de água chegava a 56,40% da população e a de esgoto a apenas 
13,80%, enquanto no estado de Rondônia, na região norte do país, 
esses índices eram de 49,40% e 4,90%. Nesse contexto é que foi 
aprovada a lei nº 14.026/2020, que alterou outros diplomas legais, 
em especial a lei nº 11.445/2007.

Uma primeira modificação a se destacar é a que vedou a pres-
tação de serviços de saneamento básico por meio de contratos de 
programa, que vêm sendo amplamente utilizados por Municípios 

O Novo Marco Legal  
do Saneamento Básico

* NAMIR ANTONIO NEVES
Diretor-Técnico de Divisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (UR-08)
** LEONARDO FRENHAN TAKAHASHI
Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (UR-08)

para que companhias estaduais possam operar os serviços. O con-
trato de programa é o instrumento pelo qual um ente federado 
transfere a outro a execução de serviços e sua celebração dispensa 
o processo licitatório nos termos do art. 24, inciso XXVI, da lei nº 
8.666/1993. Doravante, a concessão deverá ser precedida de pro-
cesso licitatório, visando a uma seleção competitiva entre os pres-
tadores, sejam eles públicos ou privados.  

No texto aprovado pelo Congresso Nacional existia a possibili-
dade, constante do art. 16 e seu parágrafo único, de as estatais de 
saneamento, até 31 de março de 2022, negociarem com os Muni-
cípios a adequação de seus respectivos contratos de programa às 
exigências da nova lei e, desta forma, renová-los por até 30 anos. 
Também as situações de prestação de serviços de saneamento por 
empresas estatais sem a existência de qualquer contrato, mesmo o 
de programa, seriam reconhecidas como contratos desta espécie, e 
os atuais prestadores poderiam ser agora formalmente contratados 
pelo mesmo prazo máximo de 30 anos. Tal dispositivo, contudo, foi 
vetado pela Presidência da República, que na mensagem de veto 
n° 396 justificou que a situação atual seria demasiadamente pro-
longada no tempo e estaria em desarmonia com os objetivos do 
novo marco legal do saneamento, que pretende alcançar melhores 
resultados na prestação do serviço por meio do estímulo à compe-
titividade. Ao Congresso Nacional caberá a apreciação do veto pre-
sidencial, como prevê o inciso IV do art. 57 da Constituição Federal. 
Se o veto for rejeitado, haverá a possibilidade de renovação, por 
meio de dispensa de licitação, dos contratos de programa vigentes. 

Outro ponto de relevo foi a inclusão do art. 10-A na lei nº 
11.445/2007, prevendo cláusulas obrigatórias nos contratos de pres-
tação de serviços de saneamento básico, dentre as quais o estabele-
cimento de metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na 
distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, 
de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recur-
sos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de 
águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados. 
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Como condição de validade dos contratos que tenham por ob-
jeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, a nova 
legislação manteve a exigência do plano de saneamento básico e 
incluiu como requisitos: o estudo que comprove a viabilidade técnica 
e econômico-financeira da prestação dos serviços, nos termos esta-
belecidos no respectivo plano de saneamento básico, a realização 
prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação 
e sobre a minuta do contrato, bem como a existência de metas e 
cronograma de universalização dos serviços de saneamento básico.

As alterações promovidas pela lei n° 14.026/2020 reforçaram e 
ampliaram as possibilidades de prestação regionalizada de serviços 
de saneamento, que poderão ocorrer por meio das regiões metropo-
litanas, aglomerações urbanas ou microrregiões, que são unidades 
instituídas pelos Estados mediante lei complementar, de acordo com o 
§3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento de 
Municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 
de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole). A prestação regionalizada 
também poderá ocorrer por meio de unidade regional de saneamen-
to básico, instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída 
pelo agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, para 
atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, ou 
para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos fa-
vorecidos. Há, finalmente, a possibilidade de constituição de blocos 
de referência, que são agrupamentos de Municípios não necessaria-
mente limítrofes, estabelecidos pela União e formalmente criados por 
meio de gestão associada voluntária dos titulares. Estas estratégias de 
prestação regional possibilitam a vinculação de áreas menos lucrati-
vas àquelas que despertam maior interesse das empresas, de forma 
que todas as regiões possam ser atendidas. 

A novidade mais proeminente, contudo, foi a determinação de 
que os contratos definam metas de universalização que garantam 
o atendimento de 99% da população por rede de água e de 90% 
com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033, 
prazo que poderá ser prorrogado até 1º de janeiro de 2040 em 

situações excepcionais previstas na nova lei e desde que haja anu-
ência prévia da agência reguladora.

O novo marco legal ampliou o espectro de atribuições da Agên-
cia Nacional de Águas, que passou a ser denominada como Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico, atribuindo-lhe, por exemplo, 
a competência para estabelecer padrões de qualidade e eficiência na 
prestação, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamen-
to básico, regulação tarifária destes serviços, padronização dos instru-
mentos negociais de prestação de serviços públicos de saneamento 
básico firmados entre o titular do serviço público e o delegatário, bem 
como estabelecer sistema de avaliação do cumprimento de metas de 
ampliação e universalização da cobertura dos serviços.

Houve também alterações na Política Nacional de Resíduos Só-
lidos. A principal mudança foi a extensão do prazo para disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, que poderá variar entre 
os anos de 2021 a 2024 para os Municípios que já tenham elabo-
rado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de me-
canismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econô-
mico-financeira, nos termos da nova redação dada ao art. 54 da lei 
nº 12.305/2010. Para os Municípios que não se amoldam a estas 
hipóteses, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 
deverá ser implementada até 31 de dezembro de 2020.

 Os benefícios da universalização do saneamento básico são vá-
rios e bastante conhecidos. Recorde-se ainda que o Brasil aderiu à 
Agenda 2030 pactuada entre Estados Membros da ONU para o De-
senvolvimento Sustentável, quando se estabeleceram 17 Objetivos 
(ODS) a serem perseguidos pelos signatários. O 6º objetivo é asse-
gurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamen-
to para todos. Nesse sentido, a avaliação de resultados de políticas 
públicas, já realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
por meio do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) e do 
Índice de Efetividade da Gestão Estadual (IEG-E), revela-se, nova-
mente, como iniciativa acertada e de extraordinário interesse social. 



60 Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

ARTIGOS

Confidencialidade. Integridade. Disponibili-
dade. Esses são pilares que a segurança da in-
formação deve manter em relação aos dados, 
aos sistemas e à infraestrutura tecnológica. 
Confidencialidade é garantir que a informa-
ção estará disponível somente para quem dela 
deve fazer uso. Integridade, por sua vez, é ga-
rantir que a informação seja exata, completa e 
que não foi alterada indevidamente. E disponi-
bilidade, por fim, é garantir que a informação 
esteja disponível sempre que for necessária. 
Porém, é importante destacar que, como em 
qualquer outra área, há três aspectos que de-
vem ser considerados para uma segurança da 
informação eficiente: a tecnologia, os proces-
sos e o fator humano. 

Historicamente, a segurança da informa-
ção tem sido vista como uma responsabilidade 
exclusiva da área de tecnologia da informação 
das organizações. Esse é um erro comum que 
causa muitos problemas, pois essa área pode 

lidar muito bem com os aspectos tecnológi-
cos (softwares e hardwares de proteção, como 
firewalls e antivírus), com a implantação de 
estratégias de prevenção em várias camadas 
e com mecanismos de detecção e de resposta 
integrados. Pode, ainda, lidar com os aspec-
tos de processos, criando procedimentos e re-
gras – claro que esses procedimentos e regras 
devem ser aprovados pela alta administração 
das organizações. 

Contudo, o aspecto humano nem sempre é 
devidamente considerado na segurança da in-
formação. E os fraudadores sabem e exploram 
isso ao máximo. Segundo dados coletados pela 
empresa de segurança da informação Fortinet, 
somente em março deste ano surgiram 600 no-
vas campanhas de phishing por dia. O relatório 
‘The Fraud Beat’ da Cyxtera, outra empresa es-
pecializada em segurança da informação, de-
monstra que 90% dos ataques começam com o 
phishing. E o que é o phishing? Pode ser exem-

Um com portamento 
digital seguro 
é parte 
fundamental 
da segurança 
da informação. 

Segurança Digital: 
responsabilidade de todos

* FABIO CORREA XAVIER
Diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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A segurança 
digital é 
responsabilidade 
de todos e, 
principalmente, 
de cada um 
de nós.

plificado por aquele e-mail que recebemos, 
pedindo para informarmos dados como nome, 
CPF, endereço eletrônico e senhas. Assim, os 
fraudadores conseguem acesso aos sistemas 
e às redes com credenciais válidas, que foram 
roubadas dessa forma. E os fraudadores es-
tão aprimorando cada vez mais esses e-mails 
‘isca’. Eles utilizam mensagens parecidas com 
um e-mail válido e assuntos e temas relevan-
tes para a organização que está sendo alvo do 
ataque. Recentemente, no Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP), recebemos 
e-mails falsos sobre folha de pagamento e um 
supostamente da Caixa de Assistência dos Ad-
vogados de São Paulo (CAASP), que continham 
links para sites ilegítimos, praticamente idên-
ticos aos reais. Essa técnica de fraude não se 
restringe a e-mails: também podem ser utili-
zadas outras formas de comunicação como o 
‘WhatsApp’, SMS e redes sociais.

Nos últimos dias, foram veiculadas notícias 
sobre ataques ao Superior Tribunal de Justiça, 
ao Ministério da Saúde e ao Governo do Distri-
to Federal. Provavelmente, esses ataques tive-
ram origem em um phishing bem-sucedido, que 
obteve credenciais de acesso à rede e, uma vez 
dentro, o hacker usou técnicas para aumentar 
o seu nível de privilégio e usar um ransomwa-
re, que é um software que restringe o acesso 
aos dados e às máquinas virtuais, criptogra-
fando tais informações. A liberação do acesso 
se dá, geralmente, por meio de pagamento de 

um ‘resgate’ em bitcoins, uma criptomoeda 
que garante transações anônimas.

Mas como podemos evitar que isso ocorra? 
A tecnologia, certamente, é importante. Mas 
tão importante quanto ela é a conscientização 
de que a segurança depende de todos. Um com-
portamento digital seguro é parte fundamental 
da segurança da informação. E, para isso, listo 
algumas recomendações importantes:

• Nunca clique em links de e-mails suspei-
tos. Desconfie sempre.

• Nunca, nunca mesmo, coloque sua senha 
em formulários, em resposta a e-mails ou pas-
se por telefone. Ela só deve ser digitada para 
acesso aos sistemas e e-mails. Se alguém pedir 
sua senha, certamente não é bem-intencionado.

• Use senhas com caracteres maiúsculos, 
minúsculos, números e caracteres especiais. 
Quanto maior e mais diversificada for a senha, 
melhor. E, importante: troque-a regularmente.

• Não use suas credenciais profissionais 
para fins particulares, como cadastro em listas 
de discussão, fórum, sites de compras e redes 
sociais, dentre outros.

•Mantenha seu equipamento com firewall 
pessoal e antivírus atualizado.

• Fique atento aos comunicados da área de 
segurança da informação do Departamento de 
Tecnologia da Informação e, em caso de dúvi-
das, entre em contato.

Lembre-se: a segurança digital é responsabilida-
de de todos e, principalmente, de cada um de nós. 
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Recentemente fizemos breves con-
siderações sobre a Lei Complementar 
n° 173, de 2020, relativas às disposi-
ções dos artigos 8º a 10. Agora a dis-
cussão recai sobre o verdadeiro alcan-
ce do artigo 42 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000, Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF), que teve seus efeitos 
suspensos pela referida Lei 173. Obser-
ve-se bem que, ao contrário do artigo 
21, da LRF, que mereceu alterações de 
caráter permanente, o artigo 42 foi ob-
jeto de suspensão por período.

Recorde-se que aludido artigo trata 
da proibição de gastos nos últimos oito 
meses do mandato para os quais não 
existam recursos financeiros para enfren-
tá-los. Esse dispositivo, por sinal, tem sido 
o maior determinante de Pareceres Desfa-
voráveis às contas anuais de Prefeituras.

Tenho defendido insistentemente 
a jurisprudência da Casa que consi-
dera, no período de abril a dezembro 
do último ano de mandato, vedadas 
despesas para as quais não existam 
recursos financeiros. Não participo do 
entendimento de que a proibição só 
atingiria despesas criadas no período, 
abandonando-se as despesas inscritas 
em Restos a Pagar.

Esse entendimento remonta ao 
ano de 2000, quando da sanção da 
LRF, ocasião em que sustentamos que 

“o artigo 42 insere-se na seção da LRF 
que trata de Restos a Pagar, os quais, 
conforme conceituação da Lei 4320, de 
1964 (art. 36) são as despesas empe-
nhadas mas não pagas até 31 de de-
zembro. Assim, não há falar em Restos 
a Pagar sem o prévio empenho que 
as suporte orçamentariamente...”. “O 
artigo 42 enfoca a disponibilidade fi-
nanceira, o ajuste entre compromissos 
e fluxo de caixa, enfocam, eles, o de-
sembolso a saída de dinheiro público, 
o pagamento enfim...” (in TOLEDO Jr., 
Flávio Correa de; ROSSI, Sérgio Cique-
ra; Lei de Responsabilidade Fiscal Co-
mentada artigo por artigo, 2ª Edição, 
NDJ, páginas 223 e 224, julho de 2002).

Pois bem. Havemos, portanto, de 
avaliar os efeitos da já aludida suspen-
são do artigo 42.

A LC nº 173, de 2020, em seu artigo 
7º, repita-se, incluiu alterações signifi-
cativas na LRF, e uma delas está assen-
tada no inciso II do § 1º do novo artigo 
65 ao dispor que:

“Art. 65 - ...
§ 1º - Na ocorrência de calamida-

de pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional, nos termos de decreto legis-
lativo em parte ou na integralidade do 
território nacional e enquanto perdurar 
a situação, além do previsto nos incisos 
I e II do caput:

O alcance do artigo 42 
 da LRF no ano de 2020

* SÉRGIO CIQUERA ROSSI
Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

ARTIGOS

I - ...
II – serão dispensados os limites e 

afastadas as vedações e sanções pre-
vistas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 
42, bem como será dispensado o cum-
primento do disposto no parágrafo úni-
co do art. 8º desta Lei Complementar, 
desde que os recursos arrecadados 
sejam destinados ao combate à cala-
midade pública”

A controvérsia que se instalou é se 
os recursos arrecadados só poderão ser 
gastos no combate à pandemia ou ha-
verá certa liberdade na sua destinação.

A LC n° 173, de 2020, fixa as se-
guintes condições:

 Instituição, nos termos do artigo 
65, da Lei Complementar n° 101, de 
2000, de programa de enfrentamen-
to ao Coronavírus-SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) com duração exclusiva para o 
ano de 2020.

Durante o estado de calamidade 
pública ficam afastadas e dispensadas 
as disposições da referida Lei Comple-
mentar e de outras leis complemen-
tares, leis, decretos, portarias e outros 
atos normativos que tratem:

“Art. 3 - ....
I - ...
II - ...
§ 1° O disposto neste artigo:
I – aplicar-se-á exclusivamente aos 
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atos de gestão orçamentária e finan-
ceira necessários ao atendimento des-
te Programa ou de convênios vigentes 
durante o estado de calamidades...

A leitura isolada e depois conjunta 
desses dispositivos deixa claro que a Lei 
Complementar n° 173, de 2020, produ-
zirá efeitos exclusivamente no exercício 
de 2020 e em princípio por conta do es-
tado de calamidade decretado.

À primeira vista, a interpretação 
que se faz é de que os benefícios da 
dispensa das exigências do art. 42 só 
prevalecerão nos gastos com o enfren-
tamento da pandemia. Acho que não!

Antes de mais nada, não será tarefa 
fácil a identificação dos gastos diretos 
e indiretos decorrentes da COVID-19 e 
depois porque, em verdade, esse Pro-
grama não está destinado somente à 
luta contra a doença.

Não se pode perder de vista que, 
com avassalador aumento de casos, o 
noticiário da Imprensa informava que 
a União prestaria socorro financeiro a 
Estados e a Municípios, ante o quadro 
econômico caótico que se desenhava. 
Daí o auxílio financeiro destinado pela 
LC n° 173, de 2020.

Diz o artigo 5º dessa Lei que:
“Art. 5º - A União entregará, na for-

ma de auxílio financeiro, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, em 

4 (quatro) parcelas mensais e iguais, 
no exercício de 2020, o valor de R$ 
60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de 
reais) para aplicação, pelos Poderes Exe-
cutivos locais, em ações de enfrentamen-
to à COVID-19 e para mitigação de seus 
efeitos financeiros, da seguinte forma: ...”

Vê-se, portanto, que o auxílio 
financeiro tem dois destinos: um 
para o combate da pandemia e ou-
tro para a mitigação de seu efeito 
financeiro – em poucas palavras, a 
perda de arrecadação.

Essa regra significa que a priorida-
de é em favor da pandemia, mas, ao 
tratar da mitigação de seus efeitos, au-
toriza a utilização para qualquer outra 
despesa e aí cabe a liquidação de Res-
tos a Pagar e despesas contraídas nos 
últimos oito meses de mandato.

Isso é pura lógica, ou seja, se o Muni-
cípio aplicou adequadamente os recursos 
destinados a ações de saúde e assistên-
cia social, e se há sobras e não há pre-
ceito legal determinando a devolução, é 
evidente que o gasto fica no âmbito do 
poder discricionário do responsável.

Daí porque estabelecer o inciso II 
do §1° do artigo 3º que após o térmi-
no do período de calamidade pública 
a Administração não poderá se eximir 
“das obrigações de transparência, con-
trole e fiscalização referentes ao referi-

do período, cujo atendimento será ob-
jeto de futura verificação pelos órgãos 
de fiscalização e controle respectivos, 
na forma por eles estabelecida”.

É aqui que o Tribunal de Contas 
exercerá sua elevada missão de con-
trole externo.

A avaliação das medidas tomadas 
para o enfrentamento da pandemia 
deverá centrar-se na verificação da dis-
ponibilidade de leitos e de aparelhos, 
no tratamento em domicílio e princi-
palmente no número de óbitos, bem 
assim que os mais necessitados te-
nham o merecido atendimento mínimo 
à sobrevivência, dentre os quais cestas 
básicas, medicamentos e afins.

Satisfeitos esses cuidados, a Admi-
nistração estará liberada para a utili-
zação do que lhe tenha sobrado, privi-
legiando a quitação de compromissos, 
evitando o aumento do endividamento 
e a realização de despesas nos últimos 
oito meses do ano que se mostrem 
absolutamente imprescindíveis, ain-
da que não disponha dos necessários 
recursos, apoiados na suspensão das 
consequências decorrentes do artigo 
42, da LC n° 101, de 2000.

Essa posição é de caráter pura-
mente pessoal e sem qualquer vin-
culação às decisões que vierem a ser 
proferidas pelo Tribunal.
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A indústria cinematográfica aprecia a 
narrativa de histórias em três partes. O vo-
cábulo trilogia remonta à Grécia Antiga e 
era usado para designar poemas dramáticos 
compostos de três tragédias.

Já a tragédia fiscal brasileira tem nota 
única e sequencial. São anos de expansão 
do gasto público primário para beneficiar in-
teresses de grupos específicos. No passado, 
o resultado foi uma inflação descontrolada, 
com perda de referência de preços relativos 
e empobrecimento coletivo.

Após a estabilização da moeda, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal representou o pri-
meiro instrumento para conter a ilusão do 
gestor público de que dinheiro é um bem in-
finito, podendo ser produzido ilimitadamen-
te pela Casa da Moeda.

É evidente que a criatividade brasileira 
foi aos poucos implementando arranjos para 
burlar as normas fiscais.

E, em razão disso, foi criado o segundo 
instrumento, um teto de gastos que limita as 

despesas primárias pelos 20 anos seguintes, 
como medida imprescindível para o contro-
le do crescimento da dívida pública. A Ho-
landa, a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca 
são exemplos de países bem-sucedidos com 
a adoção de mecanismo semelhante, ainda 
que em formatos diferentes.

Esse ato de austeridade denota compro-
misso do Estado brasileiro com o equilíbrio 
fiscal e sinaliza respeito às gerações futuras, 
diante do pressuposto lógico de que não se 
pode gastar mais do que se ganha.

A principal crítica ao teto de gastos é 
de que os direitos fundamentais, em espe-
cial de acesso à saúde e à educação, esta-
riam comprometidos e que haveria espaço 
na economia para financiá-los com a pro-
dução de moeda.

Ocorre que a expansão da base monetá-
ria cria pressão inflacionária capaz de gerar 
um cenário de descontrole de preços, conso-
ante experiência empírica nacional. Portanto, 
a alternativa racional é a aprovação do Pro-

Após a estabilização 
da moeda, a Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal representou 
o primeiro 
instrumento para 
conter a ilusão do 
gestor público de 
que dinheiro é um 
bem infi nito.

Após a estabilização 

Trilogia Fiscal
* THIAGO PINHEIRO LIMA
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)
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A avaliação 
de resultados, 
com escolhas 
inteligentes, 
passará a ser 
obrigação 
legal. O 
que falta é 
gestão, não 
dinheiro.

jeto de Lei de Complementar nº 504/2018, 
que impõe a elaboração de plano de revisão 
periódica do gasto público, já acolhido no 
Senado Federal e atualmente em discussão 
na Câmara dos Deputados.

O aumento do endividamento decorren-
te da grave crise financeira global de 2008 
pressionou os países desenvolvidos a criar 
métodos permanentes de revisão dos gastos 
públicos. Até 2018, 27 dos 37 países da Or-
ganização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) adotaram técnicas 
de revisão de gastos.

Essa verificação consiste em mecanismos 
transparentes de análise da qualidade das 
políticas públicas, das despesas correntes e 
das renúncias fiscais, sendo estas, superiores 
a 300 bilhões de reais em 2019, somente no 
âmbito da União.

Qualquer empresa para ser sustentável e 
produtiva precisa aferir a relação custo ver-
sus benefício em suas escolhas. Por que seria 
diferente com o poder público?

Impor indicadores de desempenho, me-
lhorar a gestão de recursos humanos e extin-
guir estruturas desnecessárias ou improduti-
vas são medidas para concretizar o princípio 
constitucional da eficiência. A avaliação de 
resultados, com escolhas inteligentes, passa-
rá a ser obrigação legal. O que falta é ges-
tão, não dinheiro.

O plano de revisão de gastos é o desfe-
cho normativo do concerto de três partes ini-
ciado com a Lei de Responsabilidade Fiscal e 
que prosseguiu com a regra do teto de gas-
tos. A abertura de espaço orçamentário dele 
decorrente viabilizará o desenvolvimento e a 
redução das desigualdades.

Os direitos sociais estariam fragilizados 
se o país optasse pelo caminho fácil de emis-
são de moeda para custear suas despesas. 
Infelizmente, o ser humano tem o hábito de 
ignorar o passado, porém, a experiência dos 
anos 1980 deveria ser a lição de que não é 
prudente que se tome o mesmo caminho es-
perando resultados diferentes.
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Os contratos celebrados pela Administração Pú-
blica para a realização de obras e serviços de enge-
nharia são pontos cruciais na análise da efetividade 
das políticas públicas. Para se ter uma ideia, segun-
do dados recentes do Painel de Obras do TCESP, o 
Estado de São Paulo e seus municípios (excluída a 
Capital) possuíam, no quarto trimestre de 2019, 
1.412 obras atrasadas ou paralisadas cujos valores 
dos ajustes iniciais somados são da ordem de R$ 
43.197.796.387,26. Este número astronômico, para 
efeito de comparação, é maior que orçamentos in-
teiros de outros Estados da federação tais como o 
Espírito Santo, que projeta para 2020 uma arreca-
dação total de R$ 19,7 bi, ou Santa Catarina que 
projeta R$ 28,9 bi para o mesmo ano. É necessário, 
portanto, refl etir sobre as causas de tais paralisa-
ções e atrasos que são tão danosos para a popu-
lação e que interferem diretamente na consecução 
de programas, ações e decisões dos governos esta-
dual e municipais.

O primeiro fator que pode ser levantado como 
o motivo para tal quadro é a falta de planejamento 
(técnico e fi nanceiro) aliada à defi ciência dos pro-
jetos básicos e executivos. Neste último quesito, 
a Administração Pública reforça uma característi-
ca das obras do país como um todo. Isto pois, no 
Brasil, em geral, diferentemente dos países escan-
dinavos, por exemplo, inicia-se a execução de um 
empreendimento sem que este esteja pensado de 
forma plena e global. Lá se gasta mais tempo pro-
jetando e menos tempo executando, enquanto aqui 
se prioriza encurtar a fase de planejamento, para 
anunciar a execução e colher os frutos políticos 
desta propaganda. Desta forma, como corolário, 
aparecem inúmeras vicissitudes, tais como atrasos 
no cronograma, desperdício de materiais, retraba-

lho, alterações nos serviços e planilhas, custos adi-
cionais, redução da qualidade etc.

No setor público, os exemplos desta prática 
são inúmeros. Para percebê-los, basta se pergun-
tar: quantas obras públicas podem ser encontradas 
com projetos estruturais, de fundações, de instala-
ções hidráulicas e elétricas devidamente compati-
bilizados com o arquitetônico, ainda na fase interna 
da licitação? Ou mesmo, para não ser muito rigo-
roso, quantos são aqueles executados com projetos 
executivos compatibilizados e revisados na forma 
do inciso X do art. 6º da Lei de Licitações e das 
normas que lhe são correlatas?

As sequelas na etapa de execução decorrentes 
apenas das imprecisões do planejamento já são 
incontáveis, mas a situação se agrava ainda mais 
quando se associa isto à falta de um planejamento 
fi nanceiro que asseguraria fl uxo de caixa sufi ciente 
para pagamento das medições. Um aliado a outro 
faz com que os resultados sejam potencialmente 
alarmantes tanto para o interesse público quanto 
para a efetividade do gasto, na medida em que os 
efeitos lesivos se multiplicam, levando a atrasos, 
paralisações e gastos bem acima do programado.

De outro modo, há ainda outra faceta que se 
deve considerar nesta análise: os diversos expe-
dientes utilizados pelos contratantes e contratadas 
na fase de execução, a fi m de dobrar o ordenamen-
to jurídico vigente e causar, culposa ou dolosamen-
te, desequilíbrios econômico-fi nanceiros, atrasos, 
paralisações e, por consequência, possibilidade de 
enriquecimento ilícito à custa do erário público.

Neste ponto, infi ndáveis são os exemplos, tais 
como: o jogo de planilhas, entendido como a reali-
zação de alterações, sem justifi cativas adequadas, 
de quantitativos dos serviços contratados, reduzin-

É necessário, 
portanto, refl etir 
sobre as causas de 
tais paralisações 
e atrasos que 
são tão danosos 
para a população 
e que interferem 
diretamente na 
consecução de 
programas, ações 
e decisões.

Uma lente de aumento para a 
fi scalização das obras públicas

* LUCIANO MARQUES REDUZINO 
Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (3ª DF)
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do aqueles cotados a preços relativamente mais 
baixos e aumentando aqueles cotados a preços 
relativamente mais altos, distorcendo a equação 
fi nanceira do contrato; a ausência de aditivos para 
contemplar eventuais alterações de projeto ou cro-
nograma físico-fi nanceiro, ferindo o §1º do art. 7 do 
Estatuto das Licitações; acréscimos de serviços con-
tratados por preços unitários diferentes da planilha 
orçamentária apresentada na licitação.

Neste mesmo diapasão, há também a utiliza-
ção de química contratual, ou seja, o pagamento de 
serviços (sem cobertura contratual) empregando-
-se, para faturamento, outros serviços em desobe-
diência às regras de regular liquidação (art. 62 e 63 
da Lei nº 4320/1964); o encerramento do contrato 
com objeto inconcluso, em prejuízo à sua utilização 
e à sua função social; a prorrogação de prazo sem 
superveniência de motivo justifi cador, descumprin-
do o §1º do art. 57 da Lei de Licitações.

Ainda, cita-se a utilização de um ou de múl-
tiplos aditivos compensando-se acréscimos e de-
créscimos de itens para não extrapolar o limite 
dos 25% (ou 50%) previsto no §1º do art. 65 da lei 
8666/93 desvirtuando o objeto contratual e a bo-
a-fé objetiva exigida das partes; o pagamento de 
itens referentes à administração local dissociado 
do cumprimento do cronograma físico-fi nanceiro 
indo de encontro à liquidação regular de despesas 
(art. 62 e 63 da Lei nº 4320/1964) e possibilitando 
a continuidade de pagamentos mesmo em situ-
ações de atrasos ou prorrogações injustifi cadas. 
Ou até mesmo o jogo de cronograma, ou seja, a 
execução de serviços que proporcionam maiores 
ganhos (com sobrepreço) na etapa inicial do con-
trato e abandono da obra na fase fi nal (quando 
se ia executar serviços com subpreços), alteran-

do o equilíbrio econômico-fi nanceiro e causando 
prejuízos com novas contratações que, em muitos 
casos, se dão por valores bem mais elevados que 
os assinados inicialmente.

Existem também os casos de acréscimos de 
serviços sem aplicação do fator de desconto dado 
pelo contratado na licitação, prejudicando o equilí-
brio econômico-fi nanceiro; a falta de transparência 
no cálculo dos itens do BDI – benefícios e despesas 
indiretas – inserindo no seu percentual serviços 
que deveriam constar da planilha orçamentária ou 
outros fatores absurdos que não representam os 
gastos reais das empresas, provocando pagamen-
tos indevidos; superestimativa dos custos com ins-
talação do canteiro ou com a mobilização/desmo-
bilização; superfaturamento; dentre outros, além, 
é claro, da falta de fi scalização e de preparo dos 
fi scais, ocasionando pagamento de serviços não 
efetivamente executados ou executados em quali-
dade inferior ao contratado ou que não atendem 
aos critérios de medição previamente estabelecido 
no edital, em desacordo com o princípio da vincula-
ção ao instrumento convocatório.

Como fi ca evidente, todo esse aparato de pos-
sibilidades ilegais causa, em um sem-número de 
contratos, consequências seríssimas como parali-
sações e atrasos, superfaturamentos, sobrepreços, 
desrespeito aos princípios licitatórios e, em última 
instância, prejuízos não só aos cofres públicos mas 
também à efetividade dos gastos na consecução 
das políticas públicas. Deve-se atentar, portanto, 
às minúcias das contratações e das execuções das 
obras públicas, dado o volume de recursos que 
abriga e dadas as fragilidades de controle a que 
estão submetidas, a fi m de que não se chegue a um 
quadro de estado de coisas inconstitucional.

Esse aparato de 
possibilidades 
ilegais causa, em 
um sem número 
de contratos, 
consequências 
seríssimas como 
paralisações 
e atrasos, 
superfaturamentos, 
sobrepreços 
e desrespeito 
aos princípios 
licitatórios.

superfaturamentos, 
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O presente artigo visa tecer comentá-
rios a respeito da obrigatoriedade de apre-
sentação da Declaração de Bens e Valores 
por parte dos agentes públicos, bem como 
questões específicas, por parte do Controle 
Externo, na fiscalização do cumprimento 
dessa obrigação.

Obviamente, a profundidade aqui ado-
tada será condizente com a que um artigo 
opinativo permite. Apesar disso, informa-
ções importantes, tanto para servidores 
que trabalham na fiscalização, quanto para 
os servidores que estão estabelecidos nos 
órgãos jurisdicionados, poderão ser absor-
vidas do artigo.

Passemos às informações principais.
A legislação pátria brasileira determi-

na, como obrigação dos agentes públicos, 
que sejam entregues, de forma recorren-
te, a Declaração de Bens e Valores desses 
funcionários. O objetivo é, de forma geral, 
poder acompanhar a evolução do patrimô-
nio dos integrantes da máquina pública e, 
assim, ter dados suficientes para apurar o 
mesmo frente aos rendimentos recebidos 
do erário.

Essa obrigação é regulada, na União, 
pela Lei Federal nº 8.429/1992. Em seu 
capítulo IV – Da Declaração de Bens, Art. 
13, estão previstas as obrigações dos ser-
vidores públicos quanto à informação ao 
Estado dos seus bens.

A inteligência do comando legal nos in-
forma que a posse e o exercício de agente 

público ficam condicionados à apresenta-
ção da Declaração de Bens e Valores. Não 
findando, tal declaração deve ser atualiza-
da de forma anual, bem como na data em 
que cessar o exercício do mandato, cargo, 
emprego ou função pública.

Replico os trechos da Lei que regula o 
acima informado:

 “Art. 13. A posse e o exercício de agen-
te público ficam condicionados à apresen-
tação de declaração dos bens e valores 
que compõem o seu patrimônio privado, a 
fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente.

§ 1º A declaração compreenderá imó-
veis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, 
ações, e qualquer outra espécie de bens e 
valores patrimoniais, localizado no País ou 
no exterior, e, quando for o caso, abrangerá 
os bens e valores patrimoniais do cônjuge 
ou companheiro, dos filhos e de outras 
pessoas que vivam sob a dependência eco-
nômica do declarante, excluídos apenas os 
objetos e utensílios de uso doméstico.

§ 2º A declaração de bens será anu-
almente atualizada e na data em que o 
agente público deixar o exercício de man-
dato, cargo, emprego ou função.

§ 3º Será punido com pena de demis-
são, a bem do serviço público, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, o agente públi-
co que se recusar a prestar declaração dos 
bens, dentro do prazo determinado, ou que 
prestar falsa.

Fiscalização da Declaração de Bens  
 e Valores dos agentes públicos

* HELLON RAMALHETE ORGINO
Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (3ª DF)

§ 4º O declarante, a seu critério, pode-
rá entregar cópia da declaração anual de 
bens apresentada à Delegacia da Receita 
Federal na conformidade da legislação do 
Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza, com as necessárias atu-
alizações, para suprir a exigência contida 
no caput e no § 2º deste artigo.”

Esses parâmetros legais foram também 
utilizados no Estado de São Paulo, através 
do Decreto Estadual nº 41.865/1997, visan-
do parametrizar a forma de entrega das 
declarações de bens dos servidores. Desta-
camos trechos do Decreto que interessam:

“Artigo 1.º -  A posse e o exercício de 
agente público estadual ficam condiciona-
dos a apresentação de declaração dos bens 
e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no Serviço 
de Pessoal competente.

§ 2.º - A declaração de bens será atu-
alizada, anualmente, bem como na data 
em que o agente público estadual deixar 
o exercício do mandato, cargo, emprego ou 
função (artigo 13, § 2.º, da Lei Federal n.º 
8.429, de 2 de junho de 1992).

§ 6.º - O declarante, a seu critério, po-
derá entregar cópia da declaração anual de 
bens apresentada à Delegacia da Receita 
Federal, na conformidade da Legislação 
do Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza, com as necessárias 
atualizações, para suprir as exigências con-
tidas no “caput” e no § 2.º deste artigo

ARTIGOS
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 (artigo 13, § 4º.º, da Lei Federal n.º 
8.429, de 2 de junho de 1992)” (grifos no 
original)

Mister consignar, antes de expandir-
mos o raciocínio, que a Declaração de Bens 
e Valores dos servidores não se confunde 
com a Declaração de Ajuste Anual do Im-
posto de Renda de Pessoa Física - DIRPF 
encaminhada à Receita Federal.

É que, como forma de facilitar a pres-
tação dessas informações, a Lei Federal nº 
8.429/1992, em seu Art. 13, § 4º, recepcio-
nada no âmbito estadual através do Art. 1º, 
§ 6º, do Decreto Estadual Nº 41.865/1997, 
permite que a entrega da cópia da decla-
ração encaminhada à Receita Federal su-
pra a necessidade de formular uma nova 
declaração de bens ao órgão a que esteja 
vinculado o servidor.

Entretanto, caso o funcionário se en-
contre em uma faixa salarial que não es-
teja obrigado a proceder à DIRPF, isso não 
significa que não deva, ainda assim, forma-
lizar a Declaração de Bens e Valores, anu-
almente, e entregar ao órgão de pessoal 
responsável.

Isso porque, como já comentado, a DIR-
PF é documento auxiliar no cumprimento 
da obrigação de declarar o patrimônio. 
Caso não seja possível ou não tenha in-
teresse em encaminhar cópia desse docu-
mento, o responsável ainda é obrigado a 
elencar os bens e direitos que compõem 
seu patrimônio, utilizando-se, para tanto, 
de outro documento a ser estabelecido 
pelo órgão responsável em realizar este 
controle.

Continuando, os dispositivos legais que 
regem a matéria deixam bem claros dois 
pontos: o Serviço de Pessoal competente 
dos órgãos e das entidades estatais de São 
Paulo devem possuir arquivadas as Decla-
rações de Bens atualizadas de todos aque-
les funcionários que estão sob sua respon-
sabilidade; e, com base no previsto no Art. 
32, caput, da Constituição do Estado de 

São Paulo1, está dentro da responsabilida-
de do Controle Interno respectivo apurar se 
as exigências estão sendo cumpridas.

1 “Artigo 32 – A fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado, das entidades da 
administração direta e indireta e das fun-
dações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pela 
Assembléia Legislativa, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder.”

 É que, quanto ao segundo ponto, a en-
trega das Declarações de Bens e Valores é 
medida exigida por meio de determinação 
legal, e, tendo em vista que o artigo da 
Constituição supramencionado delega ao 
Controle Interno de cada Poder a fiscaliza-
ção, dentre outros, da legalidade dos atos 
da Administração Pública, logo podemos 
entender que está dentre as responsabili-
dades daquele Controle apurar se a evo-
lução do patrimônio dos servidores estão 
sendo monitorados corretamente.

Entendido isso, trazemos à baila o im-
pacto na atuação do Controle Externo, aqui 
em específico o Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo – TCESP.

Em linhas gerais, dentre as atividades 
realizadas pela fiscalização do TCESP, em 
quaisquer tipos de órgãos ou entidades 
jurisdicionados, há a prática de solicitar 
comprovantes de entregas da Declaração 
de Bens. Nesse cenário, é relevante que o 
agente encarregado da fiscalização, em 
sua incumbência, atente-se que na sua 
amostra seja comprovada a entrega da 
declaração de todos responsáveis, ou, ao 
menos, verifique-se que há sistema de con-
trole hábil para controlar a totalidade das 
entregas.

Cabe relembrar aqui, para fins de ve-
rificação do efetivo controle por parte do 
setor responsável, a importância do auxílio 

do Controle Interno nos trabalhos da fis-
calização externa, concedendo subsídios 
suficientes para que se possa delimitar a 
extensão necessária dos trabalhos de au-
ditoria.

Dessa forma, o Controle Externo irá ve-
rificar se há conformidade legal ou não na 
atuação do órgão jurisdicionado.

Não obstante, chegamos a um impas-
se. Caso seja verificado que as declarações 
não estão sendo entregues nos conformes 
da lei, o que fazer?

Primeiro, faz-se necessário descobrir a 
fonte da desídia. Se do órgão ou da enti-
dade jurisdicionado, mais fácil a solução. 
A fiscalização tomará nota da irregulari-
dade por negligência e, dessa forma, fará 
os apontamentos que melhor descrevem o 
cenário encontrado.

Entretanto, caso a falta de controle se 
dê por comportamento volitivo dos funcio-
nários, a questão toma outros contornos.

 Inicialmente, caso, após tomar nota 
de sua falta funcional, o agente público de 
bom grado tome a iniciativa e corrija o es-
tado de ilegalidade, a questão estará resol-
vida, ao menos quanto ao contexto legal 
de Declaração de Bens. Mas, se por outro, 
após devidamente cientificado, ainda não 
houver a entrega da declaração, a Adminis-
tração será obrigada a abrir procedimento 
administrativo e, caso necessário, punir o 
agente faltoso.

Mas punir como? A questão que aqui 
se faz é a seguinte: poderão todos os entes 
da federação utilizar a demissão, a bem do 
serviço público, prevista no Art. 13, § 3º, 
Lei Federal nº 8.429/19922, para fins de 
punição?

Nesse questionamento, o Parecer da 
Consultoria Jurídica da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão – CJ SPG nº 322/2015, 
confeccionado pela Procuradora do Estado 
de São Paulo, Dra. Celia Almeida Rodrigues, 
manifestou opinião jurídica, de forma mui-
to didática, sobre caso concreto em que 
servidores públicos não estavam cumprin-
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do o dever de informar à Administração 
Pública os bens e valores que compõem o 
seu patrimônio.

Para início de questão, Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro, citado por Rodrigues, diz:

“(...) No entanto, alguns de seus dispo-
sitivos tratam de matéria estritamente ad-
ministrativa, a respeito da qual cada ente 
da federação tem competência privada 
para legislar. Esses dispositivos somente se 
aplicam na esfera federal, não se incluindo 
entre as matérias de competência concor-
rente previstas no artigo 24 da Constitui-
ção. É o caso do artigo 13, que impõe a 
declaração de bens como requisito para a 
posse e exercício de agente público, pre-
vendo a pena de demissão a bem do ser-
viço público em caso de recusa (dispositivo 
regulamentado pelo Decreto nº 5.438, de 
30/06/05; (...)” (DI PIETRO apud RODRI-
GUES, 2015, p.8).

Ou seja, nos termos da doutrinadora, 
o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429/1992 
aplica-se, inicialmente, somente à União, 
por se tratar de matéria estritamente ad-
ministrativa. Cada ente federado, dessa 

forma, deve prever em
2 “§ 3º Será punido com a pena de de-

missão, a bem do serviço público, sem pre-
juízo de outras sanções cabíveis, o agente 
público que se recusar a prestar declaração 
dos bens, dentro do prazo determinado, ou 
que a prestar falsa.”sua legislação local os 
liames da responsabilidade aqui debatida, 
bem como as sanções aplicáveis em caso 
de descumprimento da exigência.

Seguindo o raciocínio, o Estado de 
São Paulo, através do Decreto Estadual nº 
41.865/1997, recepcionou a necessidade 
de apresentação da Declaração de Bens e 
Valores para fins de posse e exercício, bem 
como a necessidade de sua atualização 
anual3. Nada disse, entretanto, sobre a 
sanção que incide no caso de desrespeito 
a esses preceitos. Destarte, é necessário 
buscar nas legislações adjacentes normati-
vos que podem ser utilizados para sanar as 
irregularidades.

Do exposto, a despeito de o parâmetro 
federal não poder ser utilizado automatica-
mente para a sanção, o Art. 262 da Lei Com-
plementar Estadual nº 10.261/1968 cabe 

aplicação, de forma genérica, no âmbito 
Estadual, sendo ele recomendado, inclusi-
ve, no Parecer CJ SPG nº 322/2015 (RODRI-
GUES, 2015, p. 9). Segue o artigo in verbis:

“Artigo 262 – o funcionário que, sem 
justa causa, deixar de atender a qualquer 
exigência para cujo cumprimento seja mar-
cado prazo certo, terá suspenso o paga-
mento de seu vencimento ou remuneração 
até que satisfaça essa exigência.

Parágrafo único – Aplica-se aos apo-
sentados ou em disponibilidade o disposto 
neste artigo.”

Esse entendimento resultou no Comu-
nicado da Unidade Central de Recursos 
Humanos da Secretaria de Planejamento e 
Gestão nº 10/2015, que desembocou nos 
seguintes parâmetros a serem utilizados 
no âmbito do Governo de São Paulo:

“O servidor deverá ser comunicado 
formalmente, com protocolo de recebimen-
to, acerca da obrigatoriedade da entrega 
de cópia da declaração anual de bens, nos 
termos do § 2º do artigo 1º do Decreto nº 
41.865/1997, dentro do prazo fixado no item 
1, do § 5º do artigo 1º do mesmo decreto;
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3 “Artigo 1.º - A posse e o exercício de 
agente público estadual ficam condiciona-
dos a apresentação de declaração dos bens 
e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no Serviço 
de Pessoal competente.

§ 2.º - A declaração de bens será atu-
alizada, anualmente, bem como na data 
em que o agente público estadual deixar 
o exercício do mandato, cargo, emprego ou 
função (artigo 13, § 2.º, da Lei Federal n.º 
8.429, de 2 de junho de 1992).”

 No caso de não cumprimento, o mesmo 
ficará sujeito a suspensão do pagamento 
de seus vencimentos conforme estabeleci-
do no artigo 262 da Lei nº 10.261/68, que 
poderá ser aplicada imediatamente, inde-
pendente de procedimento administrativo 
prévio; e

O órgão de recursos humanos deverá 
arquivar a cópia assinada da referida co-
municação no prontuário do servidor, com 
vistas à sua apresentação ao órgão fiscali-
zador, quando da autuação por ocasião de 
auditoria.”

Ou seja, ao menos quando da aná-

lise de eventuais transgressões ocor-
ridas no serviço público estadual de 
São Paulo, o Controle Externo e Interno 
devem se atentar para ao fato de que, 
caso seja necessária a punição do fun-
cionário em erro, a possibilidade vigen-
te é a de suspensão do pagamento dos 
seus vencimentos, nos conformes do 
Art. 262 da Lei Complementar Estadual 
nº 10.261/1968.

Cabe ressaltar que aqui foi analisado o 
cenário estadual de São Paulo. Entretanto, 
nada impede que o mesmo raciocínio seja 
replicado quando da verificação de Prefeitu-
ras Municipais jurisdicionadas. Obviamente, 
os controles atuantes deverão apurar quais 
normas regulam as obrigações aqui debati-
das na sua esfera governamental, e, assim, 
verificar a regularidade das entregas e, se 
assim for o caso, quais sanções se aplicam 
aos funcionários faltosos.

Para finalizar, apresento os pontos 
centrais do artigo, de forma resumida e 
ordenada:

1. A posse e o exercício do servidor 
público ficam condicionados à entrega 

da Declaração de Bens e Valores no Es-
tado de São Paulo;

2. A Declaração deve ser renovada 
anualmente;

3. O servidor que não esteja obrigado a 
prestar Declaração de Bens à Receita Fede-
ral ainda continua obrigado a apresentar a 
Declaração de Bens e Valores a sua fonte 
pagadora, tendo em vista que esta Decla-
ração não se confunde com aquela;

4. O Controle Externo tem a prerroga-
tiva de fiscalizar a efetividade do controle 
realizado pelo setor competente, ao passo 
que o Controle Interno deve se certificar do 
cumprimento da obrigação da entrega;

5. No Estado de São Paulo a punição 
prevista pela não entrega da Declaração de 
Bens e Valores, após o devido processo ad-
ministrativo, é a suspensão dos pagamen-
tos de seus vencimentos, baseando-se no 
Comunicado UCRH 10/2015; e

6.Nos municípios deve-se apurar as 
normatizações que regulam o tema e, nas 
mesmas proporções da análise estadual, 
verificar a efetividade do controle e possí-
veis sanções aplicáveis.
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Em 20 de março de 2020, o Congresso 
Nacional reconheceu, por meio do Decre-
to Legislativo n° 06 de 2020, a ocorrência 
do estado de calamidade pública, em ní-
vel federal, em decorrência da pandemia 
de COVID-19, declarada pela Organização 
Mundial da Saúde. No Estado de São Paulo, 
por sua vez, a situação foi reconhecida por 
meio do Decreto n° 64.879 de 20 de março 
de 2020. 

Na prática, isso significa a aplicação do 
artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LC n° 101/2000) – doravante LRF –, que 
estabelece o seguinte:

Art. 65. Na ocorrência de calamidade 
pública reconhecida pelo Congresso Na-
cional, no caso da União, ou pelas Assem-
bleias Legislativas, na hipótese dos Estados 
e Municípios, enquanto perdurar a situa-
ção:

 I - serão suspensas a contagem dos 
prazos e as disposições estabelecidas nos 
arts. 23 , 31 e 70;

II - serão dispensados o atingimento 
dos resultados fiscais e a limitação de em-
penho prevista no art. 9°.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto 
no caput no caso de estado de defesa ou 
de sítio, decretado na forma da Constitui-
ção (g.n).

 Ressalta-se que, para que o ente fe-
derativo faça jus ao benefício, é necessário 
que seja decretada situação de calamidade 
também dentro de sua jurisdição, conforme 

artigo 2º da Instrução Normativa n.º 01, de 
24 de agosto de 2012, do Ministério da In-
tegração Nacional:

Art. 2.º A situação de emergência ou 
estado de calamidade pública serão decla-
rados mediante decreto do Prefeito Muni-
cipal, do Governador do Estado ou do Go-
vernador do Distrito Federal. 

§ 1.º A decretação se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário 
estabelecer uma situação jurídica especial, 
que permita o atendimento às necessida-
des temporárias de excepcional interesse 
público, voltadas à resposta aos desastres, 
à reabilitação do cenário e à reconstrução 
das áreas atingidas; 

De uma forma geral, o artigo 65 trata 
da flexibilização de algumas regras da LRF, 
trazendo medidas que visam afastar a exi-
gência de demonstração de adequação e 
compensação orçamentárias em relação à 
criação e expansão de programas públicos 
destinados ao enfrentamento do contexto 
de calamidade, como o gerado pela disse-
minação de COVID-19.  A seguir explicare-
mos de que forma isso acontecerá, trazen-
do uma breve interpretação acerca destas 
previsões.

1. Limites e Condições da LRF 
1.1 Suspensão de Contagem de Pra-

zos
Conforme artigo 23, ‘caput’, da LRF, se 

a Despesa Total com Pessoal do Poder ou 
órgão ultrapassar os limites definidos no 

O estado de calamidade  
pública e o impacto na LRF

* ROBERTA AZOLA GARDELLI
Chefe Técnica da Fiscalização – 3ª Diretoria de Fiscalização (DF 3.1)

artigo 20  ao final de um quadrimestre, o 
excedente deverá ser eliminado nos dois 
quadrimestres seguintes, sendo pelo me-
nos um terço no primeiro. Já o artigo 31 
apresenta o procedimento para recondu-
ção do montante da Dívida Consolidada 
ao limite fixado pelo Senado Federal. Se a 
Dívida Consolidada Líquida de um ente da 
Federação ultrapassar o limite estabeleci-
do ao final de um quadrimestre, o excesso 
deverá ser eliminado até o término dos três 
quadrimestres subsequentes, sendo que 
25% desse excesso deverão ser reduzidos 
no primeiro quadrimestre.

Com efeito, os prazos de recondução 
aos limites legais com despesas de pessoal 
e dívida consolidada líquida ficam suspen-
sos enquanto perdurar a situação de cala-
midade pública.

Portanto, em caso de decretação de 
calamidade pública, devidamente reconhe-
cida, o administrador público fica desobri-
gado de adotar as providências previstas 
na Constituição Federal  para adequação 
das despesas com pessoal.

Assim sendo, os resultados fiscais e a 
limitação de empenho também ficam dis-
pensados.

O artigo 9° da LRF determina que, se 
verificado, ao final de um bimestre, que a 
realização da receita poderá não compor-
tar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal estabelecidas no Ane-
xo de Metas Fiscais, os Poderes e o Minis-

ARTIGOS
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ARTIGOS

tério Público promoverão, por ato próprio e 
nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e mo-
vimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 

Diante do cenário de calamidade, tais 
exigências permanecem suspensas en-
quanto perdurar a situação. 

1.2 Ação Direta de Inconstitucionali-
dade nº 6.357/DF

O Supremo Tribunal Federal (STF) de-
feriu, na Ação Direta de Inconstituciona-
lidade nº 6.357/DF , medida cautelar que 
afasta as exigências de demonstração de 
adequação orçamentária em relação à 
criação e expansão de programas públicos 
destinados ao enfrentamento da Covid-19. 
Ou seja, essa decisão representa o afasta-
mento da incidência dos artigos 14, 16, 17 
e 24 da LRF durante o estado de calamida-
de pública.

O artigo 14 da LRF trata da Renúncia 
de Receita. Em síntese, o dispositivo deter-
mina que a concessão ou ampliação de in-
centivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita deverá 
estar acompanhada de estimativa do im-
pacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes. 

O artigo 16 da mesma Lei, por sua vez, 
também traz exigências relacionadas à de-
monstração de compensações, ao determi-
nar apresentação de estimativa do impac-
to orçamentário-financeiro e declaração 
do ordenador da despesa na hipótese de 
criação, expansão ou aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete aumento 
da despesa. 

Com relação ao artigo 17 da LRF, em 
síntese, as exigências estão relacionadas 
à demonstração de origem de recursos na 
eventualidade de criação ou aumento de 
despesa obrigatória de caráter continuado.

Por fim, o artigo 24 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal determina que nenhum 

benefício ou serviço relativo à seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou es-
tendido sem a indicação da fonte de cus-
teio total, nos termos do § 5° do artigo 195 
da Constituição Federal de 1988, atendidas 
ainda as exigências do artigo 17 da LRF.

Em suma, os dispositivos exigem es-
timativas de impacto orçamentário-fi-
nanceiro e a compatibilidade com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, 
determinam demonstração da origem dos 
recursos e a compensação de seus efeitos 
financeiros nos exercícios seguintes. 

Dessa forma, de acordo com a decisão 
prolatada pelo Ministro do STF, permane-
cem afastadas, excepcionalmente -– du-
rante o período de pandemia –, as exigên-
cias de demonstração de compensação 
elencadas nos artigos 14, 16, 17 e 24 da 
LRF.

É importante salientar que nesta deci-
são não há menção ao artigo 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ou seja, embora a 
apresentação de medidas de compensação 
esteja suspensa, os gestores públicos per-
manecem impedidos de contrair despesas  
que não possam ser honradas integralmen-
te nos últimos dois quadrimestres do seu 
mandato sem que haja disponibilidade de 
caixa para o feito.  

1.3 Abertura de Créditos Extraordi-
nários

O artigo 167, parágrafo 3º, da Consti-
tuição Federal de 1988, determina que a 
abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas im-
previsíveis e urgentes, como as decorrentes 
de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública, observado o disposto no Art. 62 .

Em complemento a este entendimento, 
a Lei n° 4.320/64 dispõe, em seu artigo 41: 

Art. 41. Os créditos adicionais classifi-
cam-se em: 

(...)
III - extraordinários, os destinados a 

despesas urgentes e imprevistas, em caso 

de guerra, comoção intestina ou calamida-
de pública”. 

Assim sendo, será permitida a aber-
tura de créditos extraordinários. Todavia, 
o ente federativo deverá observar de que 
forma ocorrerá esta operacionalização, de 
acordo com a sua Lei Orgânica. Ademais, a 
despesa deverá estar vinculada a ações de 
combate à pandemia de COVID-19. 

2. Despesas de Pessoal
É sabido que a pandemia ocasionou, 

em grande parte dos países, um colapso 
no sistema de saúde pública. Seu ritmo ex-
ponencial de disseminação está tornando 
cada vez mais necessária a contratação de 
profissionais, principalmente daqueles re-
lacionados às áreas da saúde e assistência 
social.

Diante desse cenário, a Administração 
poderá, em observância ao artigo 37, IX, da 
Constituição Federal, proceder à contrata-
ção por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional in-
teresse público. Nesse sentido, é permitida 
a admissão de servidores temporários para 
prestação de serviços públicos essenciais. 
Entretanto, deve haver edição de lei local 
prevendo esta hipótese. 

Também é necessário que não haja 
desvio ilegal de função nestas contrata-
ções, visto que se referem a contratações 
por tempo determinado visando ao atendi-
mento de uma situação específica.  

3. Contratações Públicas
3.1 Dispensa de Licitação
O artigo 4° da Lei Federal nº 13.979/20 

prevê a dispensa de licitação para aquisi-
ção de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do Coronavírus. 

O § 1º de referido artigo prevê que tal 
medida é temporária, sendo permitida ape-
nas “enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus”.
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No que diz respeito à transparência, o § 
2º do artigo traz a obrigatoriedade de dis-
ponibilização, em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), 
de todas as contratações ou aquisições re-
alizadas com fulcro em referida Lei. 

A Lei Federal n° 8.666/93 também dis-
põe sobre a dispensa de licitação nos casos 
de emergência ou calamidade pública.

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...) IV - nos casos de emergência ou de 

calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer 
a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as par-
celas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento 
e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos res-
pectivos contratos;

Todavia, o que difere as dispensas 
previstas em tais dispositivos é a previsão 
de que os contratos regidos pela Lei n° 
13.979/20 terão prazo de duração de até 
seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a 
necessidade de enfrentamento dos efeitos 
da situação de emergência de saúde públi-
ca. 

De uma forma geral, em todas as hi-
póteses de dispensa de licitação (tanto as 
fundamentadas na Lei n° 13.979/20 quan-
to as fundamentadas na Lei n° 8.666/93), 
a situação de emergencialidade decorrente 
da pandemia deve estar adequadamente 
caracterizada e justificada no processo ad-
ministrativo para que não haja prejuízos na 
prestação dos serviços e/ou fornecimento 
dos bens. O artigo 4º-B da Lei n° 13.979/20 
detalha tais condições: 

Art. 4º-B  Nas dispensas de licitação de-
correntes do disposto nesta Lei, presumem-
-se atendidas as condições de:         

I - ocorrência de situação de emergên-
cia; (Incluído pela Medida Provisória nº 
926, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento 
da situação de emergência;(Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020)

III - existência de risco a segurança de 
pessoas, obras, prestação de serviços, equi-
pamentos e outros bens, públicos ou parti-
culares; e(Incluído pela Medida Provisória 
nº 926, de 2020)

IV - limitação da contratação à parcela 
necessária ao atendimento da situação de 
emergência.

O artigo 26 da Lei n° 8.666/93 também 
especifica:

Art. 26. Parágrafo único.  O processo de 
dispensa, de inexigibilidade ou de retarda-
mento, previsto neste artigo, será instruído, 
no que couber, com os seguintes elementos:

I -  caracterização da situação emer-
gencial, calamitosa ou de grave e iminente 
risco à segurança pública que justifique a 
dispensa, quando for o caso;                     

II - razão da escolha do fornecedor ou 
executante;

III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos pro-

jetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados. 

Sintetizando, é de suma importância, 
conforme orienta o Comunicado SDG n° 
14/2020, que o órgão demonstre no pro-
cesso de contratação a “devida pertinência 
em relação à situação concreta, com pes-
quisa de preços comprovada por documen-
tos idôneos e ampla divulgação no Portal 
de Transparência”.  Licitações cujo objeto 
não esteja relacionado a ações de combate 
à pandemia deverão demonstrar observân-
cia à Lei Federal n° 8.666/93, submetendo-
-se ao procedimento licitatório, conforme 
for o caso. Além disso, deve o ente avaliar 
sua capacidade de honrar, futuramente, 
com os dispêndios relacionados a estas 
contratações, priorizando sempre recursos 
nas áreas da saúde e assistência social. 

3.2 O Pregão à luz da Lei n° 13.979/20
A Lei n° 13.979/20 também traz previ-

sões quanto à realização de licitações na 
modalidade Pregão durante o período de 
pandemia. O artigo 4°-G dispõe que, em 
caso de licitação na modalidade pregão, 
eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos ne-
cessários ao enfrentamento da emergên-
cia de que trata referida lei, os prazos dos 
procedimentos licitatórios serão reduzidos 
pela metade. Acrescenta, ainda, em seu 
parágrafo 4°, a dispensa de realização de 
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audiência pública a que se refere o art. 39 
da Lei nº 8.666/93 . 

3.3 Análise dos preços das contrata-
ções públicas

O cenário instaurado devido a Covid-19 
ocasionou um aumento de preços de equi-
pamentos e insumos médico-hospitalares 
relacionados à atuação de combate à do-
ença, tais como álcool etílico 70%, más-
caras, luvas, óculos de proteção, aventais 
e respiradores. Diante disso, o Ministério 
Público Federal divulgou, em 31 de março 
de 2020, a Nota Técnica n° 01/2020/3CCR  
com orientações práticas para a atuação 
de procuradores de todo o país em relação 
a aumentos abusivos de preços em virtude 
da pandemia do novo Coronavírus.

O documento reúne uma série de crité-
rios a serem observados para identificação 
de um possível aumento arbitrário de pre-
ços e como proceder em cada caso. 

Para isso é necessário distinguir um au-
mento de preço decorrente do movimento 
de mercado (oferta x demanda) de um au-
mento exorbitante relacionado à tentativa 
de potencialização de lucros dos empresá-
rios do setor. Neste sentido, a nota técnica 
traz as seguintes orientações:

Neste contexto, para fins da constata-
ção de exame de práticas abusivas de pre-

ços, orienta-se que sejam utilizados como 
critério para aferição do aumento arbitrá-
rio, os seguintes elementos de convicção, 
além de outras circunstâncias econômicas 
e mercadológicas relevantes: 

I - o preço do produto ou serviço, ou 
sua elevação, não justificados pelo com-
portamento do custo dos respectivos insu-
mos, ou pela introdução de melhorias de 
qualidade, observando-se, se possível:

a) o preço de produto anteriormente 
produzido, quando se tratar de sucedâneo 
resultante de alterações não substanciais; 

b) o preço de produtos e serviços simi-
lares, ou sua evolução, em mercados com-
petitivos comparáveis; 

II - uma demanda crescente decorrente 
da pandemia; 

III – a ausência de competição e a im-
possibilidade de entrada de novos compe-
tidores em tempo hábil para atender tal 
demanda ante o progresso da pandemia; 

IV - a existência de ajuste ou acordo, 
sob qualquer forma, que resulte em majo-
ração do preço de bem ou serviço ou dos 
respectivos custos.

Importante salientar que a demanda 
por produtos hospitalares utilizados no 
combate à pandemia é inelástica; ou seja, 
nesse contexto de pandemia, uma mudan-

ça de preços provoca pouca ou nenhuma 
mudança da quantidade vendida. Isso por-
que se trata de itens necessários à prote-
ção da vida. 

Da análise dos dados disponibiliza-
dos no Sistema de Informações Geren-
ciais da Execução Orçamentária - SIGEO 
no âmbito do Governo do Estado de 
São Paulo, é possível observar, a título 
de exemplo, um aumento nos preços 
médios do álcool 70% e do termômetro 
digital, nos meses de março e abril de 
2020, corroborando a tese de que houve 
aumento significativo nos valores destes 
itens, decorrente da situação de calami-
dade pública (Fonte: SIGEO)

Em face do crescimento exorbitante 
dos valores dos materiais e medicamentos 
utilizados na saúde para combate à pan-
demia, o Congresso Nacional apresentou, 
em 24 de março de 2020, dois projetos de 
Lei que tratam do congelamento de preços 
de medicamentos e do estabelecimento de 
teto máximo de preços para itens essen-
ciais ao combate do Coronavírus. 

Um deles é o Projeto de Lei nº 881/2020, 
que dispõe sobre o congelamento de preços 
de medicamentos e traz como justificativa 
o agravamento da situação, relacionado ao 
possível risco de aumento dos preços dos 
medicamentos e ao esperado colapso do 
sistema de saúde, previsto para ocorrer no 
final de abril deste ano. Já o Projeto de Lei 
nº 1008/2020, por sua vez, propõe a criação 
de um preço teto sobre itens considerados 
essenciais ao enfrentamento de pandemia 
ou calamidade pública (como, por exemplo, 
medicamentos, máscara e álcool em gel). 
Ambos os projetos ainda tramitam no Se-
nado Federal.

Considerando a existência de diversos 
bancos de preços referenciais, é indispen-
sável que, no processo de compra, a Admi-
nistração avalie de forma criteriosa os or-
çamentos estimativos apresentados pelos 
potenciais fornecedores, principalmente 
na hipótese de haver grande divergência 
entre os valores apresentados.
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JURISPRUDÊNCIA
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) há 
vinte anos examina representações propostas contra editais 
de licitação. 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 TCs 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 nº 8.666/93 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



78 Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

Conselheiro

Antonio  
Roque  
Citadini

RELATÓRIO

Senhor Presidente,  Senhores Conselheiros, Senhor Procurador do MPC, o senhor Luis 
Gustavo de Arruda Camargo e as empresas CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica 
Ltda, SADENCO - Sul Americana de Eng. e Com. Ltda e Construtora CONSTRUIR Ltda insur-
gem-se contra o Edital de Pregão Presencial nº 22/2020, lançado pela Prefeitura de Ubatu-
ba, com vistas à contratação de empresa para a prestação de serviço de reordenação lumi-
notécnica do sistema de iluminação pública do município, com a locação de equipamentos.

As petições foram protocoladas nos dias 22/06/2020 e 26/06/2020 enquanto que a 
data de abertura das propostas estava marcada para o dia 25/06/2020.

O primeiro Representante alega, em síntese, que o edital apresenta as seguintes ile-
galidades:

a) vício de origem na adoção da modalidade pregão;
b) exigência de apresentação de atestado(s) e/ou certidão(ões) de responsabilidade 

técnica devidamente registrado(s) no CREA, acompanhados das respectivas certidões de 
acervo técnico expedidas pelo CREA (subitem 8.1.4.3);

c) exigência de Balanço Patrimonial assinado por contador (subitem 8.1.3.2); 
d) exigência indevida de patrimônio líquido calculado sobre o valor da proposta comer-

cial e inobservância da Súmula n. 37; 
e) eleição de parcela de maior relevância que será responsabilidade da Administração 

(subitem 8.1.4.2-b);

TC - 16387, 16429, 16451 e 16848.989.20
Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/09/2020 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA

EMENTA: Representações propostas contra edital de Pregão  
Presencial promovido pela Prefeitura Municipal de Ubatuba.
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f) acesso ao edital mediante prévio cadastro. 
 Já a empresa CLD CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA critica os 

seguintes pontos do edital:
a) ausência de cláusula prevendo desinstalação de equipamentos após 90 dias de 

inadimplência; 
b) dúvida quanto a possibilidade de participação de consórcios de empresa;
c) exigência de “Contrato de trabalho ou de prestação de serviço (se por prazo de-

terminado, o mesmo deverá abranger o período de execução dos serviços objeto desta 
contratação), registrado em Cartório de Títulos e Documentos”. 

A terceira Representante questiona os seguintes itens:
a) adoção da modalidade pregão; 
b) licitação no modelo de locação de ativos com desiquilíbrio entre cronograma físico 

e financeiro.
A Construtora CONSTRUIR Ltda alega, em síntese, que o edital apresenta as seguintes 

ilegalidades:
a) o item 9.21 e seus subitens 9.21.1 e 9.21.2 do Edital exigem que as licitantes apre-

sentem declarações e documentos de terceiros alheios à disputa, em flagrante violação à 
Súmula nº 15 dessa Egrégia Corte de Contas; 

b) inviabilidade de se estipular prazo exíguo para apresentação de amostra, laudos, 
ensaios e documentos diante da atual situação do mercado nacional e internacional frente 
a pandemia causada pela COVID-19.

c) definições injustificadas de especificações técnicas, com características exclusivas, 
acerca dos modelos de luminárias a serem fornecidas, que restringem indevidamente o 
caráter competitivo do certame; e 

d) exorbitâncias ao que dispõem as leis 8.666/93 e 10.520/02, assim como da Portaria 
nº 20 do INMETRO e Precedentes desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
do Colendo Tribunal de Contas da União e do E. Superior Tribunal de Justiça.

O certame encontra-se suspenso por despacho publicado no DOE de 24/06/2020 e 
referendado pelo Tribunal Pleno na sessão da mesma data.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA apresentou suas justificativas defendendo a 
legalidade do edital, mas comprometendo-se a retificar alguns pontos impugnados.  

Assessoria Técnica, MPC e SDG manifestaram-se pela procedência parcial das Repre-
sentações referentes aos TCs - 16387.989.20, 16429.989.20 e 16848.989.20 e improce-
dência daquela tratada no TC – 16451.989.20.

Já a Chefia da ATJ opinou pela procedência da Representação formulada por CLD 
CONSTRUTORA (TC-16429.989.20) e procedência parcial das demais.

É o relatório
VOTO

Quatro Representações foram apresentadas com diversos itens impugnados. Passo ao 
exame de cada uma delas.

TC - 16387.989.20
Sobre a adoção da modalidade pregão acompanho os majoritários pareceres exarados 

no sentido da improcedência.
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As justificativas da Origem foram capazes de esclarecer que a exigência de elaboração 
de “projetos luminotécnicos” serve para “comprovação da adequação das luminárias a 
serem locadas ao projeto Municipal”. No entanto, diante da constatação de que não existe 
no edital a apresentação de qualquer projeto detalhado que tenha servido de base para 
a definição dos quantitativos e especificações das luminárias, determino que a Prefeitura 
demonstre essa questão no edital, bem como seja esclarecido que a elaboração de “pro-
jeto luminotécnico” se destina à análise de conformidade dos serviços prestados com os 
pretendidos pela Administração.

Sobre as exigências de Atestado acompanhado de CAT e Balanço Patrimonial assinado 
por contador o edital merece retificação.

A instrução é clara ao indicar que a jurisprudência da Corte considera que a assinatura 
do Balanço possa ser efetuada não apenas por Contadores devidamente registrados no 
Conselho de classe, mas por qualquer contabilista habilitado, rol a incluir os técnicos em 
contabilidade (TC-009617.989.20 e TC - 8865.989.17).

Da mesma forma a nossa jurisprudência (TC - 3222.989.15-4 e outros) é contrária a 
exigência cumulativa de “atestado(s) de responsabilidade técnica” e “certidão de acervo 
técnico (CAT)”, posto que, referidos documentos consistem em modos alternativos para a 
demonstração da referida capacidade.

Já com relação a exigência de patrimônio líquido calculado sobre o valor da proposta 
comercial e inobservância da Súmula n. 37, não procede a impugnação.

Isso porque este Tribunal já decidiu no TC – 19558.989.19 que especificamente para 
os certames na modalidade pregão, é possível a fixação de capital social ou patrimônio 
líquido vinculado ao valor da proposta inicial.

Porém, como bem destacou a Chefia da ATJ existe clara contradição entre a defesa 
apresentada e o teor do edital, razão pela qual recomendo que a Prefeitura que “...ou re-
vise o item 8.1.3.6, adequando-o ao conteúdo das suas justificativas, ou atente aos exatos 
termos do mencionado dispositivo quando da análise dos documentos de habilitação.” 

Sobre a inobservância da Súmula n. 37 bem explicou a Chefia da ATJ que os serviços 
pretendidos pela Administração não são de caráter continuado, tratando-se de ajuste cuja 
execução será por escopo, e, portanto, a exigência não atenta contra a jurisprudência desta 
Corte acerca da limitação de patrimônio líquido com base no montante estimado corres-
pondente ao período de 12 meses.

Quanto a eleição de parcela de maior relevância (atestado que comprove descarte de 
material contaminante e certificação de descarte de material contaminante) a defesa re-
conheceu a falha uma vez que, de acordo com o Anexo I, tal atividade caberá à Prefeitura.

Por fim, também procede a queixa contra o acesso ao edital mediante prévio cadastro. 
Conforme decisões desta Corte (TC-12775/989/19 e TC-17006/989/19) deve ser permitido 
o acesso à versão completa do edital pelos meios digitais disponíveis, sem a necessidade 
de prévio cadastro.

TC - 16429.989.20
O questionamento sobre a ausência de disposições regulamentando a retirada dos 

bens locados e/ou indenização no caso de inadimplemento pela Administração Pública é 
procedente. Não se mostra adequado a ausência de cláusula que preveja o pagamento 
de indenização ou qualquer tipo de ressarcimento à contratada em caso de rescisão 
antecipada do contrato.
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Sobre a participação de empresa em consórcio a Origem já admitiu a falha, eis que o 
texto convocatório apresenta incongruência no que se refere a essa possibilidade.

Procede também a crítica quanto a exigência de “Contrato de trabalho ou de prestação 
de serviço (se por prazo determinado, o mesmo deverá abranger o período de execução 
dos serviços objeto desta contratação), registrado em Cartório de Títulos e Documentos”, 
pois conforme indicado na instrução, a exigência extrapola os limites definidos nos artigos 
27 a 31, da Lei 8.666/93.  

TC - 16451.989.20
A impugnação referente a adoção da modalidade pregão já foi objeto de análise devi-

do ao mesmo questionamento feito no TC – 16387.989.20.
Já com relação a escolha do modelo de locação de ativos não posso deixar de consig-

nar o esforço feito no entendimento do modelo da contratação pelos setores e órgãos que 
se manifestaram nos autos.

Isso porque a nomenclatura conferida ao ajuste “locação de equipamentos” acaba 
se confundindo com “aquisição de equipamentos”. Como dito “...trata-se de verdadeira 
aquisição de 12.121 equipamentos, a serem totalmente instalados nos primeiros seis me-
ses de contrato e pagos em suaves 50 (cinquenta) prestações mensais e sucessivas.”

”A original fórmula empregada, é certo, permitiu à Prefeitura de Ubatuba minimizar 
os impactos financeiros da renovação total de seu parque de iluminação, distribuindo ao 
longo de 05 (cinco) exercícios os custos da empreitada.”

Consta ainda da instrução “E nessa esteira, deve-se observar que a “locação de ati-
vos”, modelo contratual por meio do qual o particular, com recursos próprios ou de ter-
ceiros, financia determinado ativo e, posteriormente, o loca à Administração, é recurso 
utilizado, em regra, quando há incapacidade econômica do órgão público de custear de-
terminado projeto de infraestrutura, devidamente justificada por meio de criteriosa análise 
quanto aos aspectos da legalidade e economicidade da escolha.”

É certo que a opção pela “locação de ativos” tem sido adotada por muitos órgãos da 
Administração Pública e não vejo como rejeitar nesse momento a validade e possibilidade 
jurídica desse formato de contratação e de seu cronograma de desembolso financeiro.

Entretanto, como bem salientou o MPC a opção deve estar amparada na demonstra-
ção da viabilidade econômico-financeira e de sua vantajosidade frente às demais modali-
dades, providência que deve ser efetivada ainda na fase preparatória do certame.

Assim, concluo pela improcedência do questionamento feito, com advertência para que 
a Prefeitura  adote os procedimentos necessários a legitimar a opção adotada, o que, poderá 
ser aferido por ocasião da contratação e fiscalização ordinária desta Corte de Contas.

TC - 16848.989.20
A queixa contra a exigência de apresentação de declarações e documentos de terceiros 

alheios à disputa é procedente na medida em que a jurisprudência deste Tribunal ( TC – 
12847/989/17 e TC – 13606/989/18, dentre outros) indica que a  exigência de incumbências 
de responsabilidade do fabricante infringem a Lei 8666/93 e a Súmula n.º 15 desta Corte. 

Da mesma forma procedente a crítica contra o prazo para apresentação de amostra, laudos, 
ensaios e documentos diante da atual situação do mercado nacional e internacional frente a 
pandemia causada pela COVID-19. É grande a quantidade de amostras e laudos, razão pela 
qual o prazo deverá ser dilatado permitindo o adequado cumprimento das exigências.

JURISPRUDÊNCIA
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Por outro lado a reclamação voltada às definições de especificações técnicas, com caracte-
rísticas exclusivas, acerca dos modelos de luminárias a serem fornecidas não merece prosperar.

Como dito pela instrução restou prejudicado o exame da matéria devido a ausência 
de identificação pela Representante das especificações que restringiriam a disputa e/ou 
direcionariam o certame à marca específica. 

Sobre  a limitação territorial (item 1.715 do Anexo I - Termo de Referência), a Administração 
anunciou que irá retificar o edital para “passar a constar que todos os custos da execução/
inspeção dos serviços correrão por conta do fornecedor, independentemente da localização”. 

Por fim, quanto a reclamação de exigências exorbitantes ao que dispõem as leis 
8.666/93 e 10.520/02, assim como da Portaria nº 20 do INMETRO, trata-se de assunto emi-
nentemente técnico e dessa forma acompanho o parecer exarado pela assessoria técnica 
competente, conforme segue: 

-Item 9.20 e ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO (improcedente)
-Item 9.21.5 do edital e seus subitens 10 a 32 (procedência parcial)
-Item 9.21.5 do edital e seus subitens 33 a 36 (procedente)
-Item 9.21.5 do edital e seu subitem 38 (improcedente)
-especificações das luminárias quanto a inclinação e impossibilidade de uso da tec-

nologia COB (procedência parcial com necessidade de justificativas técnicas sobre a 
inclinação das luminárias)

Pelo exposto, o meu VOTO é pela PROCEDÊNCIA da Representação formulada pela 
empresa CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica, PROCEDÊNCIA PARCIAL daquelas 
feitas por Luis Gustavo de Arruda Camargo e Construtora CONSTRUIR Ltda, e IMPRO-
CEDÊNCIA daquela feita pela empresa SADENCO - Sul Americana de Eng. e Com. Ltda, 
determinando que a Prefeitura Municipal de UBATUBA retifique o edital nos pontos acima 
indicados, bem como aos demais a eles relacionados, republicando-o para atender ao dis-
posto no § 4º do artigo 21 da Lei 8666/93.

Deverá ainda a Representada se atentar para as demais observações e recomendações cons-
tantes da instrução processual visando o aperfeiçoamento das informações referentes ao certame. 

Após as providências a cargo da E. Presidência encaminhe-se o processo ao Arquivo. 

É o meu VOTO.



83Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

Conselheiro

Renato  
Martins 
Costa

RELATÓRIO

Tratam os autos de representações subscritas por: Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.; 
Reivax Engenharia e Projetos Ltda.; e Suma Brasil – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A 
em face do Edital da Concorrência Pública SO/nº 008/2020, certame instaurado pela Prefeitura 
Municipal de Barueri visando à contratação de empresas especializadas na execução de servi-
ços essenciais de engenharia sanitária de limpeza pública e saneamento ambiental.

Em síntese as representantes impugnaram os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

• Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.
a) proibição de empresas consorciadas de participarem da mesma licitação ou 
de concorrerem isoladamente (item 2.5 do Edital); 
b) exigência de poderes específicos ao procurador da empresa para interpor 
recursos e desistir de sua interposição, inclusive na hipótese de participação 
consorciada (itens 4.1.1.2, 4.1.1.3 e 4.1.1.5 do Edital);
c) exigência de atestados técnicos relativos à “locação de contêiner de 
lixo com fornecimento, manutenção e higienização, unidades de 1.000 
litros”, atividade que não seria passível de registro no CREA, bem como 
não teria relevância técnica e econômica em relação ao objeto (itens 
6.2.1.2.4 e 6.2.2.1.4 do Edital); 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA E SANEAMENTO AMBIENTAL

EMENTA: Representações formuladas contra edital à  
concorrência pública instaurada pela Prefeitura de Barueri.

TCs - 0016048.989.20-6 / 0016131.989.20-4 / 0016162.989.20-6
Relator: Conselheiro Renato Martins Costa
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 30/09/2020 

JURISPRUDÊNCIA
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d) impossibilidade de compartilhamento de atestados de capacidade téc-
nica entre matriz e filial de empresas que, muito embora possuam CNPJ 
distintos, constituem uma só pessoa jurídica (item 8.1.4 do Edital);  
e) falta de detalhamento da composição do BDI (item 12.3.2 do Edital); 
f) minoração irreal do quantitativo dos serviços de coleta de resíduos ur-
banos (item 1 do Lote 1).

• Reivax Engenharia e Projetos Ltda.
g) multa contratual fixada em patamar excessivo (20% - item 20.3 do Edital);
h) obrigatoriedade de apresentação dos documentos de habilitação em 
nome da licitante, sem previsão do somatório de atestados no caso de 
consorciadas (itens 8.1.4 e 8.1.4.1 do Edital);
i) imposição de número máximo de empresas participantes em cada con-
sórcio (item 2.1 do Edital);
j) previsão de vistoria técnica meramente facultativa (item 6.7.1 do Edital).

• Suma Brasil – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A.
k) índice de endividamento requerido (0,5), por entender que não guar-
daria consonância com o patamar considerado razoável para o setor (item 
6.1.3.1, alínea “d”, do Edital);
l) exigência de patrimônio líquido cumulada com as garantias de execução 
contratual (item 6.1.3.1 do Edital e cláusula VI do Anexo II);  
m) omissão do instrumento convocatório acerca do critério julgamento;
n) subjetivismo no julgamento das propostas comerciais, em face da pos-
sibilidade de a Comissão Licitante exigir a apresentação de planilha com a 
composição dos custos unitários (item 12.3.3 do Edital);
o) ausência de cláusula vedando a participação de empresas que estejam 
cumprindo penalidades no âmbito do Município de Barueri;
p) possibilidade de participação de empresas que não possuem objeto so-
cial compatível com o objeto licitado;
q) falta de requisição de prova de regularidade com a Fazenda Estadual; e
r) presença de dispositivos contraditórios acerca do momento em que será 
exigida a análise da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 
empresas de pequeno porte (itens 6.1.2.1, 6.1.2.3 e 11.3.1 do Edital).

Pediram, com isso, a suspensão da licitação e a declaração das ilegalidades arguidas.
Premente a matéria e verossímeis os argumentos apresentados, concedi a liminar 

pleiteada, suspendendo o andamento do processo licitatório e requisitando da Prefei-
tura informações sobre o teor das reclamações, para análise sob o rito do Exame Pré-
vio de Edital, providências referendadas por este E. Plenário em sessão de 24/6/20.

No prazo fixado, a Municipalidade veio aos autos informar da suspensão do cer-
tame e anexar esclarecimentos.

Em síntese, defendeu que o Edital em questão se encontra pautado por requisitos 
de habilitação conformes com a norma, como também que as sanções administrativas 
previstas no instrumento seriam razoáveis e suficientes para indenizar os prejuízos ad-
vindos do descumprimento da obrigação.
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Seguiram os autos para a ATJ, que se manifestou por meio de suas Assessorias Técni-
cas especializadas e i. Chefia, pela improcedência da representação intentada por Reivax 
Engenharia e Projetos Ltda. e pela procedência parcial das demais.

Falando por sua Unidade de Engenharia, compreendeu que as questões relativas: 
ao somatório de atestados de empresas consorciadas; ao dimensionamento do objeto; 
à limitação do número de empresas participantes em cada consórcio; à visita técnica 
prevista em caráter facultativo; ao subjetivismo do critério de julgamento das propostas 
comerciais; e à possibilidade de participação de licitantes que possuam objeto social in-
compatível com o objeto licitado não deveriam prosperar.

Disse, de outro lado, que os serviços de locação de contêineres, eleitos como parcela de 
maior relevância da qualificação técnica relativa ao Lote 1, configuram restrição indevida, seja 
por se relacionarem com obrigação de dar/entregar que não envolve serviços afetos à área 
de engenharia sanitária com atribuições submetidas ao conselho profissional competente 
(CREA), seja por constituírem atribuições próprias da empresa e não do responsável técnico.

A esse respeito, destacou que a exigência de capacidade volumétrica específica de 1.000 
(mil) litros se afigura demasiadamente excessiva e oposta à Súmula nº 30 desta E. Corte.

Ainda na parte dos requisitos de qualificação técnica, aquela Assessoria especializada 
sugeriu atenção ao Memorial Descritivo (Anexo XII do Edital), que apresenta desenho téc-
nico de “Sistema Subterrâneo de Armazenamento de Carga”, cuja informação lhe pareceu 
estranha ao objeto da presente Concorrência.

Também compreendeu procedentes as impugnações incidentes sobre a: falta de detalha-
mento do BDI utilizado no orçamento; e omissão do critério de julgamento dos preços unitários.

Sua Unidade de Economia ressaltou que o índice de endividamento requerido no Edital 
(não superior a 0,5), muito embora não destoe dos patamares usualmente aceitos por nossa 
jurisprudência para outros segmentos de mercado, não se mostra viável na presente licita-
ção, uma vez que as empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana costumam possuir 
índices de endividamento acima do usual, tendo em vista a especificidade dos serviços e a 
necessidade de constantes investimentos em equipamentos, veículos e tecnologias novas.

De outro lado, entendeu improcedente a questão relacionada à cumulação das exigên-
cias de capital social mínimo com a garantia contratual, por possuírem finalidades distintas.

Na conclusão da Unidade Jurídica de ATJ, seriam desarrazoadas as impugnações vol-
tadas: ao impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação; à 
pena cominada no percentual de 20% sobre o valor da obrigação não cumprida; à pos-
sibilidade de participação de licitantes que não possuem objeto social compatível com o 
objeto licitado; e às divergências acerca do momento em que será exigida a análise da 
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte.

Obstou, de outra parte: a exigência de procuração com poderes específicos para 
recorrer e renunciar ao direito de recurso, por dissonante dos procedimentos relativos 
à concorrência; a falta de cláusula vedando a participação de empresas suspensas de 
licitar e/ou impedidas de contratar com o Município de Barueri; e  falta de requisição de 
regularidade com a Fazenda Estadual.

Em seguida, foi dada vista das representações ao d. Ministério Público de Contas, 
que propugnou igualmente pela improcedência da representação formulada por Reivax 
Engenharia e Projetos Ltda. (TC-16131.989.20-4) e pela procedência parcial das demais.

Ponderou o órgão Ministerial que “a prova de regularidade fiscal deve se limitar ao 
ramo de atividade da licitante, compatível com o objeto contratual (art. 193 do CTN) e 
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sua comprovação pode ser feita tanto pela Certidão Negativa de Débito (CND), quanto 
pela Certidão Positiva com Efeitos Negativos (CPEN)”, nos termos da OI-MPC/SP nº 01.13.

Acompanhou, no mais, as conclusões da ATJ.
SDG, por último, afastou a impugnação relativa à falta de requisição de regularidade 

com a Fazenda Estadual, na medida em que:

“o item 6.1.2, ‘b’, demanda prova de inscrição no Cadastro de Contribuin-
tes Municipal e/ou Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 
do certame e a pacífica jurisprudência desta Corte condena a requisição 
de prova de regularidade sobre tributos que não guardam pertinência 
com o objeto colocado em disputa”.

 Avaliou as demais questões com argumentos bastante coesos com a instrução 
que a precedeu, concluindo igualmente pela improcedência da representação formu-
lada por Reivax Engenharia e Projetos Ltda. (TC-16131.989.20-4) e pela procedência 
parcial das demais impugnações.

É o relatório.

VOTO

De um modo geral, as representações evocam assuntos de parcial procedência.
Destoa desta análise, a bem da verdade, a indagação sobre o dimensionamento do 

objeto, bem como sobre a escolha dos itens que o compõem, porquanto se trata de com-
petência tipicamente discricionária da Administração definir a maneira mais apropriada 
de se executar os serviços, conforme a verificação da necessidade local. 

A matéria, assim colocada, demandaria instrução probatória que não encontra no 
Exame Prévio foro idôneo para debate.

Tendo isso em perspectiva, prossigo com a abordagem do mérito das demais questões. 
Acompanho a instrução para considerar improcedente a crítica à proibição imposta no Edital 

às empresas consorciadas de participarem da mesma licitação ou de concorrerem isoladamente, 
tendo em vista que a regra se coaduna com o disposto no art. 33, IV1, da Lei Federal nº 8.666/93.

Igualmente improcedente a impugnação voltada à previsão de multa no patamar 20% 
“sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total”.

Tratando-se de hipótese em que o legislador se restringiu a determinar a previsão 
objetiva no instrumento convocatório ou no contrato (conf. art. 87 da Lei de Licitações), a 
interpretação quanto às sanções atinentes à contratação administrativa reside na razoa-
bilidade, adotando-se, entre outros critérios, a própria gravidade do descumprimento do 
contrato e os danos que dele provierem para a Administração.

No presente caso, alio-me à instrução processual que convergiu no sentido de que a 
medida obedece a critérios aceitáveis do ponto de vista da proporcionalidade, notada-
mente por incidir nos casos de inexecução total do serviço.

Também avalio como improcedente a questão relacionada à exigência de documentação 
em nome da licitante especificamente no que diz respeito aos consórcios, porquanto o item 3.1, 
X, do Edital consigna expressamente a possibilidade de somatório de atestados neste caso.
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Ademais, não há óbice na limitação do número de empresas que poderão compor 
o consórcio. Consoante a jurisprudência2 prevalente da E. Corte sobre o tema, uma vez 
estabelecido pelo art. 33 da Lei de Licitações que a admissão ou não da participação 
de consórcio de empresas configura decisão circunscrita ao poder discricionário, tal 
prerrogativa estende-se à respectiva regulação.

Também afasto a impugnação a respeito da visita técnica estabelecida em caráter 
facultativo, uma vez que, diante dos parâmetros estabelecidos no art. 30 da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e da complexidade do objeto, não vislumbro qualquer ofensa aos 
princípios regedores da licitação.

Igualmente improcedente a impugnação voltada à exigência cumulada de patrimônio 
líquido e da garantia de execução contratual; a primeira destina-se à qualificação econô-
mico-financeira das participantes e a outra é disciplinada pelo artigo 56 da Lei federal nº 
8.666/93, não se confundindo com a habilitação das licitantes.

Tais previsões, portanto, são absolutamente distintas e compatíveis, não sugerindo 
qualquer contradição. 

Assim como a unânime instrução, não vislumbro o alegado subjetivismo atribuído 
pela representante Suma Brasil – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A à previsão 
constante no item 12.3.3, acerca da possibilidade de a Comissão Licitante verificar a 
composição dos custos utilizados na confecção da proposta apresentada.

Remeto a análise ao preceito do art. 43 da Lei de Licitações, na parte em que deter-
mina que o julgamento das propostas deve ocorrer com a verificação da conformidade 
com os requisitos do edital e, também, com a verificação dos preços correntes com o 
mercado (inciso IV), facultando ainda a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a instrução do processo licitatório (§ 3º).

A impugnação relacionada à eventual permissão à participação de empresas de outros 
segmentos no certame não tem fundamento. O item 6.1.2, “b”, do instrumento convoca-
tório é expresso ao exigir Cadastro de Contribuinte “pertinente ao [...] ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual do certame”, para fins de habilitação dos licitantes.

Minha análise prossegue igualmente no sentido da improcedência da impugnação 
relacionada à falta de exigência de regularidade fiscal em face da Fazenda Estadual.

Sobre esse aspecto, compreendo que a abordagem proposta pela SDG aqui 
melhor se aproveita.

É que o critério adotado pela Prefeitura de Barueri para aferir essa condição de 
habilitação das licitantes não destoa do entendimento consolidado nesta E. Corte, 
que restringe esse tipo de aferição à prova de regularidade em face da Fazenda Públi-
ca competente para tributar a atividade relacionada ao objeto da licitação.

E diferente não poderia ser, porque o caso trazido oferece dependência em fun-
ção da deliberação Plenária incidente nos processos TCs 10254.989.18, 10292.989.18, 
10309.989.18 e 10357.989.18, voltados à análise de edital anteriormente veiculado pela 
mesma Prefeitura e para os mesmos propósitos, cujo Voto condutor assim determinou:

Acompanho a conclusão da Chefia da ATJ quanto à inadequação da exigên-
cia de comprovação de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual 
(ICMS). São diversos os julgados desta Corte nesse sentido como, por exem-
plo, os processos TC – 11079/989/16 e TC – 13803/989/17.
[...] meu VOTO é pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES, 

JURISPRUDÊNCIA



88 Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

determinando que a Prefeitura Municipal de Barueri retifique o edi-
tal nos pontos acima indicados [...].

Questionou-se a omissão do ato convocatório acerca do julgamento dos preços unitários, 
especialmente diante da previsão de desclassificação dos valores manifestamente inexequí-
veis. Nesse aspecto, divirjo da instrução, por não vislumbrar o alegado viés de ilicitude.

Observo que o Edital compreende como critério de julgamento das propostas o 
menor preço global por lote (item 12.3), bem como remete ao critério descrito no art. 
48 da Lei de Licitações, tendo em vista aferir parâmetros de concretude, seriedade e 
firmeza da proposta (item 12.11).

Penso, nesses termos, que a consecução desse objetivo dependerá certamente da 
fidedignidade do valor orçado pela Administração, base de todo o cálculo.

No mais, a instrução me convence que o Edital merece retificações.
Sobre a exigência de poderes específicos ao procurador da empresa licitante para 

interpor recursos e desistir de sua interposição, ainda que se trate de disposição intima-
mente relacionada à modalidade pregão, não vejo prejuízo suficiente para fulminar por 
completo o tema (itens 4.1.1.2, 4.1.1.3 e 4.1.1.5 do Edital).

É que, embora a Lei Federal nº 8.666/93 não exija expressamente tais poderes, nas 
modalidades ali previstas há a possibilidade de renúncia ao recurso relativo aos casos de 
habilitação ou inabilitação, desde que todos os licitantes estejam presentes e realizem a 
desistência expressa do recurso, o que possibilita a continuidade do procedimento licita-
tório com a abertura dos envelopes contendo as propostas dos habilitados, nos termos do 
inciso III, do art. 433 do mencionado Estatuto.

Em linhas gerais, esclarece o art. 661 do Código Civil que o mandato só confere pode-
res de administração comum. Para os demais atos, a lei determina que o mandatário deva 
ser revestido de poderes especiais e expressos. 

Tal interpretação, quero quer, aniquila a ilegalidade da exigência, ainda mais em se 
tratando de assumir obrigações com o Poder Público; afinal, se o mandatário ultrapassar 
os poderes que lhe foram outorgados, o art. 662 do mesmo Código dispõe que: “os atos 
praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são inefi-
cazes em relação àquele cujo nome foram praticados, salvo se os ratificar”. 

Contudo, o momento afigura-se oportuno para incrementar correções. Assim, con-
forme a avaliação da i. Chefia de ATJ, apenas o impedimento às licitantes de declarar a 
intenção de interpor recurso, disposto no item 4.1.1.5 do Edital, deve ser suprimido por 
clara incompatibilidade com a modalidade concorrência.

O cabedal técnico demandado das interessadas para efeito de habilitação, operacio-
nal e profissional, relativamente ao Lote 1, realmente merece correções, conforme opini-
ões convergentes da Assessoria Técnica especializada, Chefia de ATJ, d. MPC e SDG.

Nesse sentido, requisitar experiência na realização de “locação de contêineres de 
lixo com fornecimento, manutenção e higienização” com capacidade volumétrica preci-
sa de “1.000 (mil) litros” especifica demasiadamente a prova de aptidão das licitantes.

Se mantida a redação, as empresas que possuem acervos de contêineres com ca-
pacidade intermediária estariam alijadas do certame, em virtude do detalhamento 
excessivo da cláusula editalícia.

A bem da verdade noto, à vista do teor das justificativas apresentadas pelo ente 
licitante, que a exata capacidade de 1.000 (mil) litros do contêiner não constitui aspecto 
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relevante na comprovação do domínio da técnica e da logística necessária à futura exe-
cução do contrato, tendo ocorrido, na verdade, a inserção de requisito de qualificação 
técnica que vai além do indispensável, o que  confronta claramente o inciso XXI, do artigo 
37 da Constituição Federal, bem como o inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93.

Portanto, ainda que as justificativas apresentadas pela Administração a autorizem 
a prosseguir o certame com a aferição da qualificação técnica-profissional no trato com 
contêineres de polietileno de alta densidade (PEAD), sem prejuízo da análise futura do 
caso concreto no rito ordinário, deverá ser excluída qualquer especificação de capacidade 
do contêiner, fazendo-se necessária a revisão.

E, conforme a avaliação da Unidade especializada de ATJ: “a locação de equipamento 
é uma obrigação de dar/entregar que não envolve serviços afetos a área de engenharia 
sanitária com atribuições submetidas ao conselho profissional competente (CREA)”, o que 
demanda adicional cuidado por parte da Administração ao definir a capacitação.

Assim, para efeito da prova mínima de qualificação operacional, bastaria exigir apre-
sentação dos correspondentes atestados de execução de serviços semelhantes, devida-
mente reconhecidos pelo CREA, de modo genérico e dentro dos quantitativos aceitáveis 
pela jurisprudência, exatamente como já disciplinados pelos itens 6.2.1.1 e 6.2.1.2 e sem 
se referir à específica atividade de locação de contêineres com capacidade definida, ajus-
tando a redação à norma do inciso II e § 3º, ambos do artigo 30 da Lei Federal nº 8666/93 
e enunciados nos 24 e 30 das Súmulas deste Tribunal.

Providência idêntica deverá ser seguida na correção da capacidade técnico-profis-
sional (item 6.2.2.1.4), eliminando a especificidade de capacidade de 1.000 (mil) litros 
do contêiner. Cumpre destacar que, no caso da aptidão profissional, o Edital deverá 
fixar as parcelas de efetiva relevância técnica e econômica, sem qualquer quantitativo 
mínimo e desde que comprováveis por intermédio das chamadas Certidões de Acervo 
Técnico (CATs), em respeito ao § 2º, do artigo 30 da Lei de Licitações e enunciado nº 23 
da Súmula de jurisprudência da Corte.

Cabe também endossar a ponderação da Unidade de Engenharia para que a Prefei-
tura aproveite a oportunidade para certificar-se de que os desenhos técnicos disponibi-
lizados no Memorial Descritivo (fl. 13) realmente se harmonizam com o escopo licitado.

A propósito dos atestados técnicos demandados nos itens 8.1.4 e 8.1.4.1 do Edital, 
ideal que as cláusulas correspondentes também passem por revisão, no sentido de tornar 
fora de dúvida a possibilidade de apresentação dos documentos indistintamente pela 
empresa matriz ou empresa filial, quando se tratar de matéria atinente à comprovação da 
capacidade técnica; afinal, trata-se de estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica.

Ressalto que as diferenças entre os CNPJs são para efeito de regularidade fiscal, não 
irradiáveis no espectro da capacidade técnica.

Do mesmo modo, nos termos do art. 7º, § 2°, II, da Lei Federal nº 8.666/93, o orça-
mento detalhado em planilhas que preveja, além dos serviços, os insumos e demais custos 
envolvidos na execução do objeto, configura pré-requisito da licitação e deve constituir 
anexo obrigatório ao Edital na forma no disposto no art. 40, § 2º, II, do mesmo Diploma 
legal, o que também deve ser observado pela Administração.

No caso presente, não obstante o próprio Edital determine a apresentação da compo-
sição do BDI junto à proposta (item 12.3.2), omitiu o percentual utilizado na composição 
do orçamento, não favorecendo a mensuração de custos, tampouco a orientação das 
licitantes na confecção de suas propostas comerciais.
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De rigor, portanto, que a Prefeitura igualmente reavalie essa parte do instrumento, 
dando-lhe contornos convergentes com a norma.

Sobre a eleição do índice de endividamento como exigência de qualificação econô-
mico-financeira, nossa jurisprudência tem construído entendimento que remete tal provi-
dência à prerrogativa do Poder Público; também tem considerado razoável a fixação entre 
0,30 e 0,50 para a maior parte dos segmentos da atividade econômica e mercantil, cir-
cunstância que, analisada isoladamente, poderia sugerir o afastamento da impugnação.

De outro lado, é cediço que, a teor do disposto no § 5º, do art. 31 da Lei de Licitações, 
é dever da Administração justificar detalhadamente as razões de fato em que se baseiam 
os índices contábeis eleitos. 

Isso porque tal análise tem por alicerce as peculiaridades do caso concreto, em espe-
cial o contexto específico de cada segmento e de cada momento da economia.

No caso presente, as justificativas para a eleição do mencionado indicador contábil 
vieram somente de modo argumentativo, desacompanhadas de estudos dando-lhes o 
devido suporte técnico.

E o levantamento paralelo efetuado pela Unidade Econômica da ATJ, ainda que reali-
zado pela via sumária que é inerente ao presente rito processual, indicou que as empresas 
prestadoras de serviços de limpeza urbana costumam possuir índices de endividamento 
acima do usual, tendo em vista a especificidade dos serviços e a necessidade constante 
de investimentos em equipamentos, veículos e tecnologias novas.

Exatamente nesse sentido caminhou recente deliberação deste E. Tribunal Pleno, na 
Sessão de 5/2/20, acolhendo Voto de minha lavra proferido nos autos do TC-25758.989.19-
8, nos seguintes termos:

“A parte da petição que efetivamente suscitou o conhecimento preliminar 
da representação, portanto, tratou de impugnar tema que se resolve con-
forme o caso concreto, não raro em sede de controle ordinário. 
Tratando o objeto, porém, de serviço público continuado e essencial, recor-
rentemente acompanhado e avaliado no campo de competências deste E. 
Tribunal, nossa jurisprudência fixou premissas e parâmetros que possibilitam 
debater, mesmo em tese, os efeitos da utilização de índices econômico-finan-
ceiros desalinhados a determinada conjuntura econômica ou de mercado e 
que, nessa exata medida, proporcionam risco à competitividade da licitação, 
causando, no limite, potencial e até irreparável prejuízo ao interesse público. 
Esse, justamente, o caso que a representante propôs, na medida em que a 
exigência de grau de endividamento menor ou igual a 0,50, que em deter-
minadas situações apresenta-se usual e suficiente para a avaliação da saúde 
financeira da licitante, no caso do mercado que agrega empresas dedicadas 
à prestação de serviços de limpeza pública, assim genericamente tomados, 
pode evidenciar restrição, porquanto potencialmente descolado de uma 
dada realidade fática em que a curva de endividamento medida a partir do 
comprometimento contábil de seus ativos tenda a valores mais elásticos. 
Daí este E. Plenário compreender possível e recomendável a adoção, ainda 
que em tese, de índices capazes de refletir situações históricas mais recen-
tes e circunscritas às vicissitudes de mercado, para com isso conferir fide-
dignidade à análise prospectiva desse tipo de capacitação das licitantes.”
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Como a análise é casual por excelência e tendo em vista o volume de recursos fi-
nanceiros previstos para a implementação do objeto, o que corrobora a necessidade de 
exame com redobrada atenção, parece-me indispensável que a Prefeitura promova estu-
dos necessários e detalhados para o fim de confirmar a possibilidade de adoção ou não 
do índice ora rechaçado, a fim de, com isso, conferir confiabilidade à verificação dessa 
capacitação das interessadas.

De igual modo, cabe à Prefeitura equacionar o tema relacionado à participação de 
empresas apenadas no âmbito do Município de Barueri (item 2.2, III e IV, do Edital), 
dando-lhe contornos convergentes com o enunciado da Súmula nº 51 deste E. Tribunal.

Oportuna, por fim, a revisão do item 6.1.2.3, para retificação do termo inicial do prazo 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte para procederem à regulari-
zação de sua documentação fiscal, adequando-o ao quanto disposto no artigo 43, § 1º, 
da LC nº 123/06, além da necessária inclusão de referência à documentação trabalhista, 
conforme artigo 42 da mesma norma.

Nessa conformidade, acolhendo as manifestações da ATJ, d. MPC e SDG, VOTO 
pela improcedência da representação formulada por Reivax Engenharia e Proje-
tos Ltda. (TC-0016131.989.20-4) e pela procedência parcial daquelas apresentadas 
por Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda. (TC-0016048.989.20-6) e Suma Brasil 
– Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A (0016162.989.20-6), determinando-se 
à Prefeitura Municipal de Barueri que revise a redação de seu edital, a fim de: a) 
suprimir o impedimento às licitantes de declarar a intenção de interpor recurso, 
disposto no item 4.1.1.5 do Edital, por incompatível com a modalidade concor-
rência; b) aprimore a regra de qualificação operacional de licitantes, retirando 
referências específicas, em conformidade com o inciso II e § 3º, ambos do artigo 
30 da Lei Federal nº 8.666/93 e Enunciados nos 24 e 30 de Súmulas deste Tribunal; 
c) reavalie a capacidade técnico-profissional, eliminando a menção feita à ativi-
dade  de “locação” de contêineres e à capacidade volumétrica específica, fixando 
parcelas de efetiva relevância técnica e econômica em respeito ao § 2º, do artigo 
30 da Lei de Licitações; d) reveja a redação dos itens 8.1.4 e 8.1.4.1, no sentido de 
tornar fora de dúvida a possibilidade de apresentação dos documentos indistinta-
mente pela empresa matriz ou empresa filial, quando se tratar de matéria atinente 
à comprovação da capacidade técnica; e) informe o percentual e a composição do 
BDI utilizado no orçamento referencial; f) revise, na conformidade do quanto aqui 
disposto, a cláusula que trata do grau de endividamento a ser comprovado como 
medida de qualificação econômico-financeira; g) revise a redação do item 2.2, III 
e IV, do Edital, dando-lhe contornos convergentes com o enunciado da Súmula nº 
51 deste E. Tribunal, no que se refere à participação de empresas apenadas no 
âmbito do Município de Barueri; e, h) retifique o item 6.1.2.3, adequando o termo 
inicial do prazo concedido às microempresas e empresas de pequeno porte para 
procederem à regularização de sua documentação fiscal ao quanto disposto no 
artigo 43, § 1º, da LC nº 123/06, além da necessária inclusão de referência à docu-
mentação trabalhista, conforme artigo 42 da mesma norma.

Sendo esse o julgamento, devem representantes e representada, na forma regimental, dele 
ser intimados, em especial a mencionada Prefeitura, a fim de que, ao elaborar novo instrumento 
convocatório para a Concorrência Pública SO/nº 008/2020, incorpore as retificações aqui de-
terminadas, providenciando a devida publicidade com a reabertura dos prazos, na forma da lei.
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1) Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as 
seguintes normas:
[...] 
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um 
consórcio ou isoladamente.
2) TC-012623.989.20-9, Sessão Plenária de 20/5/20, Relator o e. Substituto de Conselheiro Marcio Martins 
de Camargo; e TCs 004118.989.15-1 e 004201.989.15-9, Sessão Plenária de 19/8/2015, Relator o e, 
Substituto de Conselheiro Samy Wurman.
3) Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos; (grifei)



93Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

Conselheira

Cristiana 
de Castro 
Moraes

RELATÓRIO

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Procurador do Ministé-
rio Público de Contas, trata-se de Representação formulada pelos cidadãos José Car-
los de Souza e Pedro Luís Sobral Escada contra o edital da Concorrência Pública n.º 007/
SGAF/2020, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que objetiva a concessão a 
título oneroso da prestação dos serviços do sistema de transporte público do munícipio.

Os peticionários impugnam, em resumo, os seguintes aspectos do edital:

1 – Audiência pública
Aduzem que o Decreto Municipal n.º 18.517/2020 foi publicado contendo a convoca-

ção e as regras para realização de audiência pública com a finalidade de debater o edital 
de transporte público, marcando tal evento para o dia 27 de maio de 2020.

Explicam que, em razão da pandemia do novo coronavírus, a Municipalidade limitou 
a participação dos munícipes ao número máximo de 30 (trinta) pessoas. Reclamam que, 
embora tenha havido previsão de transmissão pela rede mundial de computadores, houve 
determinação de que somente os fisicamente presentes poderiam realizar manifestações 
orais, seguindo a ordem de inscrição.

Noticiam, entretanto, que a Defensoria Pública obteve, em 20 de maio de 2020, tutela 
provisória, deferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, de 
suspensão da realização do ato, decisão que não foi revertida após a interposição de agravo.

TC - 019560.989.20-4
Relatora: Conselheira Cristiana de Castro Moraes 
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 25/11/2020

CONCESSÃO A TÍTULO ONEROSO. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

EMENTA: Concessão a título oneroso da prestação de serviços  
do sistema de transporte público de São José dos Campos.
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Não obstante, relatam que a Prefeitura editou novo ato normativo (Decreto n.º 
18.538/2020) que revogou o anterior, de modo a concretizar a audiência pública ao arre-
pio do entendimento do Judiciário.

Explicam, no entanto, que, em vista do risco biológico, a adesão ao evento foi mínima, 
chamando a atenção para as dificuldades para participação da população mais vulnerável.

Consignam que a medida judicial impeditiva ainda continua vigente, sendo que o pleito 
de nulidade da audiência foi reiterado pela Defensoria Pública.

2 – Violação ao princípio da publicidade
Insurgem-se contra a previsão de que o edital apenas estará disponível até o dia 07 de agosto 

de 2020, 10 dias antes da entrega dos envelopes, o que entendem violar o princípio da publicidade.

3 – Gestão financeira
Apontam que o edital prevê que a gestão financeira será realizada por terceiro, a ser con-

tratado em data futura e incerta (subitens 1.1 e 1.2), assinalando, no entanto, que, atualmente, 
são as concessionárias que se responsabilizam pelo sistema de bilhetagem.

Criticam, assim, o fato de as interessadas precisarem apresentar propostas sem a clareza 
sobre quem e como será operado o sistema que as remunerará, gerando insegurança jurídica.

4 – Fundos de investimento em SPE
Salientam que o instrumento permite a participação de instituições financeiras, fun-

dos de investimentos e/ou entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, 
desde que em consórcio.

Acrescentam, contudo, que:

Em que pese no Brasil, por ordem da CMV não se possa ter valores mobiliá-
rios ou cambiais ao portador, essa modalidade ainda é permitida em muitos 
países, ao que sendo uma licitação na modalidade internacional, permitiria 
que fundos internacionais se associando aos fundos nacionais, tivessem in-
vestidores ocultos, meros portadores de papel, o que infringe frontalmente 
a segurança esperada pela constituição da SPE.

5 – Tarifa técnica de referência desatualizada
Registram que o edital aponta como critério de desclassificação a ausência de respeito à 

tarifa técnica de referência (R$ 4,67 para o lote 1; e R$ 5,04 para o lote 2) – subitem 8.3.2.
Como a data base de tal tarifa é 1º de janeiro de 2020, consideram desatualizada e em 

desacordo com a jurisprudência deste Tribunal.

6 – Demonstração de índices na qualificação econômico-financeira
Argumentam que os índices demandados para comprovação da boa situação financeira 

das participantes estão em desacordo com o segmento do mercado de transporte e com o 
atual momento vivenciado em decorrência da pandemia (subitens 8.4.15.1 e 8.4.15.2).

7 – Empresas em recuperação judicial
Consideram que os patamares estipulados para demonstração da saúde financeira 

das licitantes inviabilizam a participação de empresas em recuperação judicial.



95Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

8 – Visita técnica
Alvejam a obrigatoriedade de realização de visita técnica (subitem 8.4.21), argumen-

tando que o edital deve oferecer todas as informações para a elaboração das propostas, 
além de citar julgados em socorro de sua compreensão.

9 – Garantia contratual
Hostilizam a previsão de prestação de garantia contratual equivalente a 3% (três por 

cento) do total da arrecadação tarifária durante a vigência do ajuste (subitem 13.16), 
porquanto deveria ser calculada com base nas receitas de um ano ou na estimativa de 
investimentos, sob pena de se inviabilizar o ingresso de diversas interessadas.

10 – Instalação de empresa estrangeira no Brasil
Não se conformam, em relação ao previsto nos subitens 14.3 e 14.3.1, com a ausência 

de estabelecimento de prazo para a adoção das providências indicadas no edital para o 
caso de vitória no certame de empresa estrangeira não instalada no Brasil ou sem socie-
dade subsidiária constituída em solo pátrio. 

Ressentem-se, ainda, da falta da indicação de consequências para o caso de não aten-
dimento das diligências determinadas, seja por inação, seja por negativa governamental.

11 – Possibilidade de alteração indireta da empresa vencedora em violação 
aos princípios licitatórios

Reportam-se à possibilidade de abertura de capital da SPE na bolsa de valores, sem a 
estipulação de controle acionário, para censurar a permissão de completa descaracteriza-
ção da sociedade ao longo do tempo (subitens 14.4 e 14.8).

Afirmam que caminha no mesmo sentido o subitem 14.5, que autoriza a terceirização, 
dando ensejo para que a concessionária atue como “CNPJ de fachada” ou como pessoa 
interposta de terceiro não participante da licitação sem a qualificação necessária.

Aduzem que igual abertura está presente no subitem 15.3.
Não concordam, por fim, com a falta de delimitação das áreas em que terceiros po-

dem atuar, permitindo-se organizar um grupo de empresas, sem capacidade de participar 
da licitação, para operar em nome da vencedora.

12 – Oferecimento do contrato em garantia para empréstimo consignado
Insurgem-se contra a possibilidade de que o contrato de concessão sirva de caução 

de eventual empréstimo para operacionalização dos serviços (subitem 14.12), revelan-
do a fragilidade das garantias exigidas e a natureza de ficção das análises de capacida-
de financeira realizadas.

Além disso, criticam a falta de previsão do procedimento caso a concessionária não 
honre os pagamentos, venha a falir e perca a concessão, colocando em risco o erário.

13 – Contradição na execução do contrato
Realçam que, embora o subitem 15.1 determine que o contrato segue por conta e risco 

da licitante vencedora, há previsão de que a terceirização de atividades deverá contar 
com a autorização do concedente.

Compreendem que o ato de chamamento é contraditório e limita a forma de gestão 
da prestação dos serviços.
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14 – Planilha financeira
Informam que o subitem 16.1.3 fixa janeiro de 2020 como data de referência para 

o reajuste anual.
Ponderam, no entanto, que, se houver impugnações ou medidas que impliquem atra-

so no início da prestação de serviço, compromete-se toda a planilha financeira.
Mesma situação, segundo acrescentam, ocorre em relação à autorização para pri-

meira revisão do contrato passados 14 (catorze) meses de execução do contrato, período 
em que já haverá sido aplicado o reajuste da tarifa, o que impacta a planilha financeira, 
tornando-a documento puramente formal.

15 – Revisão extraordinária
Apontam que a permissão de reajustes técnicos extraordinários desde a assinatura do 

contrato demonstra que o objeto parte de “estimativa etérea e sem qualquer liquidez”.
Ainda, aduzem que a existência de revisão extraordinária contraria a lógica da tarifa 

técnica adotada, na medida em que o subitem 16.3.1 cataloga situações que deveriam ser 
contempladas por ocasião do estabelecimento do teto tarifário.

No mais, salientam que a alínea “b” do subitem 16.3.3 é contraditória com o rol per-
missivo de revisões extraordinárias, tendo em vista que a concessão de gratuidade por ato 
que não seja da concedente possui natureza de fato do príncipe.

16 – Índice de confiabilidade
Explicam que o subitem 17.1.6 estabelece o pagamento de bônus e deduções a 

partir de uma fórmula de avaliação de execução de contrato a incidir sobre a remu-
neração da concessionária.

Entretanto, indicam que não se vislumbra o fundamento legal dessa aplicação, vez 
que a variabilidade de remuneração por desempenho não se coaduna com o regime lici-
tatório, em que o serviço deve ser prestado com qualidade e regularidade o tempo todo.

Entendem que a criação desse mecanismo retira o poder fiscalizatório da municipalidade.

17 – Ilegalidade da criação da proporcionalidade entre preço público e tarifa técnica
Alegam que o edital afronta a Lei de Mobilidade ao restringir as possibilidades de 

utilização de subsídios, porque impõe a obrigatoriedade de superávit financeiro para su-
portar outros serviços.

Sinalizam que o subitem 17.2.1 estipula que o preço público a ser aplicado aos usuá-
rios estará sempre acima da tarifa técnica de remuneração da concessionária.

Compreendem que a previsão não possui relevância e interesse para a ocorrência do 
certame, vez que para a contratada não interessa o preço público, desde que lhe seja 
garantido o repasse da tarifa técnica.

Além disso, sustentam que o edital não possui força de lei, motivo pelo qual não pode 
servir de instrumento para impedir a Municipalidade de subvencionar o transporte público.

Chamam a atenção, nesse sentido, para as situações adversas que podem ocorrer no 
prazo de 10 (dez) anos e exigir subsídios da tarifa por parte da Prefeitura.

18 – Previsão de superávit
Informam que o subitem 17.2.2 estabelece retenção de superávit financeiro resultante 

da diferença da tarifa pública arrecadada e da tarifa técnica paga à concessionária.
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Consignam que o sistema de transporte público não deve trabalhar com margem 
de arrecadação indireta, com reversão de uso no sistema de mobilidade urbana.

Ponderam que o preço público deve servir tão somente ao custeio necessário, 
sem impor ônus adicional à população, razão pela qual eventual superávit deveria 
servir de subsídio ao valor da passagem.

19 – Fontes de receitas alternativas
Rebelam-se contra o caráter subjetivo do subitem 17.5.2, que trata de fontes de 

receitas alternativas:
O subjetivismo de tal artigo impacta diretamente na paridade en-
tre os concorrentes uma vez que trata de outras fontes de Receita 
Alternativa que a legislação municipal e a CONCEDENTE venham a 
autorizar, tendo impacto direto na planilha financeira, conforme item 
17.5.2. Tal subjetivismo vai além ao não especificar qual parcela de-
verá ser obrigatoriamente revertida para o poder concedente para 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, podendo cada licitante 
indicar uma variação de 0,01% a 100%, uma vez que NADA CONSTA 
no Decreto nº. 18.551/2020 sobre as possibilidades de receita aces-
sória para as Concessionárias da Operação Técnica do Sistema de 
Transporte de São José dos Campos.

20 – Fiscalização dos serviços
Sustentam que os subitens 21.2, 21.4.1.1 e 26.20.1.1 são ilegais, porque estabe-

lecem a possibilidade de contratação de conveniados para a fiscalização dos serviços 
concedidos, a qual deveria estar a cargo de servidores públicos.

Além disso, criticam a disposição de que as normas de fiscalização serão futuramente previstas.

21 – Comunicações
Hostilizam o anacronismo e o caráter contraditório da permissão das comunica-

ções relativas aos contratos apenas por meios físicos (subitem 26.16).

22 – Fluxos de passageiros equivalentes
Aduzem que a quantidade de passageiros equivalentes prevista para os lotes 1 e 

2 no Anexo IH, englobando média mensal de 4.196.423,5, é irreal e não é atingida 
desde 2016, conforme dados divulgados pela Municipalidade.

Enfatizam que há tendência de retração no número de usuários no transporte 
público, assim como que a superestimativa do edital pode implicar desequilíbrio con-
tratual desde o nascedouro da relação.

23 – Prazo para instalação de garagem
Consignam que a minuta contratual prevê que a operação dos serviços deve se iniciar 

em 90 (noventa) dias após a assinatura da avença, sendo que, nos 10 (dez) dias anterio-
res à assunção, precisa ocorrer a apresentação das instalações da garagem para vistoria.

Defendem, todavia, que o prazo concedido é insuficiente, favorecendo as em-
presas que já prestam as atividades ou estão instalados na localidade, conforme 
precedente que colacionam.
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Em conclusão, requerem a suspensão da licitação, com o reconhecimento poste-
rior da nulidade do procedimento.

Considerando a possibilidade do regular exercício do contraditório, antes de avaliar 
o mérito dos questionamentos aduzidos, assinei à autoridade responsável o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para que apresentasse suas justificativas sobre todos os argumen-
tos de impropriedade aventados, acompanhadas de cópia completa do edital, inclusive 
com as alterações eventualmente adotadas.

Recomendei fosse mantida a suspensão do certame, voluntariamente adotada pela 
Municipalidade, até ulterior deliberação deste Tribunal.

Em momento próximo ao instante em que exarava referido despacho, a Prefeitura 
peticionou nos autos justamente para noticiar a suspensão do procedimento licitatório, 
para a realização de adequações no edital. Pleiteou, por essa razão, a extinção da repre-
sentação, por perda de objeto.

Posteriormente, já em resposta ao contraditório ofertado, a Municipalidade compare-
ceu para prestar esclarecimentos, juntando, para tal fim, relatório subscrito por represen-
tante da Secretaria de Mobilidade Urbana local.

Acerca da audiência pública, após reproduzir dispositivos legais aplicáveis, salienta 
que o Decreto Municipal n.º 18.538/2020 revogou o Decreto Municipal n.º 18.517/2020, 
tendo sido convocada a sociedade civil para novo evento, ocorrido no dia 15/06/2020, o 
qual contou com ampla participação popular.

Aduz que a audiência foi transmitida virtualmente, assim como em meios televisivo e radio-
fônico, sendo que foi antecedida por anúncios nos ônibus, pontos de parada e terminais locais, 
nas repartições públicas e em jornais, assim como por avisos veiculados por carros de som.

Esclarece, também, que foram divulgadas na página oficial da Municipalidade as in-
formações relativas ao evento.

Ressalta que a minuta de edital foi apresentada ao Conselho Municipal de Mobilidade 
Urbana (COMOB), que possui representantes dos usuários do transporte público eleitos 
pela população. Após, prossegue o relato, passou-se para a rodada de 10 (dez) reuniões 
públicas, com o objetivo de expor o novo ato de chamamento e informar os interessados 
sobre as alterações no transporte.

Assinala que, finalizadas essas reuniões, houve o planejamento e divulgação da 
audiência, de forma a permitir a transmissão e consequente acesso pelo maior número 
possível de pessoas, tendo sido franqueada abertura para contribuições ao texto do 
edital até o dia 17/06/2020.

Destacando novamente as formas de difusão e divulgação da audiência, consigna 
que a participação popular não se limitou aos moldes convencionais, restando aces-
sível a qualquer munícipe. 

Cataloga as manifestações realizadas, assegurando que serão formalmente respondi-
das em documento oficial a ser disponibilizado no portal da Municipalidade.

Ainda, chama a atenção para o total de visualizações e de alcance por região.
Em relação às medidas de isolamento social em razão da pandemia, sublinha que 

órgãos do Governo do Estado de São Paulo vêm realizando por meio virtual audiências 
públicas para obras e projetos de maior vulto e impacto social, citando, a propósito, pare-
cer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Estado.

Conclui, assim, terem sido observadas as normas de regência e assegurado pleno 
acesso à população interessada à audiência pública.
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Dando seguimento, no que se refere à indisponibilidade do ato de chamamento, aduz 
que inexiste comando normativo “quanto à quantidade de dias de sua exposição (do edi-
tal) ter obrigação de ser coincidente com a data de abertura do certame”.

Afirma ainda que tal limitação de exibição se deve à realização de visita técnica obrigatória. 
Assevera que houve respeito ao prazo de publicidade mínimo prescrito em lei, sendo que 

o edital ficou disponível entre 20/06/2020 e 07/08/2020, iniciando-se, então, o intervalo de 5 
(cinco) dias úteis para a realização de visita técnica até a abertura do certame (17/08/2020).

De todo modo, indica que a intenção da Administração, por ocasião da republicação 
do edital, é suprimir a imposição de inspeção obrigatória, eliminando-se, em consequ-
ência, o período de indisponibilidade do instrumento.

No que concerne à gestão financeira, explica que, atualmente, é realizada direta-
mente pelos operadores do sistema, que a terceirizam. Elucida que, considerando que as 
concessionárias não costumam possuir expertise na prestação direta de serviços de tec-
nologia, a Prefeitura optou por contratar diretamente a empresa responsável pela gestão 
financeira, com respaldo na Lei Municipal Complementar n.º 629/2020.

Compreende inexistir risco, porquanto as medidas acautelatórias serão tomadas no 
edital para contratação da referida empresa, acrescentando que essa opção permite, ain-
da, a exigência de usabilidades de interesse público e de tecnologia de ponta.

Assegura que os recursos serão enviados diretamente para as operadoras, as 
quais poderão fiscalizar o sistema de bilhetagem.

Além disso, a combinação entre transparência e a atualidade da tecnologia garan-
te, a seu ver, gestão financeira mais segura.

Em socorro de sua compreensão, reproduz dispositivos da Lei Complementar Mu-
nicipal n.º 629/2020.

Em relação aos fundos de investimento em SPE, chama a atenção para a concentra-
ção do mercado do setor de transportes, de modo que a permissão do edital possibilita 
o ingresso de mais interessadas e, em decorrência, menores valores serão ofertados 
para a tarifa técnica. 

Não obstante, informa que o instrumento será aperfeiçoado para assegurar que 
tais fundos estejam em conformidade com a regulação da Comissão de Valores Imo-
biliários, do Banco Central, da Superintendência de Seguros Privados e da Superinten-
dência Nacional de Previdência Complementar.

Sobre a tarifa técnica de referência, salienta que a data-base do estudo econômi-
co-financeiro do edital e a abertura do certame distam menos de 6 (seis) meses, lapso 
que respeita a jurisprudência do Tribunal.

Acerca dos índices de aferição da saúde financeira, indica, primeiramente, que o ba-
lanço a ser apresentado, para tal finalidade, diz respeito ao exercício de 2019, não haven-
do reflexos das medidas adotadas em razão da atual pandemia.

No mais, sustenta que os parâmetros utilizados estão de acordo com os valores acei-
tos pelo Tribunal de Contas da União e por esta Casa.

No que concerne à participação de empresas em recuperação judicial, além do salien-
tado em relação ao balanço patrimonial, pondera que as interessadas em tal condição 
apenas podem ser habilitadas se comprovarem viabilidade econômico-financeira, nos ter-
mos do artigo 53 da Lei Federal n.º 11.101/2005.

Deste modo, aduz que a exigência da comprovação da boa saúde financeira, nos 
termos do ato convocatório, constitui cumprimento de dever legal.
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Em relação à visita técnica, reitera que será excluída do edital, tendo em vista 
as medidas de isolamento.

Tratando da garantia contratual, após mencionar a jurisprudência deste Tribu-
nal, argumenta que é incorreto afirmar que tal cautela deveria ser calculada com 
base nas receitas de um ano, tendo em vista que o Poder Público pode optar por 
percentual incidente sobre o total de investimentos previstos.

Explica, a propósito, que o edital demandou a prestação de garantia em pata-
mar semelhante a licitações de porte similar.

Sustenta que o risco de descontinuidade das atividades recai sobre a totali-
dade do contrato, podendo ocorrer a qualquer momento. Destarte, entende se 
tratar de incompreensão dos representantes acerca dos riscos envolvidos em 
contratos de serviço público.

Ademais, lembra que o edital permite a entrada de empresas estrangeiras e 
participação de fundos de investimento, além da possibilidade de utilização do 
ajuste para alavancar eventuais insuficiências no capital próprio.

Destaca, ainda a esse respeito, certa contradição entre os tópicos da repre-
sentação, salientando que o formato do edital propicia a proteção ao cidadão e o 
acesso às empresas de pequeno porte.

No que se refere à instalação de empresas estrangeiras, sublinha que o edital 
confere prazo de 30 (trinta) dias para que a vencedora assine o contrato, sob pena 
de levantamento da garantia da proposta e outras sanções legais cabíveis.

Após tecer ponderações sobre o histórico das interessadas estrangeiras que perma-
neceram no Brasil, salienta que os riscos de descumprimento das regras são os mesmos 
para qualquer empresa, não havendo razões para distinções em relação às nacionais.

No mais, entende que colocar exigências extras para as licitantes de fora do 
país reduziria a concorrência.

Em continuidade, no que concerne à abertura em bolsa de valores, ressalta que o 
contrato de concessão exige a manutenção do controle societário da concessionária, 
que só pode ser alterado com alteração prévia da concedente, motivo pelo qual ine-
xiste possibilidade de modificação indireta sem a ciência do Poder Público. Acrescenta 
que o subitem 14.8 do edital não guarda pertinência com o ponto questionado.

Articula que não há motivo para impedir o crescimento da empresa vencedora, 
sendo que a composição do patrimônio da empresa não deve se submeter à Prefei-
tura, pois não afeta a qualidade da prestação do serviço.

Com relação à terceirização de atividades, o edital estabelece que somente pode 
ocorrer em conformidade com a legislação local e com prévia autorização do conceden-
te, de modo que a descaracterização da sociedade não será permitida pela Prefeitura.

Esclarece, na sequência, que não permitir o oferecimento do contrato como 
garantia de empréstimo reduziria as chances de empresas menores, incapazes de 
assumir os serviços apenas com recursos próprios.

Refuta a ocorrência de contradição na disciplina da execução do contrato.
Acerca da planilha financeira, elucida que a fórmula de reajuste garante a atualização 

dos valores em função da variação dos custos, inclusive em caso de eventuais atrasos.
Informa que a primeira revisão contratual, após 14 (catorze) meses, objetiva ve-

rificar se as bases ajustadas estão conformes, considerando as diversas inovações 
incluídas no modelo, não se referindo às eventuais perdas inflacionárias.
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No mais, explica que há necessidade de se garantir a correção dos montantes a 
valor presente no início do contrato.

Sobre a revisão extraordinária, pondera que diversas situações podem requerer tal 
procedimento, de impossível previsão, de modo que o mecanismo reduz os custos para 
o setor público e os riscos para os participantes.

Consigna que o subitem 16.3 do edital procura ilustrar casos em que seria cabível a revi-
são, garantindo que a Prefeitura apenas utilizará o expediente em caso de real necessidade. 

Sustenta que a crítica à alínea “b” do subitem 16.3.3 não possui fundamento, vez que mu-
danças nas gratuidades ou nos descontos legais não interferem nos passageiros equivalentes.

De todo modo, esclarece que, ocorrendo fato do príncipe, caberá revisão extraordinária.
Prosseguindo, afirma que a fiscalização não pode mais ser exclusiva do setor públi-

co, cabendo participação dos cidadãos.
Além disso, salienta que as administrações precisam se aproveitar dos avanços da 

tecnologia e gerar índices que garantam a qualidade do serviço prestado em tempo 
real, sem alocar contingentes expressivos de funcionários públicos.

Assim, entende que o índice de confiabilidade aumenta consideravelmente a capa-
cidade fiscalizatória do Município.

Assevera que, se não houver punição em caso de serviço em desacordo com a 
contratação, o esforço de fiscalização não teria efeito prático. Da mesma forma, 
assinala que não seria justo deixar de premiar os fornecedores que superassem os 
parâmetros de qualidade.

Se não bastasse isso, rememora que a concessionária deverá observar o Decreto 
Municipal n.º 18.551/2020, que tipifica condutas e comina penalidades, as quais são 
passíveis de aplicação pela fiscalização local.

Dando seguimento, registra que, levando em consideração as opções legais dispo-
níveis, a Municipalidade decidiu que a melhor forma de gerir a concessão seria a partir 
do modelo de superávit tarifário, possibilitando que a tarifa pública cubra os custos da 
operação de transporte e contribua para outras atividades limitadamente.

Em acréscimo, assegura que, caso seja necessário, adotará o subsídio tarifário, 
conforme autorizado na legislação pertinente.

Não obstante, anuncia que está em estudo nova redação para o item 17.2.1.
Defende, na sequência, que o superávit tarifário pode ser usado em favor da 

qualidade da mobilidade urbana para o usuário de forma ampla, conforme disposi-
ção da Lei Federal n.º 12.587/2012.

Em relação às fontes de receita alternativa, alega que seria irresponsabilidade fixar 
um único percentual para todas elas, o qual, conforme visto em outros casos, deve 
variar entre 15% e 30% do projeto. 

Argumenta que a opção da Prefeitura foi por autorizar, caso a caso, a partir de 
projeto da concessionária, a possibilidade de receitas alternativas, cujo percentual 
de reversão será definido com a avaliação das premissas econômicas apresentadas.

Acerca da fiscalização dos serviços, afirma que contratos complexos exigem apoio 
de tecnologia, de maneira a haver necessidade de entidades conveniadas para prover os 
servidores públicos e autoridades dos elementos para a tomada de decisão.

No que toca às metodologias de envio de comunicações ao longo do contrato, no-
ticia que, embora seja tema abrangido pela discricionariedade, será reavaliado, com a 
inclusão de formas tecnológicas mais modernas.

JURISPRUDÊNCIA
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Prossegue aduzindo que a rede de transportes e o fluxo de caixa possuem como refe-
rência o mês de outubro de 2018, de sorte que o número de passageiros do aludido mês 
multiplicado por 12 corresponde ao total anual indicado.

Explica que não foi considerado aumento da demanda ou migração em razão de outros 
modais de transporte, tampouco foi levada em conta redução decorrente da pandemia atual.

A propósito, informa que o procedimento da licitação iniciou-se em 2018 e a contra-
tação da FGV para a realização da pesquisa aplicada ocorreu em 2019, razão pela qual os 
estudos técnicos já estavam concluídos antes do advento da crise em decorrência do novo 
coronavírus, sendo que a necessidade de cumprimento do planejamento municipal para a 
realização do certame não possibilitariam a revisão desses levantamentos.

Tal impossibilidade, acrescenta, levou a FGV a introduzir em sua proposta a pre-
visão de ajustes operacionais para equacionar a oferta e demanda durante os 12 
(doze) primeiros meses de vigência dos novos contratos de concessão, após o que se 
processará a primeira revisão ordinária.

Acerca do prazo para instalação da garagem, acredita que o entendimento de que 
se consideram razoáveis 180 (cento e oitenta) dias pode ser flexibilizado se o Poder 
Público oferecer outras facilidades às empresas, como por exemplo a ausência de 
limitação ao território de São José dos Campos, o que está em conformidade com a 
jurisprudência desta Corte. 

De mais a mais, cita julgado, deste Tribunal, que reputou adequada a concessão de 60 
(sessenta) dias para essa finalidade.

Em conclusão, a petição protocolizada informa que o procedimento administrativo 
permanece suspenso, diante de atividades de revisão a cargo da equipe da FGV, reque-
rendo dilação de prazo a fim de ser concluída a reavaliação do edital.

Indeferi, mediante despacho, o pedido de arquivamento do processo, tendo em 
vista que a suspensão da licitação, mesmo que seja para aperfeiçoamento do edital, 
não implica a desconstituição plena do ato impugnado, o qual ainda continua pos-
suindo existência no plano jurídico.

Atendi, contudo, a solicitação de prorrogação de prazo requerida para a apresenta-
ção de justificativas complementares sobre os argumentos de impropriedade aventados, 
acompanhadas de cópia completa do edital.

Comparece, então, a Municipalidade com a oferta de versão revisada do edital e relatório 
em que indica as alterações propostas, reiterando, no mais, as justificativas antes apresentadas.

Em aludido relatório de revisão, sustenta inicialmente que não mais haverá visita téc-
nica, tampouco período de indisponibilidade do edital.

Noticia que incluirá disposição para que apenas possam participar do certame fundos 
de investimento e de pensão, assim como instituições financeiras em conformidade com 
a legislação brasileira.

Em relação à tarifa técnica de referência, explica que a licitação cuida de serviços de 
transporte público, destacando que a lógica subjacente às concessões é diversa daquela 
presente nos demais contratos administrativos, em especial em razão do longo prazo 
necessário para fazer frente aos investimentos do parceiro privado.

Informa que, no caso presente, os estudos de viabilidade referem-se a janeiro de 2020, 
valendo-se de valores reais, data-base que será empregada nas propostas de preços.

Em assim sendo, pondera que, como o reajuste de preços possui como referência o 
momento dos estudos iniciais, os valores referentes ao fluxo de caixa da concessão se 
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manterão reais, até o início da operação, ocorrendo a correção para manter a tarifa técni-
ca de remuneração atualizada durante o curso da licitação e do contrato.

Dando seguimento, embora considere que os índices econômicos adotados para boa 
situação financeira das empresas poderiam ser mantidos, em razão das possíveis reper-
cussões da pandemia, entendeu por bem inserir a possibilidade de que tal comprovação 
também ocorra por intermédio da demonstração de patrimônio líquido equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor estimado dos investimentos nos primeiros 12 (doze) meses de 
contratação, conforme Súmulas n.º 37 e 43.

Em relação à participação de empresas em recuperação judicial, aduz, além da via-
bilidade referida de evidenciação da capacidade econômico-financeira por intermédio de 
patrimônio líquido mínimo, excluiu a necessidade de prestação de garantia da proposta.

No que concerne à revisão extraordinária, anuncia que introduziu modificações, ten-
do em vista que os impactos da pandemia na demanda de transporte público ainda são 
possíveis no começo da operação, de modo que colocar esse risco para a concessionária 
poderia representar ônus excessivo.

Acrescenta, a propósito, que, para lidar com esses possíveis efeitos no início, incluiu 
nova alínea no subitem 16.3.1, destacando que a revisão contratual é o mecanismo perfei-
to para lidar com as incertezas nos contratos administrativos de longo prazo. 

Seguindo, sinaliza que ainda que considere legítima a política superavitária, eliminou 
a relação entre a tarifa pública e a tarifa técnica de remuneração.

Em relação às comunicações, informa que inexiste, atualmente, previsão legal na Pre-
feitura para que ocorram em vias eletrônicas. No entanto, incluiu disposição caso venha 
a dispor de sistema para tanto.

No que diz respeito ao fluxo de passageiros equivalentes, registra que:

Como é conhecido, um dos fatores que levaram à perda de passageiros, foi 
a concorrência com o transporte por aplicativos. As inovações propostas 
neste edital o tornam perfeitamente competitivo com esse sub-modal. Na 
realidade, essa demanda está de acordo com o que se verificou em outu-
bro de 2018 mesmo com o transporte por aplicativos já consolidado. Como 
as estimativas foram realizadas antes da pandemia e, no ato de publicação 
deste edital ainda não estava claro o alcance da mesma, não foi prevista a 
possível redução da demanda decorrente da pandemia pela qual passa o 
país. O novo texto deve levar esse fator em conta provisionando um tempo 
inicial para que a demanda integral possa se realizar e ajustando as entra-
das das concessionárias de maneira consistente com essa nova situação, 
por meio do item 16.3.1 - alínea g, do Edital, que prevê a possibilidade de 
revisão extraordinária do contrato de concessão para o início da operação 
se, em momento mais próximo a tal evento, houver indícios de que, por 
conta da pandemia, a demanda projetada não vai se concretizar.

Na sequência, em relação à garagem, consigna que ampliou o prazo do início da 
operação para 150 (cento e cinquenta) dias e eliminou as especificações mínimas que 
anteriormente constavam do edital.

Além disso, informa que foram feitas alterações em razão de outras impugnações 
formuladas em sede administrativa.

JURISPRUDÊNCIA
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Examinando os termos da Representação intentada, ainda que à luz das razões e 
propostas defensórias, compreendi que se justificava a intervenção prévia deste Tribunal.

De fato, sem prejuízo da oportuna análise de todas as insurgências formuladas na inicial, 
subsistiam reclamações controvertidas, ainda que somente em parte, que alvejam diver-
sas particularidades da licitação, englobando desde os atos antecedentes ao certame, a 
exemplo da audiência pública, até aspectos pertinentes ao desenrolar e ao equilíbrio eco-
nômico-financeiro da futura avença, com potencial, caso fossem dignas de acolhimento, 
de prejudicar a competitividade da licitação e, no limite, afetar a higidez do procedimento.

Descrito cenário recomendava a análise apriorística da matéria, ainda que nos limites 
permitidos pelo rito do exame prévio do edital.

Demarquei, na oportunidade, que a versão de edital modificada apresentada pela 
Prefeitura seria considerada na apreciação da matéria por esta Corte somente como sub-
sídio defensório, tendo em vista que o ato objeto de análise consiste naquele efetivamen-
te lançado à praça e impugnado pela representação.

Por esses motivos, 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 encaminhasse cópia integral do instrumento convocatório impugnado e 
seus anexos, vez que referida providência ainda não havia sido cumprida, assim como 
para que oferecesse, se entender pertinente, justificativas complementares sobre as 
impropriedades aventadas na inicial.

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

Em resposta, a Prefeitura salienta que todos os esclarecimentos já foram prestados, 
com a revisão integral do instrumento convocatório, a ser oportunamente publicado, a 
fim de que o procedimento licitatório tenha regular prosseguimento.

Sustenta que esta Corte deve analisar não mais o edital original, que faz juntar, tendo 
em vista que a decisão voluntária de suspensão da licitação foi adotada anteriormente ao 
primeiro despacho exarado nesta Corte, não vendo utilidade na apreciação daquele ato, 
em prestígio ao princípio da eficiência. 

Defende que a versão reformulada do instrumento decorre de revisões do Poder Pú-
blico e de equipe da FGV, atendendo ao exercício da oportunidade conferida no despacho 
inicial para apresentação de eventuais alterações no edital. 

Reafirma, ao fim, não obstante a urgência da matéria, que o prosseguimento da lici-
tação apenas se dará após a manifestação final desta Corte.

Assessoria Técnica, examinando os aspectos de economia e jurídicos, Chefia de 
ATJ, Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria Geral manifestam-se pela 
procedência parcial da representação.

Na Sessão Plenária de 18/11/2020, o Procurador Municipal Dr. Ronaldo José Andrade 
Proferiu proferiu sustentação oral.

Esclarece, de início, que o processo em discussão diz respeito à concessão de transpor-
te coletivo de São José dos Campos que se pretende distinto de procedimentos licitatórios 
pertinentes a esse objeto, por seu caráter de inovação.

Explica que a Municipalidade resolveu contratar cientistas de dados vinculados ao 
CEPESP1  da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que fez, a partir de uma avaliação en-
volvendo grandes locais no cenário internacional, um novo sistema de transporte coletivo.
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Destaca, a respeito, pontos principais de alteração ou de distinção. 
Primeiro, segundo indica, corresponde à separação dos recursos financeiros da con-

cessão, ou seja, o operador não ficará responsável pelo manejo dos créditos tarifários. 
Afirma que, ordinariamente, os editais vinculam na mesma pessoa jurídica tanto o 

fornecimento dos veículos e o respectivo pessoal quanto a gestão financeira.
Relata que, no presente certame, a partir dos estudos realizados, está havendo a 

separação: de um lado, a operação, que é objeto da licitação em análise; de outro, cinco 
plataformas tecnológicas.

Uma primeira plataforma, cujo edital está em vias de ser levado à praça, envolverá todo 
o serviço separado da gestão financeira e também todo o serviço de dados, porque todas as 
informações coletadas na prestação das atividades serão usadas na política pública.

Explica que utilizando-se de sistema de dados abertos e computação em nuvem, com 
observância da LGPD, tais informações serão usadas pelas demais plataformas tecnológicas.

Compõem, no relato, as demais plataformas:  segunda – sistema de gestão de todos 
esses dados; terceira – comunicação com usuários; quarta plataforma – meios de paga-
mento; e quinta – mobilidade como serviço efetivamente.

Continua elucidando que o bilhete único, cuja carteira está sendo monetizada, será 
objeto de licitação em separado, esclarecendo que o custeio dessas plataformas virá des-
se serviço e não havendo impacto nas operações em exame.

Aduz, ainda, que a Municipalidade trouxe esclarecimentos suficientes sobre os demais 
pontos, sendo que boa parte deles já foi objeto de reconhecimento pela Administração, 
após revisão de todos os trabalhos, tendo sido apresentado o novo texto editalício.

Passa, então, a abordar a questão da audiência pública, declarando ser um problema 
de fato para o Poder Público em tempos de Covid-19. 

Ainda assim, assinala que o edital que foi levado para análise da população por meio 
de 10 (dez) reuniões, com ampla convocação, também para uma subsequente audiência 
pública com participação em tempo real por Facebook, canais oficiais, permitiu a partici-
pação dos interessados. 

Reafirma que o interesse do Município é que exista participação da população, tal 
qual já houve por ocasião do projeto de lei autorizativa, em tempo anterior à pandemia, 
com amplo debate tanto do Conselho Municipal de Transporte Urbano como também por 
meio das audiências públicas.

Ao final, reforça que alguma parcela dos pleitos, que foi objeto da representação e pos-
teriormente da análise voluntária das duas equipes (da Municipalidade e da FGV), levou ao 
reconhecimento da necessidade de revisão do edital, que já está anexado aos autos.

Após a sustentação oral, o processo foi retirado de pauta para reinclusão na sessão seguinte.

É o relatório.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Procurador do Ministério Público 
de Contas, inicialmente, solicito referendo deste Plenário para as medidas preliminares 
adotadas no sentido de requisição de documentos e justificativas e determinação de sus-
pensão do procedimento, propondo o recebimento do feito como Exame Prévio de Edital.

O exame a ser empreendido na presente sede, diversamente do pugnado em 
sede defensoria, possui como objeto o edital original lançado à praça, o qual foi 
alvo dos questionamentos. 

JURISPRUDÊNCIA
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Evidentemente, o esforço da Administração para revisar, por conta própria, o instru-
mento convocatório e franquear o acesso à versão aprimorada não é despida de utilidade, 
na medida em que o protótipo do futuro ato de chamamento se incorpora às justificativas 
apresentadas, podendo ser levado em consideração, enquanto subsídio de tal quilate, na 
avaliação ora levada a efeito.

Isto posto e passando propriamente ao teor das impugnações, avulta falha cuja gravi-
dade impõe a determinação de anulação do certame.

De fato, inexiste espaço para reputar hígida a audiência pública realizada.
Contextualizando a matéria, insta consignar que, com vistas a disciplinar o evento, o 

Chefe do Executivo editou o Decreto n.º 18.517, em 08 de maio de 2020, convocando os 
interessados para reunião a ser realizada em 27 de maio de 20202.

Ocorre que, antes da concretização do encontro, por meio de decisão exarada em 20 
de maio de 2020, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro e Comarca de São José 
dos Campos concedeu tutela antecipada, no bojo de ação civil pública ajuizada pela De-
fensoria Pública do Estado de São Paulo em face da Municipalidade, para “suspender a 
realização da audiência pública mencionada no Decreto Municipal n.º 18.517/2020, bem 
como das reuniões indicadas na inicial ainda não realizadas (fls. 07), até que sejam adota-
das, pelo Governo do Estado, medidas de abrandamento das regras de isolamento social” 
(Processo n.º 1010493-39.2020.8.26.0577).

Inconformada, a Prefeitura interpôs agravo de instrumento (Processo n.º 2109357-
80.2020.8.26.0000 – 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo), 
tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado. Rejeitados, na sequência, 
embargos de declaração opostos pela agravante. No mérito, o recurso foi considerado 
prejudicado (acórdão em 03 de agosto de 2020)3, em vista dos fatos que se passa a rela-
tar, que esvaziaram o objeto do referido feito.

É que, nesse interregno, ainda no início do andamento da ação civil pública, o Poder 
Executivo local publicou nova norma (Decreto Municipal n.º 18.538, de 29 de maio de 
2020) para regulamentar a realização da audiência pública para tratar do edital de licita-
ção, revogando expressamente o ato anterior impugnado4.

O evento foi marcado e realizado no dia 15 de junho de 2020.
Como tais fatos foram levados ao conhecimento do Judiciário, no seio da demanda refe-

rida, o Juízo da 2º Vara do Foro e Comarca de São José dos Campos, por ocasião da sentença 
exarada, debruçou-se sobre eles, concluindo pela invalidade da audiência concretizada. 

Vale reproduzir trechos de interesse da r. sentença prolatada, inclusive para fins 
de observar os relevantes motivos que levaram a Defensoria Pública a ajuizar ação e 
os fundamentos da decisão:

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pela Defensoria Pública do Esta-
do de São Paulo em face do Município de São José dos Campos.
Alega a autora que o Decreto Municipal n.º 18.517 versa sobre a realiza-
ção de audiência pública do Projeto do Novo Transporte Público Munici-
pal, convocada para o dia 27 de maio de 2020, às 18 horas, no Centro da 
Juventude. Aduz que o anúncio da realização de mais de dez reuniões pú-
blicas sobre o mesmo assunto, em diversas regiões da cidade, em locais e 
honorários divulgados, foi feito apenas em 18.05.2020 (fls. 06/07). E na 
tentativa de mitigar os efeitos da aglomeração de pessoas frente à pan-
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demia da Covid-19, a municipalidade limitou a participação na audiência 
pública ao acompanhamento presencial por somente trinta pessoas (fls. 
08). Acrescenta que a audiência será transmitida on-line para que as 
pessoas que não puderem comparecer, ou que excederem ao número de 
vagas; as quais, porém, não poderão se manifestar verbalmente; apenas 
por mensagens pela rede mundial de computadores (fls. 08). Argumenta 
que a realização desses eventos, na forma como noticiados, viola o prin-
cípio da gestão democrática da cidade – uma vez que reduz, em muito, o 
número de eventuais participantes.
[...]
Ao final, requereu a procedência dos seguintes pedidos: a) declaração de 
nulidade dos atos administrativos questionados, tendo em vista a violação 
ao princípio da publicidade, da informação, da legalidade, da moralidade, 
da participação popular e da gestão democrática da cidade e por risco à 
saúde pública; b) que seja determinado ao Município que promova a mais 
ampla participação dos usuários no processo de redefinição da política 
municipal de transporte, precedido de sensibilização, mobilização e capa-
citação dos usuários, com a utilização dos mais amplos instrumentos de 
publicidade para os eventos, como fixação de faixas nos bairros, reparti-
ções públicas, nos ônibus e, em especial na circulação de informação nos 
jornais e televisão de grande circulação na cidade, disponibilizando o aces-
so a todos os estudos, documentos e propostas que norteiam a alteração 
pretendida, para, somente então, agendar com a antecedência prevista em 
lei, nova audiência pública ou reuniões nos bairros.
[...]
A Defensoria Pública formulou pedido de suspensão da execução do Edital de 
Licitação: Concorrência Pública Internacional 007/SGAF/2020, com a fixação 
de multa diária (fls. 231/232). De acordo com a autora, mesmo com o acolhi-
mento do pedido de tutela provisória de urgência, a requerida desrespeitou a 
mencionado decisão ao publicar, no dia 27 de maio, o referido edital.
A Prefeitura de São José dos Campos manifestou-se a fls. 241/243, noti-
ciando ter sido editado o Decreto Municipal nº 18.538/2020, o qual re-
gulamentou a realização de audiências públicas para tratar do edital de 
licitação do transporte público, o qual teria revogado expressamente o 
Decreto Municipal n.º 18.517/20. “Com a edição do novo Decreto, pois, 
a sociedade civil foi convocada para nova audiência pública que ocorreu 
no dia 15.06.20, às 9h00 (art. 2.º), tendo atingido ampla participação po-
pular, conforme relatórios em anexo” informou a ré. Por consequência, a 
requerida pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito em razão 
da superveniente falta de interesse processual.
[...]
É o relatório. 
FUNDAMENTO e DECIDO.
[...]
Transcrito o pedido principal, resta claro que o processo não perdeu objeto 
com a edição do Decreto nº 18.538/2020, o qual – já ingressando no méri-
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to – padece de vícios idênticos ao do Decreto nº 18.517/2020, cujos efeitos 
foram sustados pela liminar concedida e mantida em grau de recurso.
Conforme já decidido a fls. 192/196, a legislação federal e municipal exi-
gem, em diversos diplomas, a participação popular nas decisões relativas 
à mobilidade e ao transporte público urbano. 
[...]
Levando em consideração as medidas de enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19 e a possibilidade 
de adoção de novas tecnologias que visam possibilitar a participação po-
pular por meio eletrônico, o Decreto Municipal n.º 18.517/2020 restringiu 
ao número de trinta pessoas a participação na audiência pública prevista 
para o dia 27.05.2020, que tinha por fim tratar do novo edital de licitação 
do transporte público coletivo (fls. 36).
Estabeleceu também que “A audiência será transmitida on-line para ga-
rantir a ampla participação popular bem como será disponibilizado canal 
direto para o envio de sugestões e contribuições” (§ 2º do artigo 2º).
Por outro lado, o Decreto Municipal n.º 18.476/2020, em seu art. 7.º, 
inciso I, recomenda, por prazo indeterminado, a não realização de even-
tos de quaisquer natureza realizados pelo Poder Público a exemplo de 
congressos e outros similares (fls. 05).
O mesmo decreto estabelece, em seu art. 9.º, inciso I (fls. 05), que todas as 
unidades da Administração Direta, Indireta, Autarquias e Fundações deverão 
adotar providências tendentes a adiar reuniões, sessões e audiências que 
possam ser postergadas ou realizá-las, caso possível, por meio remoto.
Com efeito, e acolhendo o percuciente parecer do Ministério Público (fls. 
337/341), reputo procedente o argumento de que os grupos mais vulnerá-
veis da sociedade apresentam limitações materiais que os impossibilitam 
acompanhar a audiência e as reuniões pela rede mundial de computadores. 
De fato, para acessar a reunião o cidadão necessita ter acesso não apenas 
ao instrumento computador/celular, mas também à rede eletrônica deno-
minada Internet de qualidade, serviço indisponível em vários bairros da 
cidade, sobretudo nos bairros não regularizados, onde concessionárias são 
proibidas de instalar serviços de internet de banda larga.
É de conhecimento geral que a população menos abastada e que é usu-
ária do transporte público coletivo, utiliza-se, via de regra, de celula-
res pré-pagos, com aparelhos e pacotes de dados que não lhes permite 
acompanhar eventos de longa duração sem que sejam consumidos todos 
os seus créditos (hipossuficientes informáticos).
Além isso, não há informações acerca da existência de franquia de dados su-
ficientes para que os munícipes que utilizam, por exemplo, de celulares para 
acessar a internet possam continuar “navegando”, na lógica do melhor es-
forço da rede, viabilizando a garantia de direitos conforme determina expres-
samente o art. 4.º do Marco Civil da Internet (Lei Federal n.º 12.965/2014).
Nesse passo, o espírito da legislação acima transcrita – que é o de permitir a efe-
tiva participação popular –, resulta comprometido em razão da forma pela qual 
o Município pretende discutir o “Projeto do Novo Transporte Público Municipal”.
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Como bem ressaltou o excelentíssimo representante do Ministério Público, 
“em razão da quarentena instituída pelos Poderes Públicos como medida 
de prevenção ao alastramento da pandemia de COVID-19, a sociedade civil 
encontra-se com sua capacidade de articulação e mobilização nitidamente 
prejudicada, o que naturalmente terá o condão de enfraquecer o propósito 
da audiência pública de viabilizar a participação popular e a pluralização 
do debate. (...) Nesse contexto, não se mostra adequado restringir a dis-
cussão de um tema de alta relevância, como o transporte municipal, à 
presença seletiva de trinta pessoas ou a aparatos tecnológicos (inscrição 
e transmissão de modo on-line), com fortes indicativos de que, na prática, 
a participação popular ficará restrita a parcela diminuta da população in-
teressada.(...) Não se está a dizer, de forma alguma, que o uso de meios 
eletrônicos, quando visam facilitar e aumentar o acesso da população ao 
debate, de forma a torná-lo mais rico, não seja algo positivo, especialmen-
te em tempos de pandemia. Porém, o uso de meios eletrônicos deve se dar 
de maneira complementar aos meios tradicionais de participação popular, 
como forma de ampliar o acesso ao debate público, mas nunca de modo a 
restringi-lo, de sorte a conciliar o desenvolvimento de atividades públicas 
em prol do melhor interesse da população” (verbis, fls.339/340).
A realização de audiências públicas por meio virtual pelo Conselho Estadu-
al do Meio Ambiente – CONSEMA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente Estadual (assim como por diversas Agências Públicas Federais), 
tem por razão de ser, também, a extensa base territorial dos possíveis 
interessados; sendo que neste caso a audiência presencial restringiria a 
publicidade e a participação; ao contrário da hipótese versada nos autos.
Não é demais mencionar a baixíssima participação na audiência pública on-
line realizada em 15/06/2020, às 9h00, prevista no Decreto nº. 18.538/20, 
conforme comprova o documento apresentado às fls. 327.
Em comparação à audiência pública realizada para discussão da revisão da Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (fls. 325) e com a audiência relativa 
ao Plano Diretor de SJC (fls. 326), houve muito baixa participação popular. 
Certamente este fato decorreu de a audiência pública ter sido realizada às 
09:00horas de uma segunda-feira, dia útil, no qual a maioria dos interes-
sados certamente estava impossibilidade de participar. 
Nem mesmo o fato de a audiência ter sido transmitida pela televisão favore-
ce o argumento da ampla publicidade, uma vez que em 15/06/2020 só tinha 
acesso à TV Câmara quem fosse assinante de TV por assinatura (fls. 328).
Já a possibilidade de participação ao vivo, por telefone, somente foi ex-
plicitada após o início da reunião, conforme informação trazida pela De-
fensoria Pública (fls. 330).
Por todos esses motivos, a audiência pública realizada em 15/06/2020 
não atingiu a finalidade para a qual foi prevista, que era a de permitir 
ampla participação popular, e não foi precedida de convocação por am-
plos meios de comunicação.
Assim como o Decreto nº 18.517, o Decreto nº. 18.538 vulnera os prin-
cípios democráticos da ampla participação popular, da gestão demo-
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crática da cidade, o da publicidade e o da informação, razão pela qual 
não pode ser tido como válido.
Não é demais insistir em que questão controvertida é bem mais complexa 
do que a simples realização da audiência pública; ato este que não é mera 
formalidade e deita raízes na possibilidade de a população ter efetivo aces-
so e voz sobre o futuro do transporte público municipal.
Muito embora o traçado do “Novo Transporte Público Municipal” já tenha 
sido delineado pela prestigiosa Fundação Getúlio Vargas – FGV, a Política 
Nacional de Mobilidade Urbana tem como um de seus objetivos “consolidar 
a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua 
do aprimoramento da mobilidade urbana”(Lei nº 12.587/12, art. 7º, V).
O que isso quer dizer? Na prática, a possibilidade de a população poder 
influir na política pública; ter “voz” quando da formulação do novo mode-
lo de transporte público municipal; ter seus anseios ouvidos e, no mínimo, 
respondidos, quando não atendidos. 
Essa realidade jurídica trazida pela Constituição Federal, pelo Estatuto das 
Cidades e pela Lei 12.587/12, impõe ao Município que proveja os meios 
necessários à ampla participação popular.
Isto implica na obrigação de dar ampla publicidade acerca das reuniões 
prévias regionais, assim como sobre a data da Audiência Pública, a 
qual deve permitir a irrestrita participação presencial; tudo isso pre-
cedido de acesso aos estudos técnicos, documentos e propostas que 
norteiam a alteração pretendida.
Por todo o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida e JULGO PRO-
CEDENTES os pedidos parai) declarar a nulidade dos atos administrativos 
previstos nos Decretos nº 18.517 e nº 18.538, por violação aos princípios da 
publicidade, da informação, da participação popular e da gestão democrá-
tica da cidade; ii) condenar o Município de São José dos Campos na obri-
gação de promover a mais ampla participação dos usuários no processo 
de redefinição da política municipal de transportes, valendo-se da fixação 
de faixas nos bairros, repartições públicas, nos ônibus e em especial por 
meio da divulgação em jornais e redes de televisão de grande circulação na 
cidade, acerca das novas reuniões e da nova audiência pública, disponibi-
lizando acesso a todos os estudos, documentos e propostas que norteiam 
a alteração pretendida antes desses atos.

A Prefeitura Municipal interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento.
Ante tal panorama, a Assessoria Técnico-Jurídica, seguida por todos os demais opinantes, 

propõe sejam as razões da sentença adotadas para reputar sem valor a audiência realizada:

Longe de pretender sobrepor a decisão judicial, mas cumprindo a função 
jurisdicional de competência desta Corte de Contas, nos cabe referendar 
aquela decisão adotando, por economia processual, aquelas mesmas razões. 
Assim sendo, considero nula a Audiência Pública realizada com base no 
Decreto Municipal n° 18.538/2020, por não atingir a finalidade para a qual 
foi prevista, qual seja, permitir ampla participação popular, descumprindo 
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os mandamentos expostos na Lei nº 10.257/2001, Estatuto das Cidades; 
Lei nº 12.587/2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urba-
na; assim como a Política Municipal de Mobilidade Urbana, conforme o 
disposto na Lei Orgânica do Município, que prevê em seu artigo 141, X, “a 
participação dos usuários na gestão, especialmente quanto à fixação de 
tarifas, itinerários, frequência, qualidade do serviço e política municipal de 
transportes públicos”.

A despeito disso, convém anotar que não é incomum, no âmbito deste Tribunal, consi-
derar prejudicada a avaliação de certas matérias em razão da sua judicialização5.

Não se trata de nenhum desprestígio ou abdicação de nossas atribuições legais e 
constitucionais, mas apenas de reconhecimento da necessidade de conferir segurança 
jurídica à ação dos jurisdicionados.

No caso em apreço, malgrado sejam robustos e de difícil superação os elementos 
que levam ao reconhecimento da invalidade da audiência, de se notar que ainda não há 
trânsito em julgado da decisão, motivo pelo qual pode a representada ainda revertê-la.

Além disso, insta anotar que concluir que esta Corte pode endossar as razões deci-
sórias do juízo sentenciante para declarar, por ato próprio, a irregularidade da audiência, 
implicaria dizer, por exigência lógica, que também poderia deixar de fazê-lo, o que en-
sejaria conflito indesejável com a atuação do Judiciário, o qual foi instado, no caso, a se 
manifestar anteriormente ao ingresso da representação neste Tribunal.

Ante todo esse cenário, nos limites de cognição da presente sede e por prudência, 
verifica-se que sequer é necessário adentrar ao mérito da questão na ótica trazida pelos 
representantes, sem prejuízo de se reconhecer que, por força de pronunciamento judicial, 
a audiência realizada não subsiste.

Disso decorre que, caso queira prosseguir com o certame, a Administração precisa ou re-
verter o entendimento externado pelo Poder Judiciário ou realizar nova convocação popular.

Não se pode ignorar, no entanto, a demonstrar a necessidade de descartar a utilidade de 
se considerar a primeira hipótese, que o edital lançado à praça e devidamente publicado pre-
cisa de diversas alterações, consoante inúmeras sugestões feitas pela própria Municipalidade, 
às quais serão oportunamente agregadas outras orientações no bojo da presente decisão.

Deste modo, o eventual novo ato de chamamento corporificará arcabouço substan-
cialmente diverso daquele que foi colocado para discussão da sociedade no evento con-
siderado desprovido de valor pelo Poder Judiciário, o que enseja, por respeito ao caráter 
democrático que deve envolver concessão dessa estirpe, a inevitabilidade de concretiza-
ção de nova audiência pública, nos termos legais.

Por essas razões, de rigor reconhecer a inviabilidade de seguimento do certame, na medi-
da em que a audiência pública se trata de medida essencial à higidez das pretensões de contra-
tação, à luz do disposto no artigo 2º6, artigo 5º7, inciso V, artigo 14, inciso II8, artigo 15, inciso 
III9, todos da Lei de Mobilidade Urbana, assim como em especial do artigo 39 da Lei de Licita-
ções10, constatação da qual decorre a necessidade de se determinar a anulação da licitação.

Não obstante, com o intuito de confirmar as substanciais modificações que carece o 
ato de chamamento e orientar eventual novo certame, o qual entretanto deve contar com 
o prévio escrutínio popular, cabe examinar as demais impugnações.

Começa-se a abordagem pelas reclamações infundadas, ainda que delas advenham 
certas indicações de aprimoramentos.
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Com relação à possibilidade de variação da remuneração das concessionárias segun-
do seu desempenho (índice de confiabilidade), prevista nos subitens 17.1.2 e seguintes 
do edital11, não se pode abrigar a reclamação que acusa falta de embasamento legal 
para essa abertura, uma vez que, consoante anotado pela Chefia de ATJ, ao menos sob o 
prisma formal, existe autorização no artigo 10, inciso II, da Lei Federal n.º 12.587/201212. 

Importa ressalvar, todavia, que foge ao escopo da presente análise a verificação da 
conformidade ou da calibragem dos parâmetros definidos para a aplicação dos bônus ou 
deduções pelo cumprimento ou não de metas, inclusive à vista da carência de impugna-
ção específica e contextualizada a esse respeito, razão pela qual a matéria é suscetível de 
apreciação nas vias fiscalizatórias ordinárias.

No que diz respeito à data base das tarifas definidas no subitem 8.3.2 do edital (1º de 
janeiro de 2020)13, revela-se sem substrato a crítica que aponta defasagem. 

A propósito, nos limites da impugnação formulada, convém encampar a abordagem 
da Assessoria Técnica, sob o viés de economia, para afastar o questionamento:

No que tange à eventual desatualização das tarifas de referência de remune-
ração, de R$ 4,67 (lote 1) e R$ 5,04 (lote 2), em função da data base (I0=Ja-
neiro/2020) superar seis meses, é de se reconhecer que a abertura do certa-
me ocorreu em junho/2020, ou seja, em conformidade com a jurisprudência 
desta Corte de Contas, nesses termos, a rigor, a impugnação não procede. 
Importante ponderar que a formulação do estudo técnico de viabilidade eco-
nômico-financeira de uma concessão engendra um grau de complexidade 
muito maior que a exigida na elaboração de uma planilha orçamentária de 
obras e prestação de serviços, portanto, em nossa visão, a questão precisa ser 
avaliada sob o prisma do princípio da razoabilidade. No caso vertente, os Re-
presentantes não demonstraram objetivamente em quais aspectos os valores 
reais informados na planilha financeira estariam efetivamente comprometidos 
pela suposta defasagem orçamentária, mesmo porque, quando tiveram aces-
so ao edital, o ETVEF não se apresentava desatualizado, o que veio a ocorrer, 
de fato, apenas em virtude da representação por eles intentada.
Além disso, há outro fator a impor a necessária cautela na apreciação des-
se quesito, qual seja o impacto da pandemia da COVID 19 na economia, 
visto que o eventual refazimento de todo o ETVEF, arrimados em parâme-
tros de receitas, custos e despesas atuais, evidentemente atípicos, incertos 
e provavelmente temporários, pode incorrer numa projeção de negócios a 
médio e longo prazo igualmente descolada da realidade. 
Diante disso e, ainda, à vista da informação prestada pela Representada de 
que foram introduzidas outras alterações na minuta do edital revisado, fru-
to de análises de questionamentos e inclusive da impugnação apresentada, 
que resultaram, inclusive, na elaboração de um novo fluxo de caixa, a ser uti-
lizado quando da republicação do edital, de nossa parte, somos por afastar 
a impugnação, ressalvando-se que a nossa opinião, em cognição prévia, não 
alcança o mérito da viabilidade do estudo econômico-financeiro.

Devido a essa conjuntura, uma vez aceita a data base da tarifa de remuneração, 
não se pode censurar o emprego da mesma referência temporal como parâmetro para 
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os mecanismos de reajuste e revisão da tarifa, razão pela qual são improcedentes 
os argumentos dos representantes a esse propósito, calcados em eventual atraso no 
início da prestação dos serviços.

Evidentemente, caso haja delonga excessiva na retomada do certame e sejam 
outras as circunstâncias, a matéria poderá ser oportunamente reavaliada.

As censuras endereçadas na representação aos subitens 14.3 e 14.3.114, que dis-
ciplina a eventual possibilidade de vitória de empresa estrangeira no certame, ins-
talada ou não no país, voltaram-se exclusivamente quanto à ausência de prazo para 
a efetivação dos procedimentos requisitados e da estipulação de consequências em 
caso de não atendimento.

Adstrita a apreciação a tais específicos pontos, podem ser acolhidos os esclareci-
mentos prestados pela Prefeitura no sentido de que não há omissão, na medida em 
que tais providências deverão ser efetivadas durante o período franqueado, após a 
convocação, para a assinatura do contrato, conforme previsão inserida na cláusula 
20.1.115 da minuta contratual, cujas consequências para o descumprimento estão re-
gradas, entre outros, nos subitens 20.4 e 20.1116.

Seguindo, a possibilidade de as concessionárias oferecerem em garantia os direitos 
emergentes da concessão, para obtenção de financiamentos para fazer frente aos in-
vestimentos pertinentes17, encontra respaldo no artigo 28 da Lei Federal n.º 8.987/9518. 

Além disso, a própria norma, reproduzida com mais fidelidade no subitem 26.19 
do edital e no 14.10 da minuta contratual19, condiciona que tal forma de captação 
de recursos deve se dar “até o limite que não comprometa a operacionalização e a 
continuidade da prestação do serviço”, panorama que evidencia a improcedência da 
reclamação que aponta riscos em decorrência da autorização. 

Não obstante, apenas para evitar interpretações distorcidas em decorrência do 
emprego de locuções que, embora próximas, não são dotadas de completa identidade 
semântica (“desde que” e “até o limite que”), seria conveniente a uniformização da 
redação das cláusulas, consoante sugestão da Chefia de ATJ.

Em relação à possibilidade de listagem em bolsa de valores, veiculada no subitem 
14.420, com razão à Secretaria-Diretoria Geral, cujos trechos de interesse vale a pena 
transcrever, para reconhecer a insubsistência do questionamento, as quais princi-
piam, vale dizer, por tratar da viabilidade de exigência de constituição de sociedade 
de propósito específico21:

[...] em pesquisa ao repertório de jurisprudência deste Tribunal, pude cons-
tatar que esta Casa tem admitido imposições da espécie, sendo pacífico tal 
posicionamento em relação à participação de empresas em consórcio, tendo 
em conta o disposto no art. 20, da Lei Federal n° 8.987/95[35]22.
[...]
Acerca dessa questão, ainda, oportuno salientar que, em recentes julgados, 
este Tribunal admitiu a requisição de constituição de SPE mesmo no caso de 
empresas que participam do certame de forma isolada, tendo em perspecti-
va o vulto do objeto.
Nessa trilha, v.g., foi o entendimento assentado nas decisões proferidas no 
TC-017322.989.19-5[38]23 e no TC-025501.989.19-8[39]24, sendo que nesse 
último processo mencionado restou consignado o que segue, ipsis litteris:

JURISPRUDÊNCIA



114 Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

Outro tema de relevo que a representação trouxe ao debate e que, no 
caso concreto, compreendo possa ser considerado improcedente, refere-se 
à validade de se exigir que a concessionária se constitua na forma de SPE 
(itens 17.2 e 17.9, inciso II).
O tema já contou com variadas discussões neste E. Plenário, com jurispru-
dência bastante sólida no sentido de que a imposição, à luz da Lei das Con-
cessões, subsidiada, ademais, pela legislação das PPPs, serviria somente à 
hipótese de consórcios de empresas.
Nesses termos, a propósito, o TC-13112.989.16-5, por mim relatado na ses-
são de 31/8/16, deste E. Plenário.
Nada obstante, conforme apontado na instrução, o assunto tornou ao deba-
te recentemente, em circunstância bastante emblemática envolvendo vulto-
so edital da ARTESP para a concessão de rodovias, no qual comando congê-
nere foi questionado e aqui aceito (cf.  TC-17322.989.19-5, E.  Tribunal Pleno, 
Sessão   de   27/11/2019, Relatora   Conselheiro Cristiana de Castro Moraes).
Creio assim que, sem querer me desvincular por completo das teses que ante-
riormente defendi, até porque se trata de assunto que admite temperamento 
conforme o caso concreto, cabe aqui admitir a disposição do edital, até porque 
a constituição da SPE, posterior ao momento da adjudicação do objeto, não 
parece influir com maior relevo na fase de habilitação das concorrentes.
Posto isso, admitindo-se a constituição de SPE e a aplicação subsidiária da 
Lei Federal n° 11.079/04 em caso de concessões tratadas na Lei Federal n° 
8.987/95, observa-se que o primeiro regramento legal citado, em seu art. 9°, § 
2°[40]25, admite a formação da SPE sob a forma de companhia aberta, e que 
o art. 5°, § 2°, inciso I[41]26 , desse mesmo diploma legal, e o art. 27, da Lei 
Federal n° 8.987/95[42]27, condicionam à autorização do Poder Concedente a 
transferência da concessão ou do controle acionário da concessionária.
Dessa forma, e tendo em conta, ainda, o disposto nos itens 8.13[43]28 e 
9.4[44]29, do edital, penso ser improcedente a refutação relacionada ao item 
14.4, do ato convocatório[45]30.

No que concerne ao subitem 14.8, malgrado a impugnação não seja clara, obser-
va-se que a regra editalícia, consoante posição da Chefia de ATJ, encontra amparo nos 
dispositivos da Lei de Federal n.º 8987/95 que tratam da possibilidade de intervenção 
do poder concedente (em especial, artigos 29, inciso III31, 3232 e 3433 do diploma). 

Dando sequência, a Prefeitura não incluiu bojo da concessão a gestão financeira 
e o estabelecimento dos meios de pagamento do serviço de transporte, que serão 
objeto de contratação em separado, consoante explicitado no subitem 1.2 do edital34.

À míngua da indicação de proibição normativa, trata-se de escolha inserida em seu 
poder discricionário, na delimitação do objeto posto em disputa, não causando, por si 
mesma, nenhuma dificuldade na formulação das propostas ou insegurança jurídica.

Ainda que não se saiba de antemão quem realizará tais atividades, as futuras con-
cessionárias possuem a garantia de que serão remuneradas segundo regras previamente 
definidas no instrumento e de acordo com as tarifas técnicas de remuneração por elas 
ofertadas na concorrência, podendo exercer a fiscalização, por conta própria, entre outras 
possibilidades, como esclarece a Administração, sobre o sistema de bilhetagem.
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Embora referida constatação conduza à improcedência da queixa formulada, ape-
nas para dar maior clareza à matéria, convém seja inserida disposição no edital acer-
ca da responsabilidade sobre os custos dessas contratações, consoante ponderações 
da Assessoria Técnica especializada:

De início, não vislumbramos óbice na contratação dos serviços de gestão fi-
nanceira e dos meios de pagamento desvinculada dos serviços de operação 
do sistema de transporte público, excetuada a circunstância de que os editais, 
nas duas versões, atual e nova, não explicitam se a futura concessionária será, 
de algum modo, onerada para remunerar os serviços da empresa responsável 
pela gestão financeira, vez que, em caso positivo, isso necessariamente im-
pactará o plano de negócios a ser apresentado pelas eventuais interessadas.

A esse propósito, durante a sustentação oral proferida, o ilustre Procurador Muni-
cipal esclareceu que os custos com as contratações segregadas não serão suportados 
pelas concessionárias do serviço de operação do transporte, objeto da presente licitação. 
Assim, interessa apenas que tal informação seja claramente veiculada em edital, com a 
eliminação de eventuais disposições que com ela possam de alguma forma conflitar.

Evidentemente, a opção da Administração, por dizer respeito à própria modelagem da 
concessão, constitui tema a ser submetido à válida audiência pública.

Demais críticas são dignas de acolhida parcial ou total, consoante exposto a seguir.
A imposição de caráter obrigatório à visita técnica35 insere-se na discricionariedade 

administrativa, desde que haja compatibilidade com o objeto posto em disputa e a forma-
lização das devidas justificativas. No caso em comento, em sede de reavaliação, a própria 
Administração anuncia a intenção de suprimir a inspeção como requisito da etapa de 
habilitação, o que torna incontroverso o questionamento.

Em caminho semelhante, a Prefeitura noticia que não mais adotará a conduta de dei-
xar o instrumento convocatório indisponível para consulta durante intervalo anterior ao 
termo final para recebimento das propostas36. A mudança proposta merece encorajamen-
to, pois a postura anterior representava indevida frustração da publicidade da licitação e 
do controle social dos atos públicos. 

Vale assinalar, para ficar em alguns exemplos, que qualquer licitante pode impugnar 
o edital até o segundo dia útil anterior à data de abertura dos envelopes, nos termos do 
§ 2º do artigo 41 da Lei de Licitações. 

De maneira análoga, segundo consagrado na jurisprudência desta Corte, em interpreta-
ção aos §§1º e 2º do artigo 113 da mesma norma, qualquer cidadão ou pessoa jurídica pode 
apresentar representação, com viabilidade de ser processada no rito de exame prévio de 
edital, até 24 (vinte quatro) horas antes do prazo final para a entrega das propostas.

À evidência, a indisponibilidade do instrumento convocatório nos 10 (dez) dias ante-
riores à recepção dos envelopes dificulta o exercício dos referidos direitos, constatação 
que denuncia a desconformidade da previsão original.

No que concerne à garantia de execução contratual, inicialmente calculada com base no valor 
total das receitas previstas em cada lote da concessão37, também há proposta de modificação.

Com efeito, consoante se aduz da versão revisada do edital apresentada em sede 
defensória, pretende-se empregar, como referência de cálculo de tal requisição, o mon-
tante dos investimentos estimados para a concessão38, proposta que, além de espelhar 
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reconhecimento de excesso na imposição original, coaduna-se entendimento jurispruden-
cial deste Tribunal, ilustrada pelo julgamento dos processos n.ºs TC-021267.989.18-4 e TC-
022463.989.18-6, sob relatoria do eminente Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, em 
Sessão Plenária de 12/12/2018.

Igualmente sem resistência a censura contra a aceitação de comunicações relativas ao 
contrato de concessão somente por meios físicos ou presenciais39, na medida em que a Pre-
feitura predispôs a prever mecanismos eletrônicos para essa finalidade, razão pela qual de 
rigor reconhecer a procedência da reclamação40.

Em trilha análoga, a exiguidade do prazo ofertado para a instalação de garagem41 aca-
bou por ser reconhecida pela Municipalidade, que, além de sugerir a ampliação do intervalo 
franqueado para início dos serviços para 150 (cento e cinquenta) dias, indica flexibilização 
substancial das exigências relativas a referido local42. Essa postura, à evidência, demonstra 
a pertinência da crítica esgrimida, sendo que as alterações propostas parecem favorecer a 
competitividade da licitação.

A Municipalidade não contesta, ainda, a deficiência da previsão do subitem 3.1.1, 
que, segundo a reclamação, permitiria indevidamente o ingresso de investidores ocultos 
e causaria insegurança jurídica43. 

A partir dessa percepção, compromete-se a inserir previsão no seguinte sentido:

a) As instituições financeiras, os fundos de investimento e as entidades fe-
chadas ou abertas de previdência complementar são as pessoas jurídicas as-
sim definidas na legislação brasileira, acrescida da regulação do Banco Cen-
tral do Brasil para as instituições financeiras, da regulação da Comissão de 
Valores Mobiliários para os fundos de investimento, da regulação da Supe-
rintendência de Seguros Privados para as entidades abertas de previdência 
complementar, e da regulação da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar para as entidades fechadas de previdência complementar.

Tal proposta revela a procedência da reclamação.
Com relação às receitas alternativas, uma vez mais o comportamento defensório de 

sugerir modificação no tratamento da matéria, segundo os termos do edital revisado, enseja 
o reconhecimento da procedência da queixa.

De fato, o instrumento hostilizado expressamente previa que as fontes de receita alter-
nativas seriam levadas em consideração para aferição do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato44. Referida observação foi excluída no revisto exemplar de ato de chamamento45.

Essa modificação, malgrado já sinalize reconhecimento parcial de deficiência aventada 
na representação, não é suficiente para depurar o ato de chamamento, consoante anotação 
da Assessoria Técnica, sob o viés econômico, a qual, na linha da unanimidade dos órgãos 
que opinaram no feito, é digna de acolhida:

Igualmente procedente é a oposição ao subitem 17.5.2, haja vista a mudança 
promovida pela Representada em sua redação na versão atualizada do edi-
tal, mediante a supressão do trecho que previa a possibilidade de quaisquer 
fontes de receita alternativa ser obrigatoriamente considerada para aferição 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Porém, a nosso ver, o dispo-
sitivo ainda precisa ser aperfeiçoado, vez que o subitem 17.4.2 (espelho do 
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subitem 17.5.2) e o Decreto 18551/2020, a que faz alusão a regra, não infor-
mam qual será o critério para a definição da parcela a ser obrigatoriamente 
revertida para o poder concedente.

No tocante aos subitens 17.2.146 e 17.2.247, os representantes criticam a criação de 
obrigatoriedade de manutenção de superávit financeiro, com previsão de reversão ao 
Sistema de Mobilidade Urbana. Novamente reconhecendo, ao menos, a inconveniência 
de inserção das referidas regras no edital, a Municipalidade optou por excluí-las, con-
soante os últimos esclarecimentos prestados, razão pela qual, nos limites de atuação 
franqueados pela via do exame prévio de edital, de rigor reconhecer a procedência das 
reclamações sobre esses tópicos.

Com relação aos riscos de atuação de empresa sem a necessária qualificação em razão 
de previsões que autorização a subcontratação de atividades por terceiros, as censuras são 
procedentes (subitens 14.5 e 15.348).

Não há no edital tampouco na minuta da avença regramento acerca das atividades nas 
quais seria autorizável a contratação de terceiros, havendo apenas sinalização de que será 
“vedada a subcontratação total do Objeto contratado” (subitem 26.12).

Conforme anotado pela Chefia de ATJ, trata-se de omissão que vulnera o próprio 
diploma local que abriga as normas gerais do serviço de transporte público coletivo 
no município de São José dos Campos. De fato, assim dispõe o artigo 15, § 1º, da Lei 
Complementar Municipal n.º 629/2020:

Art. 15. 
[...] 
§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a conces-
sionária poderá subcontratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como 
a implementação de projetos associados, desde que as atividades a serem 
contratadas não sejam aquelas diretamente ligadas à operação do sistema 
de transporte coletivo colocado à disposição da população por meio de rotas 
regulares, objeto do contrato de concessão.

Deste modo, mostra-se apropriado o aprimoramento do texto editalício, por intermédio 
da delimitação das atividades passíveis de subcontratação.

No mais, as representantes alegam contradição entre a previsão do subitem 15.149, que 
alerta para a execução dos serviços por conta e risco da vencedora do certame, e a necessi-
dade de autorização do poder concedente para a terceirização de atividades, a exemplo do 
veiculado no supracitado subitem 15.3.

Para além da contradição emergente da censura em apreço com as críticas anteriormen-
te apreciadas quanto à falta de limites para a subcontratação, bem pontua a Chefia de ATJ, 
cujo pronunciamento merece acolhida, que as disposições não são colidentes: 

“Não vislumbro a aventada incongruência, uma vez que a terceirização não 
exclui o dever da concessionária de cumprir as obrigações contratuais, por 
sua conta e risco, tanto que, segundo o item 15.3.1, ‘as concessionárias se-
rão responsáveis pelos atos praticados pelo terceiro contratado, responsabi-
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lizando-se perante a concedente pelo serviço prestado’.
Improcedente a impugnação.”

Prosseguindo, em companhia da posição uniforme dos órgãos que atuaram no feito, não há 
óbices à possibilidade, inscrita nos subitens 21.2, 21.4.1.1 e 26.20.1.150, de exercício de fiscaliza-
ção dos serviços por intermédio de entidade conveniada ao poder concedente, na medida em 
que a disposição possui amparo no parágrafo único do artigo 30 da Lei Federal n.º 8.987/9551.

Com relação à indefinição que afloraria da locução “nos moldes a serem previs-
tos em norma regulamentar”, presente apenas nos dois últimos subitens citados do 
edital, a crítica formulada enseja ponderações, até em vista da falta de manifestação 
defensória acerca de tal particularidade.

Por um lado, não se pode falar que a fiscalização dos serviços está relegada so-
mente a marcos futuros, na medida em que o edital expressamente indica, inclusive no 
subitem 21.2, disciplina do Regulamento de Transporte, que atualmente é veiculado no 
Decreto Municipal n.º 18.551, de 18 de junho de 2020. 

Por outro, contudo, não está claro se a menção a regulamento ainda a ser ela-
borado se trata de mero erro formal, dada a falta de paralelismo das duas últimas 
previsões em relação à primeira. 

Ou, se, diversamente, a Prefeitura pretende ainda editar diploma para nortear as 
fiscalizações relativas à “administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos 
e financeiros da CONCESSIONÁRIA”, caso em que a crítica formulada na inicial seria 
parcialmente procedente, já que gera espaço de incerteza evitável nas contratações.

De todo modo, tanto na primeira hipótese aventada quanto na segunda, o edital 
demanda providências de aprimoramento.

No que concerne à qualificação econômico-financeira, compromete-se a Administração 
a incluir, como alternativa à impugnada comprovação de índices contábeis, a possibilidade 
de a interessada demonstrar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor 
estimado dos investimentos correspondente aos 12 (doze) primeiros meses da concessão.

Ora, embora não represente patente reconhecimento de impropriedade nos pa-
tamares eleitos para verificação da boa saúde financeira das interessadas, a opção a 
ser franqueada pela Prefeitura esvazia o questionamento. 

De fato, como os requisitos de referido tópico da qualificação podem ser requisitados 
em conjunto ou isoladamente, de acordo com critérios impregnados de discricionarieda-
de e, assim sendo, a Administração poderia escolher demandar, inquestionavelmente, a 
demonstração de patrimônio ou capital social mínimo, a alternativa esboçada acaba por 
favorecer a competitividade, propiciando a disputa por interessadas que eventualmente 
não puderem atender aos quocientes de liquidez corrente e geral fixados. 

Em decorrência dessa constatação, resta igualmente dissipada a crítica quanto à su-
posta impossibilidade de participação de empresas em recuperação judicial.

Além de o instrumento expressamente autorizar o ingresso de interessadas em tal 
condição52, não haverá obstáculo para disputa por empresas recuperandas que não atin-
jam os referidos patamares de verificação da boa situação financeira, desde que possuam 
o piso de patrimônio mínimo que será requerido em caráter facultativo. 

Vale assinalar que, consoante a Súmula n.º 50, as empresas em recuperação judicial, ainda 
que não possam ter seu acesso obstado na licitação, não estão dispensadas do cumprimento 
dos demais requisitos de habilitação econômico-financeira estipulados no instrumento.
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Dando seguimento, passa-se aos reclamos contra a revisão extraordinária.
Não há se falar, em primeiro lugar, que a previsão, inscrita no subitem 16.3.2, de revi-

são extraordinária desde o momento da assinatura do contrato53 seja elemento indicativo, 
por si só, da fragilidade dos estudos de viabilidade. 

Além disso, inexiste contradição entre as disposições pertinentes às situações que en-
sejam revisão extraordinária e a exceção estabelecida na alínea b do subitem 16.3.354, vez 
que a disposição acaba por reconhecer, em sua parte final, que haverá direito a reequilí-
brio caso as variações nas proporções de gratuidade decorram de “ato do CONCEDENTE 
imprevisível no curso desta Concorrência Pública Internacional.” Dignos de guarida, a 
esse respeito, os esclarecimentos prestados pela Municipalidade:

Podem ocorrer mudanças no número de passageiros com gratuidades e des-
contos legais por questões não relacionadas a mudanças nas regras dessas 
gratuidades e descontos legais do município. Nesses casos, não ocorre mu-
dança no número de passageiros equivalentes e não faz sentido falar em 
revisão extraordinária. Em qualquer outro caso, em se falando do fato do 
príncipe, caberá revisão extraordinária.

Ultrapassados esses aspectos, no entanto, as mudanças propostas pela Administra-
ção no rol de situações que ensejam tal forma de reequilíbrio denotam o acolhimento, ao 
menos parcial, dos questionamentos formulados sobre o assunto, consoante asseverado 
pela Assessoria Técnica, sob o viés de economia:

De igual modo, não perfilhamos a tese de que os eventos relacionados no 
item 16.3.1 do edital são situações que deveriam ser contempladas quando 
do estabelecimento do teto tarifário, posto que o Sistema de Transporte Pú-
blico é dinâmico e mutável, portanto, muitos eventos são de natureza incerta 
e de difícil previsibilidade.
Conquanto não abracemos os argumentos dos Representantes, a crítica de 
que o rol contido no item 16.3.1 carece de revisão é procedente, haja vista 
que a Representada, por ação própria, introduziu modificações na cláusu-
la de revisão extraordinária, mediante a supressão da alínea “a” do item 
16.3.1, em função do risco de demanda no início da operação por causa da 
pandemia da Covid 19 e que poderia representar um ônus excessivo à con-
cessionária e a introdução da alínea “g” nesse mesmo item, para lidar com 
os possíveis impactos da pandemia quando do início da operação.

Por fim, observa-se questionamento às quantidades de passageiros equivalentes anu-
ais, previstos nos fluxos de caixa de cada lote: 1 – 27.994.736 e 2 – 22.362.346, imutáveis 
no decorrer da projeção da concessão.

Segundo os representantes essas quantidades são irreais, porquanto, quando divididas por 
12 (doze), perfazem, considerando os dois lotes, média de 4.196.423,5 passageiros equivalen-
tes por mês, patamar este que não é atingido desde 2016, conforme quadro que apresenta55.

Em defesa, a Administração esclarece que foi empregado como referência, para o 
estudo e o fluxo de caixa, o mês de outubro de 2018, de modo que o total de passageiros 
anuais corresponde à quantidade de passageiros de referido mês multiplicada por 12.
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Elucida, ainda, que não foi considerado aumento da demanda ou migração provenien-
te de outros modais, acrescentando que os estudos técnicos já estavam concluídos no mo-
mento do advento da pandemia, não podendo ser revisados em razão do planejamento 
municipal para a realização do certame, tendo em vista a proximidade do encerramento 
dos contratos atualmente em vigor. 

Prossegue aduzindo que, não obstante, foi inserida previsão de ajustes operacionais 
com a função de permitir o equacionamento de oferta e demanda durante o primeiro ano 
de vigência das novas avenças, ao final do qual se procederá à primeira revisão.

Na manifestação derradeira, acrescenta a seguinte informação:

Como as estimativas foram realizadas antes da pandemia e, no ato de pu-
blicação deste edital ainda não estava claro o alcance da mesma, não foi 
prevista a possível redução da demanda decorrente da pandemia pela qual 
passa o país. O novo texto deve levar esse fator em conta provisionando um 
tempo inicial para que a demanda integral possa se realizar e ajustando as 
entradas das concessionárias de maneira consistente com essa nova situa-
ção, por meio do item 16.3.1 - alínea g, do Edital, que prevê a possibilidade 
de revisão extraordinária do contrato de concessão para o início da operação 
se, em momento mais próximo a tal evento, houver indícios de que, por con-
ta da pandemia, a demanda projetada não vai se concretizar.

Pois bem, do conteúdo da defesa apresentada, nota-se que não foi atacado o quadro 
apresentado pelos representantes, de onde decorre o caráter incontroverso das informa-
ções lá constantes.

E, assim sendo, avultam dois problemas do método empregado pela Prefeitura. 
O primeiro, consistente na utilização de um único mês para projeção da demanda, 

que desconsidera a oscilação ao longo de um exercício. Aliás, tal falha é agravada pelo 
emprego do mês de outubro que, segundo os dados apresentados pelos representantes, 
trata-se de um daqueles com as maiores médias.

Por segundo, a imutabilidade das quantidades no decorrer da concessão, segundo 
os fluxos de caixa referidos, denuncia que inexiste qualquer prognóstico de aumento ou 
diminuição da demanda. Vale notar, a esse respeito, que, novamente segundo o quadro 
reproduzido pelos representantes, as quantidades vêm decrescendo ano a ano.

Não são suficientes para afastar essas desconformidades os ajustes propostos pela 
Municipalidade durante o início da execução da avença, consoante as ponderações da 
Assessoria Técnica, sob o viés econômico:

Sobre a impugnação relativa à irrealidade da média mensal de passageiros 
equivalentes, consideramo-la procedente. Note-se que se afigura inadequa-
da a utilização da demanda de apenas um mês (outubro/2018) como parâ-
metro para a projeção do número de passageiros equivalentes, sem se levar 
em consideração a média anual e, também as perspectivas de expansão ou 
retração da demanda.
Observe-se que o compromisso assumido pela Representada de provisionar 
um tempo inicial para que a demanda integral, pós pandemia Covid 19, pos-
sa se realizar e ajustar a previsão de arrecadação das concessionárias de ma-
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neira consistente com a situação atual, não nos parece suficiente, porquanto 
o vício na estimativa está em se redefinir, inclusive, a “demanda integral”.

Assim, de rigor reconhecer a procedência da queixa.
Ante o exposto, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera par-

cialmente procedente a representação, determinando que a Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos proceda à anulação da Concorrência Pública n.º 007/SGAF/2020, 
nos termos do artigo 49 da Lei de Licitações, em razão da necessidade de realização de nova 
audiência pública, medida essencial à higidez das pretensões de contratação, à luz do dis-
posto no artigo 2º, artigo 5º, inciso V, artigo 14, inciso II, artigo 15, inciso III, todos da Lei de 
Mobilidade Urbana, assim como em especial do artigo 39 da Lei de Licitações, sem prejuízo 
da observância das demais orientações constantes da presente decisão.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em 
julgado, para arquivamento.

1) Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público.
2) DECRETO N. 18.517, DE 8 DE MAIO DE 2020. 
Dispõe sobre a realização de audiência pública do Projeto do Novo Transporte Público Municipal.
[...]
Art. 1º Este Decreto regulamenta a realização de audiência pública para tratar do Novo Transporte Público 
Municipal bem como do edital de licitação e seus anexos previamente divulgados por meio do site oficial 
da Prefeitura de São Jose dos Campos, na área destinada aos documentos do Novo Transporte Público. 
Art. 2º A audiência pública que será realizada às 18 horas do dia 27 de maio de 2020 no Centro da 
Juventude, sito à Rua Aurora Pinto da Cunha, n. 131, no loteamento Jardim América, em São Jose dos 
Campos, Estado de São Paulo.
3) Embargos opostos pela Municipalidade, contra a decisão que julgou prejudicado o agravo, foram 
rejeitados (acórdão em 28/08/2020).
4) DECRETO N. 18.538, DE 29 DE MAIO DE 2020.
Regulamenta a realização de audiência pública para tratar do edital de licitação e anexos referentes ao 
Novo Sistema de Transporte Público Coletivo em São Jose dos Campos e da outras providencias.
[...]
Art. 1º Fica regulamentada par este Decreto a realização de audiência pública para tratar do edital de 
licitação e anexos referentes ao Novo Sistema de Transporte Público Coletivo em São José dos Campos. 
Parágrafo único. Os documentos do edital de licitação e anexos estarão disponíveis previamente, em 
papel, para consulta na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, na sede da Câmara Municipal, no Paço 
Municipal e em formato digital no site oficial da Prefeitura de São José dos Campos, na aba destinada a 
Documentos do Novo Transporte Público. 
Art. 2º Fica convocada a sociedade civil para a audiência que ocorrerá no dia 15 de junho de 2020, as 
09h00 e terá duração máxima de 03 (três) horas.
Art. 3º A audiência será online em função das medidas temporárias de retomada consciente da fase 2 do 
Plano São Paulo, dispostas no item 3 do parágrafo único do art. 7º do Decreto Estadual n. 64.994, de 28 
de maio de 2020. 
§ 1º Para garantia plena e total de participação popular, a audiência será transmitida simultaneamente: 
I- pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal no “Facebook” e no “Youtube”; 
II - par meio televisivo via canal da “TV Câmara”; 
Ill - pelo canal de rádio FM 105,9.
[...]
Art. 6º Fica revogado o Decreta n. 18.517, de 8 de maio de 2020.
5) Para ficar em um exemplo, cito a postura adotada recentemente no julgamento do processo n.º TC-
02625.989.20-7, em Sessão Plenária de 10/06/2020, sob minha relatoria.
6) Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal 
à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, 
objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão 
democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.
7) Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios:
[...]
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
8)  Art. 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos 
nas Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 :
[...]
II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana;
9)  Art. 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos:
III - audiências e consultas públicas; e
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10) Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas 
ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea “c” desta Lei, o 
processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade 
responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do 
edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos 
meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão acesso e direito a todas as informações 
pertinentes e a se manifestar todos os interessados.
11) 17.1.2. A remuneração final cabível às CONCESSIONÁRIAS poderá variar conforme a verificação 
do Índice de Confiabilidade detalhado no ANEXO IF deste Edital, e com as modificações que vierem a 
ser aplicadas pelo CONCEDENTE aos seus parâmetros e à sua metodologia ao longo da execução do 
CONTRATO DE CONCESSÃO. 
17.1.3. O desempenho das CONCESSIONÁRIAS, avaliado conforme o Índice de Confiabilidade detalhado 
no ANEXO IF, pode gerar Bônus ou Dedução na aplicação da Tarifa Técnica de Remuneração, a ser 
liquidados conforme as regras de compensação para o fluxo de remuneração das CONCESSIONÁRIAS.
[...]
17.1.5. O Índice de Confiabilidade indicado no item 3.1 desta Seção e detalhado no Anexo VI será objeto 
de Notificação às CONCESSIONÁRIAS durante os 12 (doze) primeiros meses do Contrato e somente 
incidirá sobre a remuneração das CONCESSIONÁRIAS, gerando Bônus ou Deduções, a partir do 13º 
(décimo terceiro) mês de execução do CONTRATO DE CONCESSÃO, ou após realizado o Ajuste da Rede 
de Transporte Inicial. 
17.1.6. O ÍNDICE DE CONFIABILIDADE indicado no item 3.1 do ANEXO I do Edital e detalhado 
no ANEXO IF somente incidirá sobre a remuneração das CONCESSIONÁRIAS, gerando Bônus ou 
Deduções, a partir do 13o (décimo terceiro) mês de execução do CONTRATO DE CONCESSÃO ou após 
realizado o Ajuste da Rede de Transporte Inicial.
12) Art. 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e 
deverá observar as seguintes diretrizes:
[...]
II - definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não das metas;
13) 8.3.2. A Proposta de Preço deverá obedecer as instruções do ANEXO IV e o modelo ANEXO IV-A 
deste Edital e considerar: 
[...]
b) Que a Proposta de Preço deverá considerar como limite a Tarifa Técnica de Referência de R$4,67 
(quatro reais e sessenta e sete centavos) para o lote 1 e R$5,04 (cinco reais e quatro centavos) para 
o lote 2, com a data base em 1º de Janeiro de 2020, por passageiro transportado remunerável, sob 
pena de desclassificação do Licitante;
14) 14.3. Se a CONCESSIONÁRIA vencedora do certame tiver concorrido como empresa estrangeira ainda 
não instalada no Brasil, deverá obter autorização do Governo Federal e providenciar os arquivamentos 
pertinentes na Junta Comercial competente para instalação de uma filial em São José dos Campos com a 
finalidade exclusiva de cumprir o objeto da CONCESSÃO. 
14.3.1. Se a CONCESSIONÁRIA vencedora do certame tiver concorrido como empresa estrangeira com 
autorização para instalação e funcionamento no Brasil, mas não tiver sociedade subsidiária constituída 
no Brasil, deverá providenciar a instalação de nova filial no Brasil, localizada em São José dos Campos, 
na forma da Instrução Normativa no . 7, de 5 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro 
Empresarial e Integração, com o fim exclusivo de cumprir o objeto da CONCESSÃO.
15) 20.1.1. Caso a licitante vencedora tenha participado do certame constituída como consórcio, ou 
como sociedade constituída no Brasil, ou ainda como empresa estrangeira não instalada no Brasil, a 
constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE) ou de Subsidiária Integral, ou a instalação de filial 
em São José dos Campos, conforme o caso, a que se referem os itens 8.1, 8.2 e 8.3, do presente edital, 
deverá ocorrer para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, e as inscrições fiscais, assim como os 
alvarás de funcionamento, devem estar expedidos improrrogavelmente até o início da operação, conforme 
definido no item 2.4.2, do ANEXO I, deste Edital, momento em que também deve ter sido apresentada 
prova da prestação da garantia de execução do objeto contratual.
16)  20.4. A recusa das Licitantes vencedoras Adjudicatárias em assinar o CONTRATO DE CONCESSÃO 
no prazo estipulado pela Administração de acordo com este Edital caracterizará descumprimento total 
da obrigação assumida, garantindo à Administração o levantamento da Garantia de Proposta em 
seu favor e sujeitando a Adjudicatária às penalidades estabelecidas no item 22 deste edital e demais 
cominações previstas em lei.
[...]
20.11 . Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou 
não assiná-lo no prazo estabelecido no item 20.1 acima, será convocado outro sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis, observada a ordem de classificação nos termos do item 20.7 deste Edital.
17) 14.12. As CONCESSIONÁRIAS poderão oferecer em garantia, nos termos da minuta do CONTRATO 
DE CONCESSÃO, os direitos emergentes da CONCESSÃO, para obtenção de financiamentos 
relacionados a investimentos de interesse dos serviços objeto desta CONCESSÃO, desde que não 
comprometa a sua continuidade e a adequada prestação dos serviços, o que deverá ser devidamente 
comprovado perante o CONCEDENTE.
18) Art. 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia 
os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a 
continuidade da prestação do serviço.
19) 14.10. Nos contratos de financiamento, a CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia os 
direitos emergentes da CONCESSÃO, até o limite que não comprometa a operacionalização e a 
continuidade da prestação do serviço.
20)  14.4. A Sociedade de Propósito Específico e a Subsidiária Integral de Propósito Específico poderão, 
após encerrada a fase de investimentos para a implantação do Sistema de Transporte Público objeto 
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desta Licitação, listar-se em bolsa de valores, como companhia aberta, para negociação de suas 
ações no mercado de capitais, observadas as regras do CONTRATO DE CONCESSÃO.
21) Grifos e notas do rodapé da manifestação da Secretaria-Diretoria Geral foram mantidos.
22) [35] Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a 
ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes 
da celebração do contrato.
23) [38] Acórdão enunciado em Sessão Plenária de 27/11/2019, e publicado no DOE em 30/11/2019.
24) [39] Decisão exarada pelo E. Tribunal Pleno em sessão de 04/03/2020, publicada no DOE em 
30/06/2020, e mantida em sede de Pedido de Reconsideração (TC-010872.989.20-7), tendo ocorrido o 
trânsito em julgado em 03/08/2020.
25) [40] Art. 9°. § 2º A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, 
com valores mobiliários admitidos a negociação no mercado.
26)  [41] Art. 5°. § 2º Os contratos poderão prever adicionalmente:
I - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a 
administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com 
quem não mantenha vínculo societário direto, com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira 
e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no 
inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
27) [42] Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia 
anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.
§ 1°. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá:(Renumerado 
do parágrafo único pela Lei nº 11.196, de 2005)
I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal 
necessárias à assunção do serviço; e
II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.
28)  [43] 8.13-  As CONCESSIONÁRIAS não poderão, em nenhum momento durante o prazo do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, transferir o controle da sociedade, sem prévia e expressa autorização 
do CONCEDENTE, seja por meio de modificação da composição acionária e/ou por meio de 
implementação de acordo de acionistas, salvo nas hipóteses de transferência aos financiadores do 
projeto, nos moldes do disposto na minuta do Contrato.
29)  [44] 9.4.  A SUBCONCESSÃO não será permitida na CONCESSÃO, conforme a legislação municipal vigente.
30)  [45] Vide nota de rodapé n° 8.
31)  Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
[...]
III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
32) Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação 
do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do 
interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
33)  Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida 
à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados 
durante a sua gestão.
34) 1.2. O serviço de transporte público coletivo do Município inclui operação técnica, que é o objeto 
da presente licitação, e além dele, inclui também a gestão financeira e o estabelecimento de meios de 
pagamento, a serem objeto de contratação em separado. 
1.2.1. A operação técnica, objeto desta licitação, consiste na oferta de serviços de transporte, conforme 
estabelecidos em regulamento, neste Edital e no Contrato de Concessão. 
1.2.2. A gestão financeira, a ser objeto de contratação em separado, consiste no serviço de compensação 
e liquidação de valores entre os usuários, as instituições de pagamento, os operadores de transporte 
e eventuais operadores privados de sistemas de micromobilidade que venham a aderir ao sistema de 
pagamentos do sistema de transporte público coletivo do Município, conforme estabelecidos em 
regulamento, neste Edital e no Contrato de Concessão. 
1.2.3. O estabelecimento de meios de pagamento, a ser objeto de contratação em separado, consiste no 
serviço disponibilizado para aquisição de produtos tarifários pelos usuários do sistema de transporte público 
coletivo do Município, conforme estabelecidos em regulamento, neste Edital e no Contrato de Concessão.
35)  8.4.21. VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA. As licitantes deverão realizar visita técnica, no Município de São 
José dos Campos, com as seguintes finalidades: 
a) Conhecimento da área urbana do município e locais onde são prestados os serviços de transporte coletivo 
objeto da licitação; e 
b) Conhecimento das características do sistema viário.
36) Constam do preâmbulo do edital impugnado as seguintes disposições: O Edital estará à exposição até 
às 17h00mim do dia 07 de agosto de 2020. O envelope com a documentação e o envelope com a proposta 
deverão ser entregues e protocolizados até 09h00min do dia 17 de agosto de 2020, no Departamento de 
Recursos Materiais, situado à Rua José de Alencar nº 123 - 1º andar – sala 02 do Paço Municipal.
37)  13.16. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – As Licitantes vencedoras deverão prestar Garantia de 
Execução do CONTRATO DE CONCESSÃO até a data da assinatura do Contrato, no valor equivalente a 3% (três 
por cento) do valor total estimado para o CONTRATO DE CONCESSÃO demonstrado nos item 9, subitens 9.2.1 
(lote 1) e 9.2.2 do ANEXO I deste Edital, que poderá ser prestada de acordo com as seguintes modalidades:
[...]
9 - VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
9.1. Os valores estimados do CONTRATO DE CONCESSÃO, relativos ao prazo total de 10 (dez) anos da 
CONCESSÃO, por Lote de Serviço, são: 
9.2.1. Lote nº . 1: R$860.875.893,90 (oitocentos e sessenta milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, 
oitocentos e noventa e três reais e noventa centavos); 
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9.2.1. Lote nº. 2: R$741.370.943,35 (setecentos e quarenta e um milhões, trezentos e setenta mil, 
novecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).
38) 13.1. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – As Licitantes vencedoras deverão prestar Garantia 
de Execução do CONTRATO DE CONCESSÃO até a data da assinatura do Contrato, no valor equivalente a 
3% (três por cento) do valor estimado para os investimentos do CONTRATO DE CONCESSÃO, que poderá 
ser prestada de acordo com as seguintes modalidades:
39) 26.16. Durante a execução, todas as comunicações relativas ao CONTRATO DE CONCESSÃO serão 
consideradas como efetuadas se entregues, por portador, através de carta ou memorando, com o 
protocolo de recebimento do qual constará o assunto, a data do recebimento e o nome do remetente.
40) A propósito, a Municipalidade anuncia a intenção de inserir da seguinte disposição no futuro edital: 
26.16.1. Também serão consideradas como efetuadas as comunicações realizadas por meio eletrônico, 
através e na forma de sistema que for indicado pelo CONCEDENTE.
41) A leitura das cláusulas pertinentes permite a conclusão de que o prazo original era de até 80 (oitenta) 
dias, a contar da assinatura do contrato:
1.11.1. O prazo para início da operação dos serviços é de 90 (noventa) dias, contado da assinatura do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, podendo o início da operação ocorrer antes. 
1.11.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias, anteriores à data de assunção, , a CONCESSIONÁRIA deverá 
apresentar as suas instalações de garagem e a frota para vistoria pela CONCEDENTE.
42) 1.10.2. O prazo para início da operação dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da 
assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, podendo o início da operação ocorrer antes de decorrido o 
prazo, por acordo entre o CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.
[...]
1.10.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá manter instalações de garagem apropriadas para a conservação da 
frota e para servir de apoio à operação, que poderão estar localizadas em qualquer endereço conveniente 
para a boa prestação dos serviços por parte da CONCESSIONÁRIA, inclusive fora do Município de São 
José dos Campos, não cabendo ao CONCEDENTE especificar qualquer característica mínima para as 
instalações de garagem que a CONCESSIONÁRIA entender como convenientes.
43) Será admitida a participação de instituições financeiras, fundos de investimento e/ou entidades 
fechadas ou abertas de previdência complementar, desde que em consórcio.
44) 17.5. As CONCESSIONÁRIAS poderão explorar, como fonte de Receita Alternativa, mediante autorização 
obtida da CONCEDENTE, a veiculação de publicidade nos veículos da Frota, nas condições estabelecidas 
na Lei Municipal nº. 8.986, de 18 de setembro de 2013, ou outra que vier a substituí-la, assim como outras 
fontes de Receita Alternativa que a legislação municipal e a CONCEDENTE venham a autorizar. 
17.5.1. As fontes de Receita Alternativa deverão fazer parte da planilha de custos tarifários das CONCESSIONÁRIAS. 
17.5.2. Quaisquer fontes de Receita Alternativa serão obrigatoriamente consideradas para 
a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e terão parcela revertida para a 
CONCEDENTE em prol da modicidade tarifária, conforme estiver estabelecido na legislação municipal, 
especialmente no Decreto no . 18.551/2020.
45) 17.4. As CONCESSIONÁRIAS poderão explorar, como fonte de Receita Alternativa, mediante autorização 
obtida do CONCEDENTE, a veiculação de publicidade nos veículos da Frota, nas condições estabelecidas 
na Lei Municipal n.º 8.986, de 18 de setembro de 2013, ou outra que vier a substituí-la, assim como outras 
fontes de Receita Alternativa que a legislação municipal e a CONCEDENTE venham a autorizar. 
17.4.2. Quaisquer fontes de Receita Alternativa terão parcela revertida para o CONCEDENTE em prol da 
modicidade tarifária, conforme estiver estabelecido na legislação municipal, especialmente no Decreto nº. 
18.551/2020, ou outro que venha a substituí-lo.
46) 17.2.1. A Tarifa Pública a ser aplicada aos Usuários estará sempre acima da Tarifa Técnica de 
Remuneração a ser paga às CONCESSIONÁRIAS, situação essa de Superávit financeiro que será mantida 
ao longo da execução dos CONTRATOS DE CONCESSÃO conforme a metodologia detalhada no ANEXO IH.
47) 17.2.2. O Superávit financeiro resultante da diferença a maior da subtração do valor da Tarifa Pública 
pelo valor da Tarifa Técnica de Remuneração será revertido à CONCEDENTE para uso no Sistema de 
Mobilidade Urbana, nos termos da legislação municipal, e sempre em prol da modicidade tarifária e da 
eficiência dos serviços de mobilidade da cidade conforme o interesse dos Usuários.
48) 14.5. Caberá à CONCESSIONÁRIA, independentemente da sua forma societária, a execução de todas 
as obrigações contratuais a ela atribuídas pelo CONTRATO DE CONCESSÃO, às quais estará também 
vinculada, podendo subcontratar com terceiros para a prestação dos serviços relacionados à CONCESSÃO, 
conforme dispuser a legislação municipal, este EDITAL e o CONTRATO DE CONCESSÃO.
[...]
15.3. As CONCESSIONÁRIAS poderão contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido desde que de acordo com as regras 
deste Edital, do Contrato, da Lei Complementar Municipal nº. 629/2020, e mediante a autorização 
prévia da CONCEDENTE por meio da SEMOB.
49) 14.5. Caberá à CONCESSIONÁRIA, independentemente da sua forma societária, a execução de todas 
as obrigações contratuais a ela atribuídas pelo CONTRATO DE CONCESSÃO, às quais estará também 
vinculada, podendo subcontratar com terceiros para a prestação dos serviços relacionados à CONCESSÃO, 
conforme dispuser a legislação municipal, este EDITAL e o CONTRATO DE CONCESSÃO.
[...]
15.3. As CONCESSIONÁRIAS poderão contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido desde que de acordo com as regras 
deste Edital, do Contrato, da Lei Complementar Municipal nº. 629/2020, e mediante a autorização 
prévia da CONCEDENTE por meio da SEMOB.
50) 21.2. A fiscalização dos serviços de transportes prestados pela CONCESSIONÁRIA, especificados 
nas Ordens de Serviço de Operação, no Regulamento de Transporte em decreto municipal, ou 
relacionados no presente Contrato será exercida pelo CONCEDENTE, por meio de pessoal credenciado 
e devidamente identificado ou por entidade com ela conveniada.
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[...]
21.4.1. No exercício da fiscalização, a CONCEDENTE terá livre acesso aos dados relativos à administração, 
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA.
21.4.1.1. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico da CONCEDENTE ou por 
entidade por ela conveniada e, periodicamente, nos moldes a serem previstos em norma regulamentar, por 
comissão composta por representantes do poder CONCEDENTE, da CONCESSIONÁRIA e dos USUÁRIOS.
[...]
26.20.1.1. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico da CONCEDENTE ou por 
entidade por ela conveniada e, periodicamente, nos moldes a serem previstos em norma regulamentar, por 
comissão composta por representantes do poder CONCEDENTE, da CONCESSIONÁRIA e dos USUÁRIOS.
51) Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente 
ou por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por 
comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários.
52) 3.1.2. Fica autorizada a participação de empresas que se encontrem em recuperação judicial, 
mediante a apresentação do plano de recuperação já homologado e em vigor, apto a comprovar sua 
viabilidade econômico-financeira.
53) 16.3.2. A Revisão Extraordinária prevista neste EDITAL é possível desde o momento da assinatura do 
CONTRATO DE CONCESSÃO.
54)  16.3.3. São riscos assumidos pelas CONCESSIONÁRIAS, que não ensejam a Revisão Extraordinária 
do Contrato, independentemente de outros mencionados neste EDITAL e no CONTRATO DE CONCESSÃO: 
[...]
b) Variações na demanda ou nas proporções de gratuidades e descontos de tarifa legalmente estabelecidos 
relativos à demanda ao longo do curso normal do CONTRATO DE CONCESSÃO que não tenham ocorrido 
em decorrência de ato do CONCEDENTE imprevisível no curso desta Concorrência Pública Internacional; e
55)  Segundo referido quadro são as seguintes médias mensais por ano: 2016 – 4.237.288,1; 2017 – 
3.904.571,3; 2018 – 3.748.225,0; e 2019 – 3.657.821,7.
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1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão de Julgado proposta por CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBA-
TÉ, por intermédio de seu Presidente, VEREADOR BOANERGE DOS SANTOS, com fundamento 
no artigo 73, inciso IV, da Lei Complementar estadual nº 709/93, visando reverter decisão do 
Tribunal Pleno que, em sessão de 08/05/2019, negou provimento a Recursos Ordinários inter-
postos, mantendo o juízo de irregularidade sobre as Contas Anuais do Exercício de 2015 daque-
la edilidade, nos termos das alíneas b e c do inciso III do artigo 33 do Estatuto deste Tribunal.

Na ocasião, o Plenário manteve ainda a imputação de multa no valor equivalente a 160 
(cento e sessenta) UFESPs, aplicada ao senhor Rodrigo Luis Silva, então Presidente do Le-
gislativo, por patente reincidência em falhas já criticadas por esta Casa, conforme previsão 
do inciso VI do artigo 104, também da Lei Complementar estadual nº 709/93.

Conforme se extrai da decisão colegiada, a rejeição dos demonstrativos decorreu da 
elevada quantidade de processos para o custeio de viagens e/ou diárias de vereadores 
e funcionários da Câmara cuja formalização carecia de elementos essenciais e objetivos 
aptos a justificar os motivos das missões oficiais, constatando-se, além disso, despesas 
exageradas com refeições que desafiam o princípio da razoabilidade.

Também se verificou a predominância de cargos comissionados no Quadro de Pessoal, 
bem como o comissionamento para atividades rotineiras e burocráticas ou com escolari-

TC - 000468/007/19
Relator: Conselheiro Dimas Ramalho
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/09/2020

Conselheiro

Dimas 
Ramalho

AÇÃO DE REVISÃO DE JULGADO  
PROPOSTA POR CÂMARA  
MUNICIPAL

EMENTA: Ação de Revisão de Julgado proposta pela Câmara  
Municipal de Taubaté e aplicação de multa ao responsável.
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dade incompatível com as funções de direção, chefia e assessoramento, ofendem a inteli-
gência dos incisos II e V do art. 37 da CF/88.

Por fim, corroborou para o juízo de irregularidade, a constatação de habitualidade no pa-
gamento de horas extras descaracterizando a feição extraordinária que deve marcar tal labor.

1.2 Pretende a Autora a revisão do julgado, através da extensa juntada de documentos 
(fls. 31/124), os quais considera terem eficácia sobre a prova produzida.

1.3 Depois disso, o Sr. RODRIGO LUIS SILVA, na qualidade de EX-PRESIDENTE DA 
CÂMARA e representado por advogado, ingressou com petitório complementar, re-
forçando as razões da Autora, mas pleiteando o deferimento de medida liminar com 
vistas à suspensão dos efeitos da decisão exarada, diante de possíveis danos irrepará-
veis, resultantes de desdobramentos de ordem eleitoral, como a inelegibilidade.

1.4 Instado, o Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento da 
inicial, devendo a Autora ser julgada carecedora do direito de ação, eis que não en-
contrado quaisquer dos pressupostos de admissibilidade.

1.5. Os autos integraram a Sessão 02/09/2020 do e. Tribunal Pleno, ocasião em 
que o procurador da Câmara de Taubaté, Dr. Guilherme Ricken, assim como o Dr. Luiz 
Silvio Moreira Salata, representando o ex-presidente da Casa Legislativa, proferiram 
sustentações orais, o primeiro repisando as alegações apresentadas na inicial e em 
sede de memoriais, e o segundo, invocando a aplicação subsidiária do Código de Pro-
cesso Civil, para obter efeito suspensivo da eficácia da decisão revisanda.

Diante disso, o processo foi retirado de pauta, para os fins do disposto no artigo 
105, inciso I, do Regimento Interno.

 É o relatório, em síntese.

2. VOTO – PRELIMINAR

Conforme atestado pelo Gabinete Técnico da Presidência, encontram-se preen-
chidos os requisitos de admissibilidade da ação relativos à legitimidade da parte e 
da tempestividade do pedido. 

Nada obstante, examinadas as razões dos ilustres defensores, cumpre-me, entre-
tanto, denegar a liminar, por absoluta falta de amparo legal, comportando aplicação 
no caso, por analogia, da regra estabelecida no § 1º do artigo 77 da Lei Complemen-
tar estadual nº 709/93, segundo a qual O pedido de rescisão de julgado será conside-
rado pedido autônomo e não suspenderá a execução do julgado rescindendo.

Ainda, conforme disposto no artigo 49, inciso XIV, do Regimento Interno deste 
Tribunal, a concessão de medida liminar em sede Ação de Revisão somente será 
cabível para suspender, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a pena de proibição de 
recebimento de novas transferências financeiras desde que exibidos documentos 
hábeis à comprovação da aplicação dos recursos recebidos, o que, seguramente, 
não é o caso destes autos.

Por mais que se possa falar em poder geral de cautela conferido aos Conselhei-
ros Relatores desta Corte de Contas para a concessão de efeito suspensivo às Ações 
de Revisão, por aplicação subsidiária do regramento da Ação Rescisória do Código 
de Processo Civil, os respectivos requisitos não se apresentam neste caso.

Dispõe o artigo 969, do CPC:
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“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão 
rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 

Ao analisar os requisitos para a concessão desta tutela, a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo têm afirmado a necessidade da 
presença tanto do risco de irreversibilidade dos efeitos da execução da decisão rescindenda, 
quanto da probabilidade do direito invocado. Concordando com a possibilidade de conces-
são da medida também nos Tribunais de Contas, ressalto, todavia, os seguintes precedentes:

O pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser 
examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a 
autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida a medida 
em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja 
patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da 
execução da decisão rescindenda, nos termos do artigo 969 do Código 
de Processo Civil de 2015. (STJ – Corte Especial, AgInt na Ação Rescisória 
nº 6.224 – DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.08.2018). 
Agravo interno. Indeferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo 
à propositura de ação rescisória. Falta de demonstração de probabili-
dade do direito invocado na minuta. Inteligência dos artigos 966 e 969 
do Código de Processo Civil. Recurso denegado. (TJSP – 7º Grupo de Direito 
Público, Agravo Interno Cível nº 2101886-81.2018.8.26.0000/50000, Rel. 
Des. Geraldo Xavier, j. 17.08.2020).

Em relação ao dano de difícil reparação advindo do Acórdão revisando, creio inexis-
tente, uma vez que a decretação de inelegibilidade com fundamento no artigo 1º, inciso 
I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90, é medida que compete à Justiça Eleitoral, 
dentro da sua esfera de atribuições.

Aliás, considerando que a competência para esse mister pertence à Justiça Eleitoral, 
os jurisdicionados, a partir da vigência da Lei Complementar Federal nº 135/2010 (Lei da 
Ficha Limpa), que trouxe modificações à Lei Complementar Federal 64/90, passaram a 
ser alertados sobre tal circunstância, por meio de Comunicados da SDG.

Da mesma forma, as medidas judiciais e extrajudiciais que podem ser promovidas 
pelo Ministério Público em desfavor do Sr. RODRIGO LUIS SILVA não estão na alçada 
desta Corte de Contas, sendo efeitos extraprocessuais do trânsito em julgado do Acór-
dão proferido no TC-001132/026/15, proferido em processo no qual foram assegura-
dos o contraditório e a ampla defesa, em todas as suas etapas e fases.

Assim, não me parece que a não concessão de efeito suspensivo à presente ação de 
revisão gere a antecipação de efeitos da inelegibilidade ou mesmo das demais medidas 
que podem ser tomadas em desfavor do Sr. RODRIGO LUIS SILVA, como afirma em sua 
petição, pois tais efeitos decorrem da definitividade do Acórdão revisando, dentro das 
respectivas esferas de competência da Justiça Eleitoral e do Ministério Público.

Diante do exposto, INDEFIRO a medida cautelar para sustar os efeitos da r. decisão 
que negou provimento a Recursos Ordinários interpostos, mantendo o juízo de irregu-
laridade sobre as Contas Anuais da Câmara de Taubaté, relativas ao Exercício de 2015, 
proferida nos autos do TC 001132/026/15.
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De outro lado, creio ser a Autora carecedora da ação, por entender que a medida pro-
cessual aqui analisada não se enquadra na hipótese prevista no inciso IV do artigo 73 e, 
tampouco, em outra situação no aludido artigo da Lei Complementar estadual nº 709/93. 

Sob minha ótica, em que pese a farta documentação referenciada pelo subscritor da 
exordial, não me parece ter vindo aos autos qualquer documento novo a fundamentar 
a sua pretensão ou que repercuta efeitos sobre o julgamento de irregularidade, assim 
considerado aquele já existente ao tempo da decisão revisanda, mas que o autor da 
Ação ignorava ou do qual não pôde fazer uso no curso do processo de que resultou a 
decisão que se pretende revisar.

Sobre o assunto, importante relembrar, aspectos da jurisprudência do Superior Tribu-
nal de Justiça no REsp 1.293.837 – DF4 , que, mutatis mutandis, assim definiu o instituto:

“(...) 3. O documento novo apto a dar ensejo à rescisão, segundo doutri-
na e jurisprudência dominante, é aquele: a) existente à época da decisão 
rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; 
c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação 
com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada 
que se quer desconstituir (...)”.

Tanto os relatórios de despesas de adiantamento dos Vereadores quanto o Acordo firma-
do entre a Câmara e o Ministério Público Estadual fixando um quantitativo máximo de via-
gens por mês para cada gabinete existiam à época da decisão revisanda que, aliás, registrou:

“(...) tal constatação não socorre os recorrentes no saneamento da ma-
téria, porquanto a legitimidade na alocação do dinheiro público não se 
comprova apenas pelo atendimento de critérios quantitativos, mas, espe-
cialmente, pela destinação qualitativa dos recursos, sempre alinhada aos 
princípios da moralidade e da razoabilidade, ou, em outros termos, ao 
interesse público subjacente à despesa.”

No mesmo sentido, menciono a Ação Civil Pública nº 1003127-09.2014.8.26.0625, 
proposta em 2014, (fls. 178/199 dos do TC- 1132/026/15), cuja decisão liminar contendo 
expressa determinação para que “o número de cargos em comissão da Câmara Muni-
cipal de Taubaté não seja superior ao número de cargos de carreira providos, dentre os 
previstos em lei”, não havia sequer sido atendida quando exarado o acórdão revisando. 
O mesmo se diga das mencionadas reformas administrativas levadas a efeito em 2016, 
exercício seguinte ao das contas examinadas.

Vejam que a reincidência nas falhas quanto aos processos irregulares de gastos com via-
gens e/ou diárias ensejou aplicação de multa ao responsável quando do exame dos balanços 
da Câmara Municipal de Taubaté do exercício de 2014, ante o descumprimento das reco-
mendações exaradas nas contas de 2009, publicadas no DOE de 11/11/2011, 2010 e 2011.

Da mesma forma, a falta de proporcionalidade entre os cargos, bem como a existên-
cia de diversos postos de livre provimento cujas atribuições não são compatíveis com 
os requisitos constitucionais, foram objeto de apontamento e recomendação nas con-
tas dos exercícios de 2007 (TC 003656/026/079), 2009 (TC-001207/026/0910) e 2010 
(TC-002317/026/1011), cujos acórdãos teriam sido publicados em momento anterior ao 
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exercício em apreciação, bem como nos demonstrativos de 2011 (TC002975/026/1112) 
e 2012 (TC-002666/026/1213). Em seguida, a questão do quadro de pessoal ensejou 
reprovação dos demonstrativos afetos aos exercícios de 2013 (TC-000563/026/1314) 
e 2014 (TC002968/026/14). Além disso, o excesso de gastos com horas extras motivou 
advertências à origem desde o exame das contas de 2009 e figura entre as razões que 
levaram à rejeição dos demonstrativos de 2013 e 2014.

Quanto às contas do exercício de 2015, a Primeira Câmara ao deliberar por sua 
irregularidade, em sessão de 10/04/2018, determinou a aplicação de pena de multa ao 
então Presidente do Legislativo, senhor Rodrigo Luis Silva, justamente em razão do 
desatendimento das recomendações deste Tribunal. Tal decisão foi confirmada pelo 
Colegiado do E. Tribunal Pleno, que, inclusive, manteve a multa aplicada por patente 
reincidência em falhas já criticadas por esta Casa, conforme previsão do inciso VI do art. 
104 da Lei Complementar nº 709/93.

Quero com isso dizer que, a toda evidência, as questões e documentos trazidos nesta 
Ação Revisional foram objeto de profundo exame por este Tribunal, não só uma vez, 
mas em diversas ocasiões, incluindo-se aí os dados e informações que supostamente 
comprovariam a regularidade das despesas, mas que, em cotejo com demais elementos 
constantes dos autos, foram considerados insuficientes. No mesmo passo, tópicos relati-
vos às horas extras e às providências iniciais tomadas pelo responsável foram taxativa-
mente abordadas, e as razões expostas, não acolhidas.

Em outro norte, a Representação MPSP nº 29.0001.0000411.2019-63 (doc. 06, des-
tes autos) encontra-se datada de 23/05/2019, portanto, posterior à decisão impugnada, 
não se amoldando, desta maneira, ao conceito de documento novo.

 Na ausência de algum documento novo com eficácia sobre a prova produzida, ficam 
inalterados os pontos que ensejaram a decisão da Primeira Câmara, além de serem idên-
ticos os argumentos que a Autora traz agora e que o E. Tribunal Pleno refutou em sede 
de sua análise recursal. Lembro que não cabe rediscussão do mérito da decisão 
originária na ação revisória, aspecto adstrito ao âmbito do recurso ordinário.

Assim, forçoso concluir que a presente Ação não preenche requisito para seu conhe-
cimento, eis que não demonstrado ter havido qualquer documento novo a fundamentar 
a sua pretensão ou que repercuta efeitos sobre o julgamento de irregularidade; tampou-
co evidenciado preenchimento de qualquer outra condição.

Ante o exposto, acolhendo parecer do MPC, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO DA 
AÇÃO, julgando-se a Autora carecedora do direito invocado.



131Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

TC - 018614.989.19-2 (ref. 015030.989.17-2 / 
015080.989.17-1 / 005953.989.18-3 / 017257.989.18-6) 
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo 
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 15/07/2020

Conselheiro

Sidney 
Estanislau 
Beraldo

JURISPRUDÊNCIA

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL  
DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS

EMENTA: Recurso Ordinário contra acórdão que julgou irregulares  
procedimentos da Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB).

1. RELATÓRIO

1.1 Trata-se de RECURSO ORDINÁRIO interposto pela FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDU-
CAÇÃO DE BARUERI – FIEB, contra o v. acórdão prolatado nos autos do TC-015030.989.17, 
pela C. Segunda Câmara1, que julgou irregulares o Pregão Presencial nº 10/2017, o Contrato 
nº 009/2017 de 28-07-17, e respectivos termos aditivos2 abrigados nos TCs 005953.989.18 e 
017257.989.18, instrumentos celebrados entre a RECORRENTE e MONTOTO & SANTALLA 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO A EDIFÍCIO LTDA. – EPP, atual ELITE FACILITY SERVI-
ÇOS PROFISSIONAIS LTDA. – EPP, objetivando a prestação de serviços de limpeza, asseio 
e conservação predial das unidades escolares e dos departamentos administrativos, com 
fornecimento de material e o emprego de equipamentos necessários para a execução dos 
serviços, com prazo de vigência de 12 meses e no valor de R$ 3.276.386,76.

Em consequência, determinou o acionamento do artigo 2º, XV e XXVII, da Lei Com-
plementar estadual nº 709/93, para as comunicações e adoção de medidas pertinentes, e 
aplicou multa de 160 (cento e sessenta) Ufesps ao Superintendente Luiz Antonio Ribeiro, 
responsável pelos atos praticados.

O Colegiado também tomou conhecimento da execução contratual apreciada 
no TC-015080.989.17.
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Segundo o disposto no voto condutor (evento 97 do TC-015030.989.17), o de-
creto de irregularidade foi proclamado em razão das seguintes falhas, que prejudi-
caram a competição3:

a) a falta de indicação nas atas das sessões públicas dos quesitos descumpridos 
pelas licitantes inabilitadas e desclassificadas, conduta oposta aos princípios da mo-
tivação e da transparência e à eficácia do ato administrativo;

b) a exigência de prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipais rela-
tivo ao domicílio ou sede da licitante;

c) a requisição de prova de regularidade de tributos com a Fazenda Estadual, 
incompatíveis com a atividade licitada;

d) o pedido de licença ou alvará para a realização de atividades com produtos quí-
micos controlados para fins comerciais, emitido em nome das licitantes, pela Polícia 
Científica da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo;

e) a contaminação   dos   termos   aditivos   em   face   da acessoriedade.

1.2 A Recorrente (evento 1), sobre a avaliação das propostas, sustentou que as desclassi-
ficações de 7 (sete) licitantes foram justificadas na ata da sessão do pregão, tendo como fun-
damento o item 6.1 do Anexo I do edital, documento que, contudo, em virtude de erro formal, 
abarcou apenas a referência ao “item 6.1 do Edital”, norma relacionada à fase de habilitação.

Tratando-se da modalidade pregão, com inversão de fases, ressaltou que a análise da 
documentação de habilitação das empresas desclassificadas sequer ocorreu.

Aduziu que retomado o decurso do certame, a licitante “Cunha Serviços Terceirizados” 
teria, inicialmente, ofertado o melhor preço. Contudo foi posteriormente desclassificada por 
conta do descumprimento de exigências mínimas do edital (itens 5.4 do edital e 6.1 do Ane-
xo I). Na sequência, a empresa “DFER” seria a responsável pela melhor proposta, porém esta 
teria desistido de participar da licitação.

Nesse contexto, sustentou que depois da etapa de lances a vencedora foi a empresa 
“Montoto & Santalla”, com o valor de R$ 273.033,32, terceiro melhor preço ofertado.

Dentro da fase de lances, por sua vez, destacou que, observada a margem de 10% da Lei 
nº 10.520/02, três empresas tiveram a oportunidade de apresentar suas ofertas, no entanto, 
duas delas, cujas propostas comerciais tiveram valores superiores, teriam declinado de novas 
ofertas, enquanto a vencedora reduziu seu preço inicial.

Em relação à disciplina da regularidade fiscal, considerando a exigência legal de que a 
sua comprovação seja feita em face do objeto contratual, por ser um contrato de prestação 
de serviços, foi requisitado o Cadastro de Contribuinte Municipal (CCM), conexo ao Imposto 
Sobre Serviços (ISS), requisição que não foi submetida a impugnações.

No mais, ainda tratando dos apontamentos referentes à prova de regularidade fiscal, defen-
deu a natureza cumulativa do requisito legal para as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

Afirmou também que o precedente TC-007695.989.17, utilizado como referência na deci-
são recorrida retrataria situação diversa da deste caso, questionando, além da previsão geral 
de regularidade com a Fazenda Pública nos termos legais, a disposição de tributos específicos.

Sobre a disciplina editalícia desse componente da fase de habilitação, novamente obser-
vou a ausência de impugnações pelos interessados, além de vislumbrar a disposição do edital 
como harmônica às decisões deste Tribunal4.

No que concerne à exigência de licença ou alvará para atividades de produtos químicos 
controlados, assegurou ser consequência das disposições do Estudo Técnico de Serviços 
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Terceirizados do Estado de São Paulo – CadTerc, para empresas prestadoras de serviços de 
limpeza em ambiente escolar, documento citado como referencial para o edital em análise.

Do mesmo modo, contaria também no item 11.6.34 do Anexo I do edital a necessidade 
de registro, conforme estabelecido na RDC nº 59 de 22-12-10 da ANVISA.

Quanto à desconsideração da proposta da “DFER”, se amparou no pedido de desistên-
cia apresentado, que, por sua vez, teve como justificativa a impossibilidade de assumir o 
compromisso derivado da contratação.

Indicou como equívoco a menção na Ata da Sessão sobre a inviabilidade de compare-
cimento na reabertura do certame, ao invés da desistência.

Diante disso, inexistiria desclassificação ou desconsideração da proposta em razão da falta 
de apresentação de um representante credenciado, como apontado na instrução processual.

No mais, defendeu a motivação das 13 (treze) desclassificações na Sessão do 
Pregão, decorrendo 5 (cinco) delas do descumprimento ao item 5.4 do edital, relativo 
à apresentação de demonstrativo de formação de preços, incluindo os custos diretos 
e indiretos, os encargos sociais, benefícios e despesas indiretas, e as 8 (oito) rema-
nescentes da inobservância ao item 6.1 do Anexo I do edital, que requisitou que os 
serviços fossem contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo a 
estimativa de custos por metro quadrado.

Ressaltou que, diante da fase de lances, a natureza do pregão demandaria a ação 
humana e, consequentemente, a presença dos representantes, tendo os declínios sido 
firmados pelos próprios representantes.

Assim, seria incabível a afirmativa de que alguma empresa tenha declinado em 
razão da ausência de representante, quando o declínio foi feito por meio dos repre-
sentantes presentes na sessão.

Por último, destacou que quase a totalidade das empresas desclassificadas apresen-
taram propostas comerciais com preços superiores aqueles apresentados pelas empre-
sas classificadas para a etapa de lances, inexistindo repercussão à melhor contratação.

Sobre a penalidade aplicada, pleiteou, subsidiariamente, na hipótese de manuten-
ção da irregularidade, a redução da multa diante da atuação zelosa na contratação da 
prestadora de serviços pelo preço mais vantajoso para a Administração.

Dessa forma, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja 
reformada a sentença e julgados regulares os atos.

1.3 O Ministério Público de Contas obteve vista dos autos e certificou que o processo não 
foi selecionado para manifestação, nos termos do disposto no Ato nº 006/2014-PGC (evento 17).

1.4 A Secretaria-Diretoria Geral (evento 27) observou a reiteração de argumentos já 
apresentados, que não alteram o juízo declarado, sobretudo em relação aos motivos das des-
classificações, que, conforme a instrução processual, não se harmonizaram à Lei nº 8.666/93, 
revelando-se prejudiciais para a apuração da economicidade da contratação.

Além disso, destacou a exigência de prova de regularidade de tributos específicos, cone-
xos à Fazenda Estadual, incompatíveis com as atividades das licitantes.

Por outro lado, compreendeu como reforço para a irregularidade da matéria a exigên-
cia de declaração de licença ou alvará para execução de atividades com produtos químicos 
controlados para fins comerciais, emitida em nome das licitantes, pela Polícia Científica da 
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
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Esse cenário, em seu entendimento, compromete os atos, justificando, inclusive, a pena-
lidade arbitrada e sua dosimetria. Por isso, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, 
pelo desprovimento do recurso.

1.5 A Recorrente apresentou memoriais, reforçando os argumentos expendidos e alertando, 
especialmente, para o fato de a empresa “DFER Serviços Eireli EPP, incialmente classificada em 
segundo lugar, ter desistido de participar do certame, conforme documento juntado aos autos 
(evento 30.1 – Doc. 4 do TC-015030.989.17), o qual até agora não foi “alvo de qualquer análise”.

1.6 Inserido na Ordem do Dia da Sessão Plenária de 17-06-20, o processo foi retirado 
de pauta para apreciação dos argumentos da sustentação oral realizada pelo Dr. José 
Adriano de Oliveira Barros, representando a Recorrente.

O ilustre advogado sustentou a correção das desclassificações de propostas, que se 
fundamentaram no item 5.4 do edital e no item 6.1, do Anexo I daquele instrumento.

Aduziu que houve equívoco do pregoeiro ao elaborar a redação da ata, pois ao justificar 
a desclassificação de determinadas empresas, fez menção ao item 6.1 do edital, que trata 
da habilitação de licitante, ao invés de citar o item 6.1 do Anexo I do edital, que cuida da 
proposta comercial. Portanto, a falha é formal e não maculou a licitação.

Destacou o elevado número de empresas que participaram do certame, aduzindo que aque-
las que tiveram suas propostas desclassificadas — algumas delas porque estavam acima de 
10% do menor valor ofertado —, embora tivessem o direito, não apresentaram recurso, ficando 
implícito que elas não estavam adequadas aos mencionados dispositivos editalícios.

Observou que 5 (cinco) das 6 (seis) empresas classificadas para a fase de lances decli-
naram da disputa porque tinham chegado ao seu limite. Já a empresa DFER Serviços, um 
dia antes da sessão de 13-06-17, protocolizou requerimento de desistência de participação 
no certame, alegando razões pessoais e que não poderia cumprir o contrato, constando 
indevidamente “como sem oferta na ata”.

No mais, defendeu a adequação das exigências de comprovação da inscrição no Cadas-
tro Municipal de Contribuintes e de regularidade com a Fazenda do Estado, já que ambas 
estão de acordo com o artigo 29 da Lei de Licitações, e do alvará de licença para a realização 
de atividades com produtos químicos, porque feita segundo orientações do CADTERC.

Reiterou pedido pelo provimento do recurso e cancelamento da multa imposta ao Responsável.

É o relatório.

2. VOTO PRELIMINAR

2.1 O v. acórdão foi proferido na sessão de 30-07-19, com a interposição do recurso em 23-08-
19 (evento 1), antes de sua publicação no DOE de 13-09-19 (evento 110 do TC-015030.989.17).

Assim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o recurso pode ser con-
siderado tempestivo.

2.2 Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento 
do recurso, exceto no ponto em que se refere ao TC-015080.989.17, porquanto a decisão 
recorrida apenas conheceu da execução contratual, não havendo sucumbência para a 
Recorrente quanto a este aspecto.
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3. VOTO DE MÉRITO

3.1 As razões recursais têm potencial para infirmar os fundamentos da decisão atacada.
Apesar disso, alguns aspectos devem ser esclarecidos, diante das alegações apresen-

tadas nesta fase processual e dos documentos levados aos autos.
A sessão pública inaugural do certame foi realizada em 25-05-17, quando recebidas 25 

(vinte e cinco) propostas, sem nenhuma desclassificação, com a seleção de 3 (três) delas 
para a fase de lances por terem oferecido os menores preços, respectivamente, “Cunha 
Serviços Terc. Patrim.”, “DFER Serviços Eireli EPP” e “Montoto & Santalla Serviços”.

Contudo, registro feito em ata indica que algumas participantes questionaram a 
avaliação sobre o cumprimento do item 6.1 do Anexo I do edital, relativo à produtivi-
dade mínima dos serviços a ser observada para a formulação das propostas, optando a 
Administração pela suspensão do certame, necessária à análise adequada.

No dia subsequente, o Pregoeiro desclassificou a licitante “Cunha Serviços Terc. Pa-
trim.”, então primeira colocada, sob alegação de descumprimento do item 5.45 do edital 
e do item 6.16 do Anexo I do edital, e, por vislumbrar prejuízo à competição pelo fato de 
o processo não retornar à fase de lances, declarou que a licitação seria revogada para a 
garantia da isonomia e da legalidade.

Submetido à apreciação jurídica da Administração, com o pedido de reconsideração 
da terceira classificada, “Montoto & Santalla Serviços”, quanto à revogação, sobreveio 
decisão pela anulação limitada aos atos insuscetíveis de aproveitamento, com a desclas-
sificação da proposta da “Cunha Serviços Terc. Patrim.”.

Com isso, em sessão convocada para 13/06/17, foram reexaminadas as propostas 
anteriormente apresentadas, só que, desta vez, com a desclassificação de mais 12 
(doze) participantes, além daquela acima anotada, fundamentadas no descumprimen-
to do item 5.4 do edital e do item 6.1 do Anexo I do edital, e a desconsideração da 
proposta da “DFER Serviços Eireli EPP”, inicialmente classificada em segunda lugar, 
após o protocolo de documento, em 12/06/17, informando a inviabilidade de compa-
recer à reabertura do certame7.

Nesse cenário, é possível observar que, de fato, não houve inabilitações, apenas desclas-
sificações, e, conforme o exame conjunto de todo o procedimento administrativo, foi exposta 
a motivação, com a indicação daqueles itens descumpridos pelas propostas excluídas.

Especialmente quanto ao item 6.1, apesar das divergências no curso da apreciação 
dessa licitação, o exame do procedimento licitatório em sua integralidade não deixa dúvi-
das de que essa referência se trata de item do Anexo I do edital.

Assim, assiste razão à Recorrente quanto à indicação da motivação para as 13 (treze) 
desclassificações realizadas com fulcro nos itens 5.4 do edital e 6.1 do Anexo I do mesmo ins-
trumento, devendo esta questão ser afastadas dentre os fundamentos da decisão combatida.

3.2 Mesma sorte cabe para a desconsideração da proposta da empresa “DFER Serviços 
Eireli EPP”, no valor de R$ 268.899,74 (evento 1.10, pág. 4/29, do TC-15030.989.17), cuja 
proposta foi inicialmente classificada em segundo lugar, por ocasião da sessão de abertura 
realizada em 25/05/17.

Isto porque assiste razão à Recorrente quando alega a ocorrência de equívoco na ata 
do pregão, que fez menção à inviabilidade de comparecimento à sessão pública em vez 
de constar que referida licitante havia desistido do torneio.
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Tal assertiva resta comprovada com o documento juntado no evento 30.1 – Doc. 4 do 
TC-015030.989.17, protocolizado na FIEB um dia antes da reabertura da sessão pública 
concluída em 13/06/17, indicando expressamente o motivo da desistência da licitante8.

Afasta-se, portanto, o apontamento em questão.

3.3 Contudo, foram repreendidas as disposições estabelecidas no edital para a com-
provação da regularidade fiscal, notadamente as alíneas “b” e “d”, do item 6.1.29.

Para o exame sobre a legitimidade dessas condições é importante a análise do ob-
jeto licitado e das atividades desenvolvidas pela licitante, no caso, serviços de limpeza, 
que, a princípio, sujeitam-se ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
nos termos da Lei Complementar nº 116/03, conjugada com o aspecto material tributário 
efetivamente estabelecido pelo ente federado a que se submeta a licitante, dentro de sua 
competência para a instituição do tributo.

Assim é a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual os tributos necessários 
para a avaliação da regularidade fiscal sempre devem ser apurados pela Administração à 
luz do objeto licitado e das atividades desenvolvidas pela licitante.

Recente decisão do Tribunal Pleno no processo TC-008735/989/2010 foi precedida de 
didático debate entre os integrantes do Colegiado sobre o modo dessa requisição, preva-
lecendo a orientação da jurisprudência majoritária nesse sentido.

É antiga a advertência que esta Corte realiza sobre a necessidade de pertinência temáti-
ca para essas requisições, a exemplo dos processos TC-001920.989.13, TC-001930.989.1311, 
TC-014882.989.1912, TC-021856.989.1913 e TC-002237.989.1914. Do segundo e do terceiro 
processos, reproduzo parte da decisão:

No mérito, iniciando pela controvérsia atinente regularidade fiscal, recordo 
que este Tribunal, a partir do r. voto proferido pelo eminente Conselheiro 
Renato Martins Costa nos autos do TC-32300/026/08, firmou o entendi-
mento na direção de que a regularidade fiscal deve restringir-se aos tribu-
tos decorrentes do ramo de atividade da licitante, compatível com o objeto 
contratual (Sessão de 24/9/2008).
De fato, compreendo que esta Casa tem destinado o tratamento apropriado 
ao tema, haja vista não se mostrar adequada a exigência de comprovação 
de regularidade do recolhimento de tributos cujo fato gerador – definido 
pelo art. 114 do C digo Tributário Nacional como a “situação definida em 
lei como necessária e suficiente sua ocorrência” – esteja inconciliável com 
o objeto que se pretenda adquirir, mesmo porque os procedimentos licitató-
rios, mesmo que indiretamente, não tem (e nem devem ter) como finalidade 
compelir o devedor ao pagamento de tributos.
Por sinal,  reflete  este  raciocínio  decisão  proferida  pelo  Supremo Tribunal 
Federal no RE no 374981/RS, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello:
EMENTA: SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INADMISSIBI-
LIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E 
INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRI-
BUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 
DO STF). RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE 
TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABLIDADE E DA PROPORCIO-
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NALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM 
JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGA-
ÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA. 
LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTA-
DO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO ‘SUBSTAN-
TIVE DUE PROCESS OS LAW’.  IMPOSSIBILIDADE INCONSTITUCIONAL DE 
O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-
141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24). O PODER DE TRIBUTAR – QUE 
ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIO-
NAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIUBUINTE – ‘NÃO PODE CHEGAR 
À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR’ (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 
34/132). A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO 
EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE 
COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE. A SIGNIFICAÇÃO TUTE-
LAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO ‘ESTATUTO CONSTITUCIONAL 
DO CONTRIBUINTE’. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO CONHECIDO E PROVIDO’. (...)
Sob esta perspectiva, penso que a melhor solução a ser dada ao caso 
determinar Origem que ela mesma reavalie, com fundamento nos disposi-
tivos constitucionais e legais aplicáveis ao campo tributário, se o imposto 
requerido guarda pertinência com o ramo de atividade da licitante e seja 
compatível com o objeto contratual.

Diante disso, voltando-se ao exame deste caso concreto, é possível afastar a repreen-
são em relação à disposição do item 6.1.2.b, relativa ao cadastro de contribuintes, por-
quanto atrelou a requisição, de maneira adequada, ao âmbito municipal, “pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame ”.

Igual sorte não cabe à disposição do item 6.1.2.d, que, diversamente daquele item, solicitou 
de maneira genérica a comprovação de regularidade perante a Fazenda Pública Estadual, não 
tendo os interessados demonstrado a pertinência dessa requisição para o objeto licitado, o que, 
como demonstrado, ultrapassa a necessidade de proteção à satisfeita execução contratual.

Todavia, tendo em vista a modalidade adotada — o pregão — e a boa competitivida-
de alcançada, o que se comprova por meio do interesse de 25 (vinte e cinco) empresas que 
inicialmente compareceram ao torneio, sendo que 6 (seis) delas foram selecionadas para 
a fase de lances, considero plausível a relevação desta questão, mediante recomendação 
para que a Administração adapte a redação de seus futuros editais ao comando do artigo 
29, incisos II e III, da Lei nº 8.666/9315 e à jurisprudência dominante desta Corte, tanto no 
que se refere ao cadastro de contribuintes, quanto à comprovação da regularidade em 
tributos pertencentes ao ramo do objeto licitado.

3.4 Último fundamento adotado para a irregularidade na decisão recorrida, esteve 
na requisição, atrelada à qualificação técnica, de declaração compromissória para apre-
sentação, na data de assinatura do contrato, de licença para execução de atividades com 
produtos químicos controlados para fins comerciais, estabelecida pelo item 6.1.4.216.

Acompanhando o posicionamento dos Órgãos Técnicos de que tal exigência represen-
tou ônus desnecessário às interessadas ao se considerar o objeto licitado, que, conforme o 
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Termo de Referência, Anexo I do edital, demanda a disponibilização de saneantes domis-
sanitários, produtos que não guardam pertinência com a exigência formulada.

Sobre o tema, retomo decisão deste E. Tribunal Pleno, de relatoria da Conselheira Cris-
tiana de Castro Moraes, no processo TC-023267.989.19:

Verifica-se que o inconformismo da Representante recai unicamente sobre 
a exigência, voltada ao vencedor do certame, concernente a:
4.1.4.5. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformi-
dade com o modelo constante do Anexo III.4, comprometendo-se a apresentar, 
por ocasião da celebração do contrato, licença/alvará para a realização de ati-
vidades com produtos químicos controlados para fins comerciais, em nome da 
licitante, emitida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, ou por quem lhe faça 
as vezes, com validade na data da apresentação.
Como destacou a PFE, acompanhada pelo Ministério Público de Contas, a pre-
visão editalícia não se amolda ao disposto na Lei Federal nº 10.357/2001 e na 
Portaria nº 1.274 de 25/08/2003, cujo artigo 20, inciso III, a propósito, excetua a 
fiscalização sobre produtos de natureza domissaneante, de uso geral e ordinário.
Ademais, cumpre ressaltar que os produtos domissanitários, utilizados nos 
serviços de limpeza escolar, não guardam pertinência com a supramencio-
nada imposição editalícia, ainda que voltada à licitante vencedora, uma 
vez que as atividades a serem desenvolvidas pela futura contratada não 
empregam substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem 
dependência física ou psíquica em quantidades suficientes para justificar a 
aplicação da Lei Federal nº 10.357/2001.
Sobre o assunto, aliás, este Tribunal já teve a oportunidade de se posicionar 
no seguinte sentido:
Mesmo desfecho direciono à exigência de licença/alvará para a realização 
de atividades com produtos químicos, emitida pela Polícia Científica da Se-
cretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (subitem 6.7.9), uma 
vez que os materiais indicados no instrumento convocatório, descritos no 
Anexo VII, não se encontram dentre aqueles sujeitos a controle, conforme 
norma expedida pela Polícia Federal (Portaria nº 1.274/2003, anexo I). Por 
sinal, o repertório da Casa enumera precedentes neste sentido, a exem-
plo daqueles citados pela Chefia da ATJ (16540.989.17-5, 9003.989.8-3, 
dentre outros). (Processos n.ºs. TC-024367.989.18-3; TC-024507.989.18-4 e 
TC024611.989.18-7. Sessão Plenária de 06/02/2019, sob relatoria do Subs-
tituta de Conselheiro Silvia Monteiro).
Em razão do exposto, encurto razões para considerar procedente a Re-
presentação intentada e determinar que a Diretoria de Ensino - Região 
de Andradina – Secretaria de Estado da Educação retifique o Edital do 
Pregão Eletrônico n.º 013/2019, de modo a eliminar a exigência prevista 
no item 4.1.4.5 do Anexo III.4.

Entretanto, como a imposição se direcionou apenas ao vencedor da disputa e não afetou 
competitividade do certame, consoante acima demonstrado, a questão também pode ser 
alçada ao campo das recomendações para que a Administração, nos futuros certames de 
mesma natureza, exclua a cláusula em questão, sob pena de reprovação dos procedimentos.
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3.5 No tocante aos termos aditivos, eles seriam maculados apenas pela incidência do 
princípio da acessoriedade, porém tendo sido afastadas e/ou relevadas as questões que 
impediram o beneplácito desta Corte, a falha não subsiste. 

3.6 Pelos mesmos motivos  também  deve  ser  cancelada  a  multa de 160 (cento e 
sessenta) Ufesps aplicada ao responsável.

3.7 Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso, para o fim de julgar regulares 
o pregão, o contrato e respectivos termos aditivos, bem como legais as despesas decorren-
tes, cancelando-se a multa aplicada ao Superintendente Luiz Antonio Ribeiro, sem prejuízo 
das recomendações anotadas.

1) Prolatado em sessão de 30/07/19, pelo voto dos Conselheiros Dimas Ramalho, Relator, Renato Martins 
Costa, Presidente, e do Auditor Substituto de Conselheiro Antônio Carlos dos Santos (evento 108).
2) TA nº 04, de 06/02/18, que teve por finalidade a alteração da razão social da Contratada de “Montoto 
& Santalla – Serviços de Limpeza e Apoio a Edifício Ltda.” para “Elite Facility Serviços Profissionais Ltda. 
– EPP” (TC-005953.989.18).
TA nº 22, de 27/07/18, firmado para a alteração do endereço da sede da Contratada, o acréscimo de R$ 
227.301,60 (6,94% do preço contratado), passando o valor do contrato de R$ 3.276.386,76 para R$ 
3.503.688,36, e a prorrogação da vigência em doze meses (TC-017257.989.18-6).
3) 25 propostas: 05 não selecionadas; 13 desclassificadas; 01 discriminada na ata como “sem proposta”;
06 selecionadas, das quais 03 declinaram e outras 02 tiveram os lances declinados por estarem ausentes.
4) Menciona os processos TC-000503.002.15, TC-010984/026/06, TC-000264/009/13.
5) “5.4. Apresentar Demonstrativo de Formação de Preços, os quais deverão incluir todos os custos 
diretos e indiretos, bem como os encargos sociais, benefícios e despesas indiretas (BDI) e quaisquer outras 
independentemente da natureza”
6) Anexo I: “6. DA PRODUTIVIDADE
6.1. Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa 
de custo por metro quadrado, tendo como referência o MÍNIMO estabelecido pelo CadTerc – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR, volume 15, Revisão 10, 2017”.
7) “OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
A empresa Dfer Serviços Eireli EPP, protocolou documento informando sobre a impossibilidade de 
comparecer na reabertura do certame, sob o número 1396 de 12 de junho de 2017.
As empresas, NOVA SOLUÇÕES EM TERCEIRIZAÇÃO DE MONITORAMENTO LTDA – ME, TB SERVIÇOS 
TRANSP., LIMPEZA, GERENCIAMENTO E REC. HUMANOS S/A, TECKNOCON SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, 
MARIO ARRUDA BARCELOS ME e MARA SILVIA PEZINATO EPP, tiveram suas propostas comerciais 
desclassificadas por não atenderem o item 5.4 do Edital.
As empresas CLEANMAX SERVIÇOS LTDA., PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA., GUIMA 
CONSECO CONSTRUC. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., PERFECT CLEAN, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
EIRELI, TB SERVIÇOSS, TRANSP., LIMPEZA, GERENCIAMENTO E REC. HUMANOS S/A, DEMAX SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA, ZAMPTEC SERVIÇOS EIRELI e CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI, tiveram 
suas propostas comerciais desclassificadas por não atenderem o item 6.1 do Edital.
As empresas MÁRIO ARRUDA, CUNHA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
EIRELI, se retiraram do Certame, assinando Declaração de não intenção de interposição de recurso.
Foram realizadas diligências juntos ao site da Jucesp para consultar a composição societária da empresa 
Montoto. A representante da empresa ESPECIALY, manifestou a intenção de recorrer, conforme segue: 
(...) O representante da empresa CARRARA, manifestou a intenção de recorrer, conforme segue: (...) O 
representante da empresa LUME, manifestou a intenção de recorrer, conforme segue: (...)
As empresas A. Tonanni e Appa tiveram o lance declinado por estarem ausentes”.
8) Referido documento, assinado pelo representante da DFER Serviços, está redigido nos seguintes termos:
“Viemos por meio desta, apresentar a nossa desistência da participação no certame em epigrafe. Tendo em 
vista que assumimos outros compromissos que impedem a assunção do contrato em questão.
Tal decisão é definitiva, motivo pela qual renunciamos ao direito a qualquer recurso no âmbito do 
presente processo.”
9) “6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (...)
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. NÃO SERÃO ACEITOS 
DOCUMENTOS DIVERSOS QUE CONSTEM APENAS O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE; (...)
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão negativa (ou 
positiva com efeitos de negativa) de tributos estaduais, expedida no local do domicílio ou da sede da licitante”.
10) Em sessão de 29-04-20, sob relatoria do Conselheiro Dimas Eduardo Remalho. Na ocasião, segundo 
contou em notas taquigráficas, o eminente Relator foi vencido no seguinte aspecto:
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“Determinou, outrossim, por maioria de votos, que a Comissão de Licitação, ao analisar os documentos 
relativos à regularidade fiscal, considere o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, 
limitando-se a aferir a regularidade da licitante em relação aos tributos que tenham seu âmbito de 
incidência sobre a atividade e o objeto licitado”.
Vencido, apenas quanto a este último aspecto, o Conselheiro Dimas Ramalho, Relator, que entendeu 
necessário determinar à Representada que relacionasse taxativamente os tributos que haveriam de ser 
considerados no julgamento da regularidade fiscal.”
11) Tribunal Pleno, sessão de 11/09/13, relatoria do Auditor Substituto de Conselheiro Alexandre Manir 
Figueiredo Sarquis. Trânsito em julgado em 03/10/13.
12) Tribunal Pleno, sessão de 21/08/19, decisão com a minha relatoria. Trânsito em julgado em 18/09/19.
13) Tribunal Pleno, sessão de 13/11/19, relatoria do Conselheiro Dimas Ramalho. Trânsito em julgado em 17/12/19.
14) Tribunal Pleno, sessão de 27/02/19, relatoria do Conselheiro Dimas Ramalho. Trânsito em julgado em 28/03/19.
15) “Artigo 29, II e III, Lei nº 8.666 9 . “II -prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual”; e III - “prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei”.
16) “6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL (...)
6.1.4.2. Declaração, conforme ANEXO VI subscrita por representante legal da licitante, comprometendo-
se a apresentar, na data da assinatura do contrato, a licença/alvará para realização de atividades com 
produtos químicos controlados para fins comerciais, em nome da licitante, emitida pela Polícia Científica 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ou por quem lhe faça as vezes, com validade 
na data da apresentação”.
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Auditor-Substituto 
de Conselheiro

Alexandre  
Manir Figueiredo 
Sarquis

RELATÓRIO

Trata-se de representações intentadas por Lust Consultoria e Assessoria Eireli ME, 
Luis Gustavo de Arruda Camargo, Paulitec Construções Ltda. e Cassia de Carvalho 
Fernandes contra o edital da Concorrência nº 010/20 da Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes, do tipo menor valor da contraprestação a ser paga pelo Poder Concedente, cujo 
objeto é a outorga de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrati-
va, para prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de resíduos sólidos no Município 
de Mogi das Cruzes, desde a sua coleta até seu processamento, tratamento e destinação 
final, pelo prazo de vigência de 30 (trinta) anos.

Lust Consultoria e Assessoria Eireli ME insurgiu-se, em apertada síntese, contra o seguinte:
(i)  defasagem  do  orçamento  estimativo  que  tem  data-base  de setembro/2018;
(ii) a ausência de planilhas pormenorizadas dos custos unitários estimados, especial-

mente no que tange à realização de obras e investimentos;
(iii) os itens 7.2 e 25.12 do edital são genéricos a respeito das garantias de previsão 

orçamentária à contraprestação do Poder Público;
(iv) aglutinação de serviços que deveriam ser licitados separadamente (capina mecani-

zada, raspagem de guias e sarjetas, lavagem de vias urbanas, limpeza de bocas de lobo, poda 

TCS - 013763.989.20-9 / 013815.989.20-7 /  
013902.989.20-1 / 014052.989.20-9
Relator: Auditor-Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 22/07/2020

PPP NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
PARA LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS

EMENTA: Representações propostas contra editais de concorrência.  
Outorga de PPP da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
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de árvores, pintura de meio fio, pavimentação, drenagem e manutenção de estrada, resíduos de 
serviços de saúde e resíduos de construção civil);

(v) o item 17.13 do edital promove ilegal acréscimo percentual de 30% (trinta por 
cento) para o valor mínimo do capital social dos consórcios;

(vi) o item 17.14 do edital traz exigência de que os índices contábeis sejam demonstra-
dos por demonstrativo de cálculo devidamente assinado por contador ou técnico registra-
do no Conselho Regional de Contabilidade;

(vii) o item 17.11, “b” e “d”, do edital exige prova de experiência técnica que desres-
peita o § 5º do art. 30 da Lei 8.666/93 pela especificidade (remoção e transporte de “lixo 
público urbano”; varrição de “vias urbanas e logradouros públicos”; capina mecanizada 
em “vias públicas”; transbordo “em carretas com capacidade mínima de 55 m3”; remedia-
ção ambiental de “vazadouro municipal”; serviços de “limpeza pública”);

(viii) o item 17.11 do edital exige que tanto as licitantes quanto seus atestados estejam re-
gistrados no CREA, além do que, é exigido que os atestados de responsabilidade técnica dos pro-
fissionais (ARTs) estejam acompanhados das respectivas CAT(s) – Certidões de Acervo Técnico;

(ix) o item 13.13 do edital diz que a concessionária deverá se responsabilizar pelos 
bens imóveis e móveis que lhe serão transferidos para a execução do contrato, porém, o 
ato convocatório não apresenta o inventário desses bens;

(x) impertinente a exigência do item 4.7.2 do termo de referência, de que os veículos, 
máquinas e equipamentos sejam novos;

(xi) há subjetividade nos critérios de aplicação de sanções e demasiado poder discricio-
nário para determinar a incidência das mesmas;

(xii) é impossibilitada a apresentação de impugnação ao edital por meio eletrônico, 
não obstante o contexto da quarentena decorrente da pandemia do Covid-19.

Luis Gustavo de Arruda Camargo insurgiu-se, em breve resumo, contra o seguinte:
(i) defasagem do  orçamento  estimativo  que  tem  data-base  de setembro/2018;
(ii) nos itens 17.13 e 17.16 do edital, o valor da garantia da proposta é calculado sobre 

o montante total estimado e o valor mínimo do capital social é calculado sobre o montante 
de 12 (doze) parcelas da contraprestação mensal;

(iii) o item 22 do edital e cláusulas editalícias correlatas exigem que mesmo a licitante 
individual constitua Sociedade de Propósito Específico, e o item 7.4 da minuta do contrato 
dispõe que o capital social da SPE seja de no mínimo R$ 15.144.500,00, correspondente a 
50% da estimativa dos investimentos;

(iv) o item 4.7.2 do termo de referência traz indevida exigência de que os veículos, 
máquinas e equipamentos sejam novos;

(v) não é disponibilizada a “arte” para a padronização visual de máquinas e veículos 
que é requisitada pelos itens 4.7.3 e 4.7.4 do termo de referência;

(vi) o item 4.7.1 do termo de referência traz exigência de marcas específicas de veícu-
los e máquinas, sem prever a possibilidade do uso de modelos similares.

Paulitec Construções Ltda. insurgiu-se, em suma, contra o processamento de um 
certame de tal complexidade neste período de vigência de decretos de calamidade pú-
blica por conta da pandemia causada pelo vírus “Covid 19”, vez que este período está 
a trazer prejuízo à obtenção de informações necessárias à formulação de propostas. 
Cita os seguintes exemplos:

(i) pelo Decreto Municipal 19.163/2020 de Mogi das Cruzes, muitos provedores de 
informações necessárias e serviços estão fechados ou trabalhando com quadro reduzido, 
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como no que se refere à área para implantação e operação da Unidade de Aterro Sanitário 
e Destinação Final de Resíduos;

(ii) as restrições à reunião de pessoas pode inviabilizar a própria sessão pública da 
concorrência.

Finalmente, Cássia de Carvalho Fernandes insurgiu-se, resumidamente, contra o seguinte:
(i) não há discriminação dos valores estimados dos investimentos, prejudicando, assim, 

a análise da vantajosidade do uso do modelo da PPP e a elaboração das propostas;
(ii) o escopo do objeto consiste em coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos regulares, (domiciliares, comerciais e de feiras livres), resíduos da construção civil 
e resíduos hospitalares, em aterro sanitário licenciado, entretanto, há no mesmo objeto 
serviços não relacionados que deveriam ser licitados separadamente;

(iii) o item 17.3 do edital prevê que certidões de habilitação emitidas sem indicação do 
prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, e não por 180 (cento 
e oitenta) dias conforme jurisprudência;

(iv) o item 17.6.3.2-a do edital requisita prova de regularidade fiscal relativa ao ICMS, 
que é tributo não relacionado ao objeto;

(v) o  item  17.11-b  do  edital  requisita  a  prova  de  experiência anterior para qualificação 
técnica com nível excessivo de especificidade (operação do transbordo com carretas de ca-
pacidade mínima de 55 m3; implantação, operação e manutenção de unidade de tratamento 
e destinação final de resíduos que inclua unidade de tratamento de recuperação energética; 
recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos em vazadouro);

(vi) o item 17.11-d.1 do edital requisita que a prova da aptidão técnico-profissional 
seja feita pela CAT junto com sua ART, e não apenas pela CAT;

(vii) o item 17.11-f do edital fixa idade máxima de 3 (três) anos para a frota;
(viii) os valores de capital social mínimo e de garantia de participação estão calculados 

sobre o valor total estimado, e não sobre a estimativa dos investimentos;
(ix) não há no projeto básico um layout básico para construção dos novos “ecopon-

tos”, nem mesmo a área mínima e a quantidade de resíduos a serem gerados em cada 
“ecoponto”, e tampouco a quantidade estimada para os novos “ecopontos”;

(x) não há disposições no projeto básico acerca das especificações mínimas para os 
equipamentos a serem empregados na implantação e manutenção de central de triagem, 
sendo que há uma gama muito grande de equipamentos do mesmo tipo, porém, com ca-
pacidades e especificações completamente diversas;

(xi) no que tange à implantação e operação da unidade de tratamento e destinação fi-
nal de resíduos e unidades operacionais necessárias, não consta da documentação técnica 
do edital a composição gravimétrica dos resíduos gerados no Município;

(xii) o item 4.7 do termo de referência estipula um quantitativo mínimo de 20 ca-
minhões compactadores de 15m³, porém, isso está muito acima do que seria realmente 
necessário para uma operação eficiente;

(xiii) de acordo com o edital, somente será permitido o protocolo físico de esclareci-
mentos, hipótese já rechaçada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além de ser 
fato agravado devido à pandemia e ao isolamento social.

Nesses termos, requereram a suspensão cautelar do certame e a retificação do ato convocatório.
A sessão pública estava designada para a data de 29/5/2020; e à exceção do pedido 

da representante “Paulitec”, não houve notícia sobre demais impugnações administrativas 
nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93.
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Por decisão exarada pelo E. Plenário em sessão de 27/5/2020, foi requisitada cópia 
do edital para o exame nos termos do § 2º do art. 113 da Lei 8.666/93, bem como foi 
determinada a suspensão cautelar do certame licitatório e fixado prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas para o envio da peça editalícia e dos documentos a ela correlatos, bem 
como as justificativas da Administração.

Em reposta, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes aduziu, em breve síntese, que:
(i) é admitido o modelo de Concessão Administrativa para a implementação, ope-

ração e manutenção de projetos envolvendo sistemas de coleta, tratamento, disposi-
ção e destinação final de resíduos sólidos, conforme jurisprudência consolidada pelo 
Tribunal de Contas do Estado;

(ii) em relação à planilha orçamentária, a representante quer colocar a lógica da 
contratação da Lei 8.666/93 dentro de uma contratação por meio de Parceria Público-
-Privada, o que é equivocado;

(iii) é diversa a lógica de contratação constante na Lei 11.079/04, pois não cabe à Ad-
ministração detalhar as planilhas de custos, abrindo todos os itens de preços entre outros 
custos e despesas, mas, sim, utilizar-se da capacidade e expertise dos parceiros privados 
para prestar um serviço com qualidade e eficiência - que, em última análise gerará uma 
despesa menor ao Poder Público;

(iv) o risco do detalhamento do custo não é do Poder Público, mas, sim, da conces-
sionária, e é neste sentido o texto do item 20.2 da minuta de contrato, além de o Es-
tudo de Viabilidade Econômico Financeira (“EVEF”) se encontrar anexado no processo 
administrativo em questão;

(v) o edital prevê expressamente cláusula de previsão orçamentária no item 7.1 e, de 
forma complementar, no âmbito de garantia de contraprestação publica, o contrato de con-
cessão dispõe que o Poder Concedente deverá instituir fundo garantidor em até 90 (noventa) 
dias após o início dos serviços, podendo utilizar porcentagem do Fundo Municipal de Trânsito 
de Mogi das Cruzes (FMI), do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de repasse de tri-
butos estaduais e federais, bem como desvinculação de receitas municipais e outras receitas;

(vi) não há como se falar em aglutinação de objeto contratual no caso concreto, visto 
que se trata de Parceria Público-Privada - com objetos contratuais múltiplos, bem como 
com altos valores de investimentos e maior complexidade da prestação dos serviços pú-
blicos pelos particulares contratados, o que é corroborado pelo art. 2º da Lei 11.079/04;

(vii) o acréscimo de 30% (trinta por cento) para o valor mínimo do capital social dos 
consórcios tem previsão no inc. III do art. 33 da Lei 8.666/93;

(viii) a data-base do orçamento é de setembro/2018 porque os estudos que deram 
origem ao ato convocatório em questão estão datados de 2018 - sendo plenamente legí-
tima a utilização dos mesmos pelo Poder Público, além de inadmissível a atualização de 
algo deste porte, ou seja, levariam meses para isso, o que pode tranquilamente ser feito 
posteriormente à conclusão do certame;

(ix) não há qualquer ilegalidade na exigência de comprovação de qualificação econô-
mico-financeira por meio de demonstrativo de cálculo assinado por contador ou técnico 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, mesmo porque o balanço patrimonial 
somente é válido com a assinatura de profissional ou técnico de contabilidade, nos termos 
do art. 1184 do Código Civil;

(x) não há exigência de prova da experiência anterior que possa desrespeitar o § 5º do art. 
30 da Lei 8.666/93, além do que, os quantitativos mínimos estão abaixo dos 50% do projetado;
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(xi) não há dúvidas de que a capacidade para a execução do objeto licitado deve 
ser comprovada por meio de “atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente certificados pelas entidades profissionais competen-
tes”, que no caso é o CREA;

(xii) quanto à apresentação da CAT acompanhada de suas ARTs na qualificação téc-
nico-profissional, o art. 49 e seguintes, da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA dispõe 
que a CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, os assentamentos do 
CREA, bem como que esta deve estar acompanhada das ARTs pelas atividades consig-
nadas no acervo técnico do profissional;

(xiii) a ART, considerada isoladamente, atesta a realização de um serviço, e a CAT 
atesta a execução conforme os padrões técnicos regulamentados pela Entidade de 
Classe competente;

(xiv) as exigências estabelecidas no item 17.11, b e d, querem caracterizar que a propo-
nente possui qualificação prévia na prestação de serviços similares ao objeto da PPP (os quais 
são serviços prestados a um ente público), principalmente os mais relevantes tecnicamente;

(xv) a qualificação exigida não limita à prestação de serviços com determinado equipa-
mento, mas, define somente uma capacidade mínima de equipamento, pois, por exemplo, 
abrir a possibilidade de se executar a operação do sistema de transbordo e transporte de 
resíduos em carretas com capacidade inferior a 55m3 implicaria em assumir que mais via-
gens fossem feitas pela futura contratada, e com isso, haveria maior consumo de combus-
tível, perda na produtividade em virtude do aumento das viagens, provável incremento na 
mão de obra e, quiçá, no número de veículos, implicando em aumento do custo do serviço;

(xvi) o ato convocatório não carece de elementos e especificidades referentes à apli-
cação de sanções ou demasiado poder discricionário para determinar a incidência das 
mesmas, vez que se encontra dentro dos parâmetros legais exigidos;

(xvii) a modelagem foi feita antes da decretação do estado de calamidade pública 
causada pela pandemia do novo coronavírus, porém, tendo em vista a situação em que 
estamos vivendo, o ato convocatório será alterado de forma que possibilite a apresenta-
ção de esclarecimentos e impugnações por meios eletrônicos;

(xviii) sobre o valor da garantia da proposta não ter sido calculado sobre o valor dos 
investimentos, a Súmula nº 43 do Tribunal de Contas é aplicável somente na concessão 
de transporte coletivo de passageiros;

(xix) nos termos do art. 9º da Lei 11.079/04, deverá ser constituída Sociedade de 
Propósito Específico para a assinatura não apenas deste contrato, mas, de todo o con-
trato de Parceira Público-Privada; além do que, torna-se necessário que o particular con-
tratado possua dinheiro em caixa para garantir a realização das obras e investimentos 
essenciais para, então, começar a prestar os serviços públicos à população;

(xx) no que tange à “arte” para padronização visual de máquinas e veículos, o item 4.7.3 
do Termo de Referência prevê que isso tudo será realizado após a assinatura do contrato;

(xxi) não há, no item 4.7.1 do Termo de Referência, exigência de marca ou modelo 
específico de equipamento ou veículo, uma vez que o que é disponibilizado é uma tabela 
referencial de equipamentos, e não tabela obrigatória, que serve como parâmetro para 
os licitantes, balizando-os sobre os aspectos técnicos e operacionais necessários à exe-
cução dos serviços, razão pela qual se usa a expressão “tabela referencial”;

(xxii) a exigência de que as licitantes considerem em seus custos o valor de investi-
mento de máquinas, equipamentos e veículos zero quilômetros não possui qualquer ca-

JURISPRUDÊNCIA



146 Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

ráter restritivo, pois, ao contrário, ele permite que todas as empresas sejam niveladas em 
situação de igualdade, que trabalhem com as mesmas bases de valores, sendo que, numa 
PPP, o particular investe e amortiza este valor nas contraprestações ao longo do contrato;

(xxiii) em relação à idade máxima dos veículos durante o período de transição da con-
cessão, a jurisprudência da representante não diz respeito a concessões de serviços de lim-
peza urbana e gestão de resíduos sólidos, mas, a pregões para a contratação de serviços;

(xxiv) e sabendo da inviabilidade de conseguir iniciar a execução com toda uma frota 
nova, o edital confere à futura concessionária o direito de entregar esses equipamentos 
somente após 6 meses de execução contratual, tempo que ela poderá usar para se capita-
lizar e já amortizar o investimento;

(xxv) quanto ao prazo específico de 5 anos, consiste na regra mercadológica, sendo o 
tempo médio em que ocorre a depreciação dos equipamentos e em que a manutenção e 
os custos acessórios passam a ser mais onerosos do que o investimento em novos equipa-
mentos, veículos e máquinas;

(xxvi) no que tange à previsão de 20 caminhões compactadores de 15m3, o item 4.7.1 
do Termo de Referência traz tabela de equipamentos meramente referencial e que não 
corresponde aos equipamentos mínimos exigidos, referência essa advinda do estudo de 
viabilidade técnica, econômica e jurídica, porém, a proponente poderá demonstrar sua ex-
pertise através da apresentação de sua proposta de metodologia com base nos requisitos 
estabelecidos no item D-1.1 do Anexo VIII;

(xxvii) os bens imóveis citados no item 13.12 foram referenciados no item 13.11 do 
edital, o qual menciona que os dados e demais informações referentes às áreas e instala-
ções existentes estarão disponíveis para as licitantes na sede da Prefeitura Municipal de 
Mogi das Cruzes para cópia, mediante requerimento e procuração;

(xxviii) e como previsto no item 13.8 do edital, as áreas e demais instalações atualmente 
existentes no âmbito da concessão estão relacionadas no Termo de Referência e deverão ser 
visitadas durante a programação da visita técnica às áreas, a qual pôde ser agendada por 
e-mail ou telefone, tendo sido realizados todos os agendamentos de visitas solicitados;

(xxix) conforme decisão do proc. 22582.989.18-2, a jurisprudência aceita a fixação de 90 (no-
venta) dias de prazo de validade a certidões que não possuam indicação expressa desse prazo;

(xxx) a exigência de comprovação de regularidade em face da certidão do ICMS em 
nada prejudica a disputa ou o caráter competitivo do certame em questão - notada-
mente porque, no objeto do contrato de concessão, constam serviços de transporte de 
resíduos sólidos no Município;

(xxxi) quanto aos ecopontos, o item 3.5.1 do Termo de Referência estabelece que deverão 
ser construídos 05 (cinco) novos ecopontos, totalizando 08 (oito) ecopontos durante o perío-
do da concessão, sendo também estabelecido que os novos ecopontos serão implantados em 
área a ser definida por esta Municipalidade, de forma que deverão possuir estrutura similar 
aos ecopontos já existentes;

(xxxii) além disso, o item 13.8 do edital dispõe que as áreas e demais instalações 
atualmente existentes, no âmbito da concessão, estão devidamente indicadas no Termo de 
Referência e devem ser objetos de visita técnica;

(xxxiii) o item 3.5.9 do Termo de Referência estabelece que deverá ser incluído, nos novos 
ecopontos, um auditório com capacidade para 25 (vinte cinto) pessoas para desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental - sendo que referida instalação não faz parte da estrutura dos 
ecopontos atualmente em operação, fato este que poderia ser verificado durante a visita técnica;
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(xxxiv) o item 4.2.2.12 do Termo de Referência, na tabela denominada “Projeção da Cole-
ta de Resíduos Recicláveis”, apresenta a projeção do quantitativo mensal da coleta domiciliar 
de resíduos, tal como o percentual esperado para a coleta seletiva porta a porta, sendo possí-
vel depreender facilmente desse material que haverá incremento de 3% (três por cento) a 8% 
(oito por cento) do total de resíduos domiciliares gerados pelo Município de Mogi das Cruzes;

(xxxv) entretanto, no presente momento, mostra-se impossível definir o quantitativo 
de resíduos que será recebido (e não gerado) nos ecopontos, pois dependerá da partici-
pação da população local - de forma que a tabela apresentada no item 4.7.1 do Termo 
de Referência, traz um quantitativo referencial de equipamentos previstos para atuarem 
conjuntamente na coleta seletiva e no transporte de resíduos dos ecopontos;

(xxxvi) não corresponde à verdade a afirmação de que não constam no projeto básico 
disposições acerca das especificações mínimas para os equipamentos a serem emprega-
dos na Implantação e na manutenção de central de triagem, pois o item 3.6 do Termo de 
Referência estabelece todos os equipamentos previstos para serem implantados na Cen-
tral de Triagem, não sendo também verdadeira a afirmação de que há uma gama muito 
grande de equipamentos do mesmo tipo e com capacidades e especificações diversas;

(xxxvii) não procede a afirmação de que deveria constar a composição gravimétrica dos 
resíduos gerados no município dos projetos das unidades de destinação e das unidades ope-
racionais, pois, para a elaboração de projetos deste tipo de empreendimento, são conside-
rados como essenciais o tamanho da área, a vida útil esperada, o quantitativo de resíduos 
recebidos, dentre outros, mas não a composição gravimétrica dos resíduos produzidos.

Sobre o processamento da licitação nessa época da pandemia do Covid-19, aduziu, 
em suma, que:

(i) o item 3.7.2.1 do Termo de referência trata sobre a área de implantação do futuro 
aterro sanitário e as exigências requeridas, de sorte que não é exigido do proponente 
apresentar qualquer documento de compra ou aluguel da área proposta, mas, apenas 
verificação de sua conformidade legal e avaliação da viabilidade de implantação de aterro 
sanitário com vistas ao zoneamento local;

(ii) os dispositivos legais incluindo planos diretores e leis de zoneamento estão disponí-
veis na internet, e são está sendo exigida do proponente a apresentação de autorização do 
município, mas, apenas verificação da viabilidade da área com relação à lei de uso e ocupa-
ção do solo (zoneamento);

(iii) o anexo VIII do edital, relativo à apresentação da metodologia de execução, que 
integra os documentos de habilitação, requer somente a caracterização da área e seu en-
quadramento legal no que tange ao uso e ocupação do solo (zoneamento), sem exigência 
de documento de aquisição;

(iv) no que tange à ida presencial à sessão pública para participar da licitação, o ato convocató-
rio será alterado de forma que possibilite o cumprimento da exigência pelo particular interessado;

(v) não obstante o Decreto 19.163/2020, as informações necessárias para a elaboração dos 
documentos de habilitação e proposta comercial estão estabelecidas no edital e seus anexos, todos 
disponibilizados no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, tendo sido também disponibilizado um 
e-mail da Prefeitura, conforme definido no edital, para recebimento de pedidos de esclarecimentos.

As unidades da Assessoria Técnica, bem como a Chefia de ATJ e o Ministério Público de 
Contas, manifestaram-se igualmente pela procedência parcial.

É a síntese do necessário.

JURISPRUDÊNCIA
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VOTO
TC-013763.989.20-9
TC-013815.989.20-7
TC-013902.989.20-1
TC-014052.989.20-9

Em apreciação se encontram impugnações formuladas nas quatro representações sub-
metidas ao rito do exame prévio de edital, consoante o § 2º do art. 113 da Lei 8.666/93.

Antes de passar às impugnações aos tópicos do edital, encurto razões e declaro impro-
cedente a impugnação dirigida contra o uso de parceria público-privada na modalidade 
concessão administrativa para os serviços de gestão dos resíduos sólidos, à vista da ma-
joritária jurisprudência deste E. Plenário pelo acolhimento do uso desse instituto desde 
que cumpridos os pressupostos da Lei 11.079/04 e das demais normas legais de regência.

1)  Composição do Objeto
Há impugnações dirigidas contra o que os representantes entendem como aglutinação de ati-

vidades que deveriam ser licitadas separadamente nos termos do § 1º do art. 23 da Lei 8.666/93.
É necessário ponderar que há aqui um contexto de maior complexidade, por se tratar 

de uma delegação de serviços públicos por intermédio de uma parceria público-privada da 
modalidade concessão administrativa nos moldes da Lei 11.079/04, o que é distinto daquele 
ajuste ordinário de prestação de serviços nos moldes da Lei 8.666/93.

Em assim sendo, a análise dessas impugnações contra a composição dos serviços tra-
zidos a esta concessão administrativa deve ter como parâmetro o liame de correlação 
dessas atividades impugnadas com a gestão integrada de resíduos sólidos regulada pela 
Lei 12.305/10, vez que o § 1º do seu art. 1° incide claramente sobre o objeto da concessão 
administrativa, sobre a concessionária e, evidentemente, sobre o Poder Concedente:

“Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 
direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela gera-
ção de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão 
integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos” (grifo nosso).

Tudo isso à luz do que dispõem os incs. X e XI do art. 3º da mesma Lei1.
Tendo por norte, pois, a premissa acima desenvolvida, a correlação a ser verificada é 

quanto aos objetivos e diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos de que tratam 
os arts. 7º2 e 9º3 da Lei 12.305/10, bem como no que tange ao manejo dos resíduos classi-
ficados pelo art. 134 daquele mesmo Diploma Legal.

Os serviços que compõem o objeto estão arrolados no item 4 do edital e no item 2 do 
Termo de Referência5, e as impugnações recaíram sobre parte desses serviços, consoante o 
sintetizado no relatório previamente disponibilizado a Vossas Excelências.

Duas delas voltaram-se contra a inclusão de serviços de recolhimento, transporte, tra-
tamento e destinação final de resíduos sólidos infectantes dos Grupos “A” e “E”, de resí-
duos de produtos e de insumos farmacêuticos sujeitos a controle especial, bem como de 
resíduos da construção civil, o que não merece prosperar.

Entendo não haver como determinar a exclusão desses serviços num contexto de 
concessão administrativa para delegação dos serviços públicos da gestão integrada de 
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resíduos sólidos (art. 3º, X e XI, da Lei 12.305/10), por serem atividades nitidamente corre-
lacionadas com os objetivos e diretrizes da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (arts. 7º 
e 9º da Lei 11.305/10). Ademais, está autorizada a formação de consórcios pelo item 13.1 
do edital, o que mitiga eventual obstáculo ao ingresso na competição.

Outra impugnação voltou-se para os serviços de pavimentação, drenagem e manutenção de 
4 km da Estrada da Volta Fria de acesso à ETR que, numa primeira análise, escaparia ao rol de dis-
positivos dos arts. 7º, 9º e 13 da Lei 12.305/10. Entretanto, adoto como razão de decidir todos os 
termos da análise feita pela Assessoria Técnica especializada no ev. 75.1 do proc. 13763.989.20-9, 
o qual conduz à conclusão de que esses serviços podem ser admitidos, especificamente no caso 
destes autos, a título de investimento demandado pela concessão administrativa:

“Na contratação em análise, há exigência de investimentos relacionados 
à destinação de resíduos sólidos urbanos (implantação de aterro e/ou 
URE, melhorias na ETR, instalação nas unidades de triagem) e beneficia-
mento de RCC (implantação de central), e são serviços de certa forma 
correlatos, dada sua origem, forma de coleta, integração com a paisagem 
urbana e até mesmo disposição.
Talvez destoe desse grupo a exigência de pavimentação de via por 4 km 
(item xxiv), mas o TR informa que se trata da via de acesso à ETR, que 
está em condições precárias e causa desgaste nos caminhões. Analisando 
o trecho pelo Google Maps verificamos que a via é de terra, com poucas 
casas ao longo do trajeto, portanto seu uso preponderante aparenta ser o 
de acesso à ETR, somente.
Entendemos que a atividade pode ser considerada um investimento com 
impacto na gestão dos resíduos, já que a estrada dá acesso à ETR e consta 
no PMI que as condições da via (buracos, declives, falta de manutenção) 
atrasam os caminhões, além de ocorrerem atolamentos nos dias de chuva. 
Entendemos que isso pode comprometer o serviço de coleta, portanto não 
temos óbice de ordem técnica para a inclusão do serviço na PPP.
Verificamos também que há possibilidade de subcontratação no edital para 
serviços acessórios e entendemos ser esse o caso”.

Outras impugnações voltaram-se contra os serviços de capina mecanizada, raspa-
gem de guias e sarjetas, lavagem de vias urbanas, limpeza de bocas de lobo, poda de 
árvores e pintura de meio fio.

Esses serviços, no entanto revelam-se eventuais, acessórios e com características que 
tangenciam os arts. 7º e 9º da Lei 12.305/10, de sorte que, num contexto de uma PPP, podem 
ser aceitos na formação do objeto desde que não venham a integrar as parcelas de relevância 
da qualificação técnica, por não constituírem o núcleo do objeto da delegação, que é o que 
abarcam os parâmetros de compatibilidade e pertinência do inc. II do art. 30 da Lei 8.666/93.

Vejo, porém, que, no presente caso, consta do número “5” das alíneas “a” e “d” do 
item 17.116 a exigência da prova de aptidão operacional e profissional em roçada, capina 
mecanizada, raspagem de guias e sarjetas e também de desinfecção de vias urbanas e 
logradouros, o que se revela em desconformidade com a premissa acima e também com a 
requisição de atestados registrados no CREA, pois, como bem observado pela Assessoria 
Técnica, não são eles serviços de engenharia propriamente ditos.

JURISPRUDÊNCIA
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De tal sorte, e nos termos do exposto acima, deverá a Administração excluir do item 17.11 
do edital essas exigências de experiência anterior em roçada, capina mecanizada, raspagem 
de guias e sarjetas e desinfecção de vias urbanas e logradouros, ou, caso não queira assim 
proceder, deverá separar do objeto e licitar separadamente esses mencionados serviços.

2) Quarentena e Pandemia do “Covid 19”
Passando à análise das impugnações contra o processamento do certame no período 

de vigência de decretos de calamidade pública por conta da pandemia do “Covid 19”, 
entendo que nos moldes pelos quais a matéria se coloca não há sinais de algum óbice ao 
prosseguimento desde que determinadas cautelas e ajustes sejam feitos no ato convoca-
tório para preservar os parâmetros de segurança e dar condições para a prática de atos 
remotos por meio dos instrumentos da tecnologia da informação, que é o que desde já se 
recomenda à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

Numa abordagem mais específica, é possível verificar que o item 97 já prevê a alter-
nativa do pedido de esclarecimentos ao edital por “envio de e-mail ao endereço eletrô-
nico: compras@pmmc.com.br”.

Quanto ao item 108 do edital, a Administração já se comprometeu a promover correção 
para que as impugnações ao edital passem a ser recebidas, processadas e julgadas remotamen-
te, o que torna a impugnação procedente e deve ser objeto de determinação ao final.

Sob outro aspecto, afiançou a Administração Municipal que: - o item 3.7.2.19 do Termo de 
Referência, que trata da área de implantação do futuro aterro sanitário e as exigências requeridas, 
não exige do proponente apresentar qualquer documento de compra ou aluguel da área proposta, 
mas, apenas verificação de sua conformidade legal e avaliação da viabilidade de implantação de 
aterro sanitário com vistas ao zoneamento local; e - o anexo VIII do edital, relativo à apresentação 
da metodologia de execução, requer somente a caracterização da área e seu enquadramento legal 
no que tange ao uso e ocupação do solo (zoneamento), sem exigência de documento de aquisição.

Com efeito, estando ou não em período de quarentena pela pandemia do “Covid 19”, o fato 
é que o § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93 veda expressamente qualquer exigência que configure 
prévia disponibilização de propriedade por todos os licitantes, determinando a aceitação tão so-
mente de compromissos formais de disponibilidade futura, sob as penalidades cabíveis.

No mais, todo esse quadro de pandemia torna ainda mais necessária uma austera 
observância do dever de dar publicidade ampla, no ato convocatório, a todas as informa-
ções essenciais à elaboração de propostas para o certame, como forma de evitar qual-
quer assimetria de informações que ofenda o postulado constitucional da isonomia (art. 
37, XXI). Como bem observou a representante “Paulitec”, “muitos provedores de infor-
mações necessárias e serviços estão fechados ou trabalhando com quadro reduzido”.

É a partir dessa premissa que passam a ter especial relevância as impugnações 
que se direcionaram exatamente contra omissões do ato convocatório sobre informa-
ções essenciais às propostas.

3) Divulgação de Estudos e Projeções
No presente caso são procedentes as impugnações dirigidas contra a ausência de de-

monstrativo pormenorizado dos custos orçados para os investimentos e obras, contra a 
ausência de informações sobre a capacidade de os orçamentos anuais absorverem as des-
pesas do parceiro público e contra a genérica informação do item 6.110 do edital a respeito 
de um orçamento de investimentos com data-base de setembro de 2018.
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De fato, nada consta do ato convocatório a respeito desse substancial valor informado 
pelo item 6.1 do edital, ao menos à vista da documentação juntada pela Prefeitura (vide 
ev. 52 do proc. 13763.989.20-9). Em outras palavras, não há neste ato convocatório qual-
quer anexo com documentação técnica que trate da necessária demonstração da viabilida-
de e sustentabilidade econômico-financeira dessa projeção global de R$ 2.441.207.900,00 
durante os 30 (trinta) anos de vigência.

Ainda que possa ser invocada sua existência para consulta no procedimento administrati-
vo, tal conduta tem potencial para provocar assimetria de informações lesiva aos postulados 
constitucionais da isonomia e da publicidade (art. 37, “caput” e inc. XXI”), além de se mostrar 
incompatível com o atual contexto de quarentena provocado pela pandemia do “Covid-19”.

Com efeito, estão sendo ofendidos pela Administração os dispositivos do art. 10 da Lei 
11.079/04 que seguem abaixo reproduzidos:

“Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de li-
citação na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo 
licitatório condicionada a:
I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo téc-
nico que demonstre:
[...]
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resul-
tados fiscais previstas no Anexo referido no § 1º do art. 4º da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos 
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita 
ou pela redução permanente de despesa; e
[...]
II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exer-
cícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada;
[...]
IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimen-
to, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações 
contraídas pela Administração Pública;
[...]
§ 1º A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste 
artigo conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas 
as normas gerais para consolidação das contas públicas, sem prejuízo do 
exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
[...]
§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento 
da PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos 
investimentos para definição do preço de referência para a licitação será 
calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de 
obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de 
custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico 
do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, ela-
borado por meio de metodologia expedita ou paramétrica”.
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A ausência de anexo(s) do edital com demonstrativo analítico e detalhado sobre o 
orçamento dos investimentos a serem realizados e amortizados, com a explicação da 
metodologia de cálculo utilizada e garantia de ter sido “com base em valores de mer-
cado”, afronta o § 4º do art. 10 da Lei da PPP.

Como recordou a Assessoria Técnica em seu parecer, o Tribunal de Contas da União 
define as metodologias expedita ou paramétrica desse § 4º da seguinte forma11:

“A metodologia expedita [...] é também denominada de avaliação de 
ordem de grandeza. Trata-se de uma estimativa aproximada, preparada 
sem dados detalhados de engenharia, baseada em custos de investimen-
to por unidade de capacidade. Assim, é feita em etapas muito iniciais do 
desenvolvimento dos projetos e, por isso, é menos precisa do que outros 
métodos de estimativa. Baseia-se na utilização de macroindicadores de 
custos médios por unidade característica do empreendimento.
→Metodologia paramétrica: Trata-se de um outro tipo de estimativa de 
custos, desenvolvido quando os projetos do empreendimento já se en-
contram em estágio mais avançado, mas ainda não contêm todos os 
elementos exigidos de um projeto básico. Assim, o método produz uma 
estimativa mais apurada do que a obtida mediante a metodologia ex-
pedita. A partir de levantamentos preliminares obtidos com base nos 
anteprojetos da obra e mediante a utilização de bancos dedados,se-
para-seaobranassuasprincipais unidades/etapas/parcelas em termos de 
custo. Cada unidade/etapa/parcela da obra será avaliada a partir de 
bancos de dados alimentados com parâmetros de obras semelhantes ou 
com outras referências de preços”.

De outra parte, a inexistência de anexo(s) do edital com uma projeção de fluxo 
de caixa e de sua sustentabilidade frente à capacidade orçamentária do Município de 
Mogi das Cruzes ofende os incs. I, “b” e “c”, II, e IV, bem como o § 1º, da Lei 11.079/04.

Peço vênia para reiterar que, estando ou não no contexto da pandemia do “Co-
vid-19”, não é admissível qualquer alegação de que esses pressupostos do art. 10 
da Lei da PPP estão disponíveis para consulta dentro de um processo administrati-
vo, já que devem fazer parte integrante do ato convocatório por meio de anexo(s), 
para que não exista qualquer desconformidade de informações entre eventuais in-
teressados no certame lesiva aos postulados constitucionais da publicidade e da 
isonomia (art. 37, “caput” e inc. XXI).

Portanto, deverá a Administração promover profundo reestudo e emendar o ato 
convocatório para nele inserir anexos demonstrativos e analíticos que deem o devido 
atendimento aos incs. I, “b”, II, e IV, e aos §§ 1º e 4º, do art. 10 da Lei 11.079/04.

Do mesmo modo, deverá o ato convocatório ser retificado para que dele passe a constar 
informações que assegurem o cumprimento do art. 10, I, “c”, e V, § 3º, da Lei 11.079/0412.

E é nesse mesmo contexto que devem ser abordadas as impugnações contra cláusu-
las que tratam de veículos e máquinas no item 4.7 do Termo de Referência.

Em que pese denominar o rol de veículos e equipamentos como “tabela referen-
cial”, há um texto aparentemente taxativo no item 4.7.1 do Termo de Referência, muito 
assemelhado a um contrato da Lei 8.666/93, o que deve ser necessariamente retificado:
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“4.7.1 - Para a prestação dos serviços previstos no âmbito do presente Termo 
de Referência, será necessária a disponibilização dos equipamentos, já incluin-
do a reserva técnica, conforme apresentado na tabela referencial a seguir: [...]”.

Nesse mesmo contexto se acha a impugnação dirigida contra a prévia fixação do parâ-
metro de 20 (vinte) caminhões compactadores com capacidade de carga de 15m³.

Por se tratar de um certame cujo escopo é uma concessão administrativa nos mol-
des da Lei da PPP, e não de um contrato da Lei 8.666/93, a Administração deverá 
retificar o item 4.7.1 do Termo de Referência para o fim de passar a representar a frota 
de veículos e máquinas considerada nos estudos de viabilidade econômica e sustenta-
bilidade orçamentária de que tratam os dispositivos do art. 10 da Lei 11.079/04, com 
a informação de que essa é a frota a ser considerada na formulação das propostas, 
porém, sem haver qualquer vinculação da futura concessionária a marcas, modelos 
e quantitativos pré-definidos, sob o risco de haver alguma espécie de ingerência de 
gestão que pode vir a levar a Administração, eventualmente, a compartilhar riscos do 
negócio que devem ser exclusivos da concessionária.

De outra parte, há as queixas contra os itens 4.7.2 e 4.7.413 do Termo de Referência, 
e o item 17.11-f14 do edital, quanto à previsão de frota com idade média de 3 (três) anos 
no período de transição de 6 (seis) meses, findo o qual deverá a frota ser zero quilômetro 
(veículos) e zero hora (máquinas), com a periodicidade de renovação lá prevista.

Entendo que, ao menos numa análise sumária e apriorística, em sendo um empre-
endimento delegado nos moldes da Lei 11.079/04, ainda não há indícios aparentes de 
alguma falta de razoabilidade nessas cláusulas desde que tais disposições estejam in-
seridas nos estudos de viabilidade econômica e sustentabilidade orçamentária de que 
tratam os dispositivos do art. 10 da Lei 11.079/04, que é o que deve ser providenciado 
pela Administração nos termos do que já fora abordado e será ao final determinado.

De qualquer maneira, a fim de promover maior acessibilidade econômica com foco 
na preservação da competitividade, entendo devem ser retificados os itens 4.7.2 do Ter-
mo de Referência e 17.11-f do edital, para que o período de transição de 6 (seis) meses 
possa ser prorrogado uma vez mais por igual período com as devidas justificativas.

No que se refere à queixa a respeito da falta do inventário dos bens móveis e imóveis 
que, nos termos do item 13.1215 do edital, serão transferidos para a execução do con-
trato e passarão para a responsabilidade da futura concessionária, alegou a Prefeitura 
Municipal que os itens 13.8 e 13.11 do edital esclareceriam essa questão.

Em que pese ser possível a realização de visita técnica nos moldes desses menciona-
dos itens 13.816 e 13.1117, o fato é que o item 13.12 diz que o inventário definitivo será 
elaborado em até 60 dias após a assinatura do contrato, o que também tem potencial 
para provocar uma assimetria de informações que lesa a necessária isonomia e prejudi-
ca uma mensuração de custos pelos licitantes.

Portanto, é forçosa uma retificação do Termo de Referência para que dele passe a 
constar o inventário dos bens móveis e imóveis de que trata o item 13.12 do edital.

A respeito de impugnações que se queixaram da ausência de informações sobre 
layout, área mínima e quantitativos relacionados aos novos “ecopontos”, sobre espe-
cificações dos equipamentos para a central de triagem e também sobre a composição 
gravimétrica dos resíduos gerados no Município, adoto como razão de decidir todos os 
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termos da análise realizada pela Assessoria Técnica especializada no ev. 75.1 do proc. 
13763.989.20-9, bem como adoto as recomendações propostas nessa mesma análise:

“A composição gravimétrica é um parâmetro básico para o planejamento 
da gestão dos resíduos e cabe crítica à ausência de tal informação numa 
contratação desse porte.
O PMGIRS18 do município, de 2013, informou que não havia estudo de com-
posição gravimétrica e sugeria que tal caracterização fosse providenciada.
Considerada a proximidade com o município de SP, o PMGIRS sugeriu a utili-
zação da composição gravimétrica desse município19.Entendemos que não é 
o ideal, mas pode ser utilizado, a princípio, para evitar atrasos na contratação.
De qualquer forma, cabe recomendação para que a Origem inclua a carac-
terização gravimétrica dos resíduos sólidos e dos recicláveis nessa contra-
tação, sob pena de passar mais 30 anos sem essa informação.
Quanto à estrutura dos ecopontos, nota-se que sua estrutura mínima foi 
descrita nos itens 3.5.8 e 4.2.2 do TR e, sendo sua área fornecida pelo mu-
nicípio, entendemos suficiente para a elaboração das propostas.
O item 4.2.2.12 traz uma projeção da coleta dos recicláveis para o perío-
do, mas sem a separação por tipo de resíduo, o que é importante para a 
gestão e, consequente implementação de ações direcionadas ao manejo e 
educação ambiental. Daí a importância da realização do levantamento da 
composição, que mais uma vez recomendamos.
[...]
Verificamos que o item 3.6 do TR esclarece que a área de implantação será 
fornecida pela prefeitura e que a unidade de triagem deverá ser semelhante 
à existente. Não se sabe se a área existente será vistoriada na visita técnica, 
mas deixamos aqui a proposta de recomendação.
Quanto à descrição da estrutura e maquinário, entendemos que as infor-
mações do TR são suficientes para ilustrar o pretendido. Os itens 3.6.10 
a 3.6.12, mais especificamente, apresentam o porte de cada segmento, a 
mão de obra necessária para operacionalização e manutenção.
Apesar da devida caracterização, assim como nos demais itens de investi-
mentos, entendemos necessária a divulgação dos valores orçados no edital 
para que as licitantes possam elaborar suas propostas”.

Ultrapassadas essas questões que envolviam a composição do objeto e determina-
das informações que orientam a formulação das propostas, passa-se às impugnações 
direcionadas contra regramentos fixados pelo ato convocatório.

4) Sociedade de Propósito Específico e Qualificação Econômica
Quanto à obrigação de a licitante vencedora constituir Sociedade de Propósito 

Específico nos moldes do item 22 do edital e demais cláusulas correlatas, trata-se 
de tema ligado ao resguardo do interesse público, seja no caso de consórcio ou 
de licitante individual, vez que há de ser resguardado que a contabilidade de uma 
concessão vultosa como a presente não se misture com a contabilidade da pessoa 
jurídica da licitante vencedora.
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Em outras palavras, se uma empresa “A” sagrou-se vencedora do certame de uma 
concessão de vulto, não haverá como ser controlado o fluxo de caixa e o cumprimento 
das obrigações econômico-financeiras caso a contabilidade dessa concessão esteja mis-
turada, agregada, à contabilidade originária dessa empresa “A”.

A Sociedade de Propósito Específico, portanto, é instrumento de interesse público 
para tornar possível o controle idôneo do fluxo de caixa e das obrigações econômico-fi-
nanceiras acordadas com a concessionária.

Não é por outra razão que a Lei 11.079/04 estipula tal exigência no seu art. 9º20 
(“Art. 9º Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito 
específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria” – grifo nosso).

Mesmo no âmbito do art. 2021 da Lei 8.987/95, o E. Plenário deste Tribunal já se po-
sicionou por acolher o juízo de discricionariedade que busca resguardar a idoneidade da 
contabilização e do controle de concessões comuns vultosas, a exemplo do decidido no 
proc. 887.989.12-7 e nos demais a ele apensados:

“[...] É fato que a Lei de Concessões aborda a questão apenas em relação às 
empresas que atuam em regime consorciado. Todavia, o que o edital prevê 
não é estranho ao mundo jurídico, uma vez que a Lei 11.079/04 não fez res-
trição a essa condição para o caso das empresas que atuam isoladamente.
A sociedade se desenvolve de forma dinâmica e muitas vezes à frente da 
própria lei, estabelecendo suas reais necessidades. O cenário jurídico no qual 
foi criada a Lei 8.987/95 era um e naquele momento as discussões acerca da 
exigência de constituição de empresa específica eram incipientes. A legisla-
ção regedora das PPPs, editada nove anos depois, representou uma evolução 
na disciplina da transferência de serviços públicos pelo Estado a terceiros.
Assim, se o legislador entendeu que no caso das PPPs é interessante ao Es-
tado contratar com empresa, consorciada ou não, constituída na forma de 
uma SPE, não encontro razões que me levem a concluir que o procedimento 
adotado no edital seja errado.
Chego a essa conclusão pelo fato de que o objeto licitado, apesar de não ser 
uma PPP, não deixa de possuir características semelhantes, como o grande 
vulto, já que o valor estimado é de R$ 2.1 bilhões, o tempo de concessão, 
que é de 15 anos, e o grande interesse público envolvido.
[...]
É claro que a constituição da SPE na forma de S.A. implica custo. Todavia, 
além de afeta ao campo da discricionariedade do Administrador, é ônus 
imposto apenas ao vencedor, indistintamente, e que, por óbvio, fará parte 
do valor da proposta.
No caso em tela, é preciso também ser incorporado o conceito de valor es-
perado, em face das eventuais contingências que a Administração Pública 
possa enfrentar, ou seja, o valor total que será pago pela Administração, 
tendo em vista todos os possíveis cenários de execução da concessão e as 
suas respectivas probabilidades.
Dessa forma, a análise da questão se torna clara: se de um lado há um 
acréscimo de custo desprezível, decorrente da abertura da sociedade de 
propósito específico, de outro, há a substantiva redução do risco de que a 
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situação financeira da concessionária seja contaminada pelos demais ne-
gócios do empreendedor vencedor do certame. Qual é o valor esperado, 
em termos de custo para o Poder Público, da obrigatoriedade de uma SPE?
Mensurar precisamente qual o prejuízo causado pela inexecução da con-
cessão é uma tarefa difícil, contudo, em virtude da evidente grande di-
mensão das perdas causadas, tangíveis e intangíveis, no que inclui o ônus 
causado para a população, é óbvio que o ganho esperado em economia 
para os cofres públicos supera o custo adicionado, derivado tão somente 
da abertura da SPE [...].
(887.989.12-7, 899.989.12-3, 902.989.12-8 e 921.989.12-1. E. Plenário. 
Sessão de 12/9/2012. Relator: Cons. Robson Marinho. DOE de 15/9/2012. 
Mantida em sede recursal, consoante DOE de 13/11/2012).

E não foi outro o posicionamento do E. Plenário na decisão prolatada no proc. 
17322.989.19-5, em sessão de 27/11/2019, sob a relatoria da eminente Conselheira 
Cristiana de Castro Moraes (DOE de 30/11/2019).

Já em relação ao item 7.422 da minuta do contrato, onde se exige que o capital inicial 
subscrito e integralizado dessa Sociedade de Propósito Específico deva ser de no mínimo 
50% dos investimentos previstos para o primeiro ano da concessão (R$ 15.144.500,00), 
compartilho do entendimento da Chefia da Assessoria Técnica, no sentido de que não há 
norma legal que dê sustentação a essa ingerência do Poder Concedente no montante de 
capital social a ser subscrito e integralizado pela futura SPE.

É de ser também considerada a existência dos pressupostos de garantia da qualifi-
cação econômico-financeira e da caução do contrato.

E a respeito desses pressupostos de qualificação econômica, há de ser procedida uma 
retificação nos valores fixados pelos itens 17.1323 e 17.1624 do edital ao capital social míni-
mo e à garantia de participação, vez que, na atual redação, o capital social fora fixado em 
valor correspondente a 12 (doze) parcelas da contraprestação mensal e a garantia em 1% 
do valor estimado do contrato, o que se revela incompatível com pacífica jurisprudência há 
tempos consolidada no âmbito das concessões de serviços públicos, pelo emprego dos in-
vestimentos previstos como a base de cálculo desses requisitos de qualificação econômica.

Não obstante a tese de defesa ter se baseado no fato de a redação da Súmula nº 4325 
deste Tribunal estar direcionada a serviço público de transporte de passageiros, não há 
como deixar de considerar que as bases desse enunciado se transmitem à concessão de 
outros serviços públicos a exemplo do presente, onde há, igualmente, demandas por inves-
timentos que constituem a gênese do juízo discricionário pela delegação dos serviços em 
questão, sendo que tais demandas por investimentos é o objeto jurídico que os requisitos 
de qualificação econômica buscam preservar.

Em outras palavras, não se exige patrimônio líquido ou capital social mínimo para 
assegurar as receitas estimadas da concessionária, as quais compõem o valor do contrato 
e as 12 contraprestações mensais. E o mesmo se dá em relação à garantia de participação.

Deverão ser retificados, portanto, os itens 17.3 e 17.6 do edital, para que os valores 
exigidos do capital social mínimo e da garantia de participação passem a ser calculados 
com base no valor total estimado para os investimentos.

Já sobre o percentual de acréscimo ao capital social mínimo de consórcios fixado 
pelo item 17.1326 do edital, o seu texto não está a destoar do inc. III do art. 30 da Lei 
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8.666/93, que fixa, “para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos 
valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a 
Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) 
dos valores exigidos para licitante individual”.

De qualquer forma, em virtude de variadas interpretações existentes a respeito da 
aplicação do comando “na proporção de sua respectiva participação”, entendo perti-
nente registrar o entendimento pacificado pela jurisprudência deste Tribunal, a exemplo 
do decidido no proc. 00013682/989/16-5 e demais a ele apensados:

“[...] o fato é que a jurisprudência deste Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo adota como correto o emprego da metodologia de cálculo pela 
qual a ‘proporção de sua respectiva participação’ é aferição que se mate-
rializa pela multiplicação do percentual de participação de cada um dos 
consorciados pelo valor de seu respectivo patrimônio líquido ou capital 
social, de sorte que a soma desses valores proporcionais deve ser igual ou 
superior ao mínimo fixado no edital.
Um exemplo claro desse entendimento aqui pacificado pode ser extraído do 
teor do voto condutor do v. Acórdão prolatado pelo E. Plenário nos autos dos 
processos TC-004442/026/09, TC-004477/026/09 e TC-004716/026/09”.
(13682/989/16-5, 13747/989/16-8, 13824/989/16-4, 13978/989/16-8, 
13981/989/16/3 e 14044/989/16-8. E. Plenário. Sessão de 26/10/2016. 
Relator: Subs.Cons. Samy Wurman. DOE de 12/11/2016).

Procede, de outra parte, a impugnação contra o item 17.1427 do edital, o que enseja 
retificação nesse item para não mais ser exigida a assinatura de contador ou técnico regis-
trado no CRC no demonstrativo dos índices de liquidez e de endividamento lá requisitados.

Isso tudo nos termos da jurisprudência deste Tribunal que condena tal prática, a exem-
plo da sentença proferida nos processos 009487.989.15-4 e TC – 9517.989.15-828, poste-
riormente ratificada pelo E. Plenário nos termos do parágrafo único do art. 223 do RITCESP:

“A exigência de memória de cálculo de apuração de índices contábeis que 
demonstram a boa situação financeira das proponentes assinada pelo con-
tador da proponente extrapola o quanto previsto no artigo 31, inciso I e §§ 
1º e 5º da Lei 8.666/93 e constitui, portanto, requisição com caráter res-
tritivo, capaz de dificultar a ampla participação de licitantes, que teriam o 
ônus de providenciar para que os contadores responsáveis pela elaboração 
de suas demonstrações contábeis confeccionassem mais este documento”.

5) Qualificação Técnica
Retomando o tema da qualificação técnica, já mencionado quando do trato da inser-

ção da capina mecanizada no presente objeto, há outras impugnações direcionadas contra 
os requisitos de qualificação técnica do item 17.11, “b”29 e “d”30, do edital.

Em relação à queixa contra a requisição da experiência anterior em serviços de re-
moção e transporte de lixo público urbano, em remoção mecanizada de lixo disposto em 
vias urbanas, em varrição manual de vias urbanas e logradouros públicos, destinação 
final de resíduos sólidos urbanos, poder-se-ia considerar que somente na prestação de 
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serviços públicos haveria escala suficiente para serem atingidos os quantitativos míni-
mos fixados; entretanto, também é forçoso ter em conta que o § 1º do art. 30 da Lei 
8.666/93 estabelece o postulado de que deverão ser obrigatoriamente aceitos os atesta-
dos fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Ao ser estipulado nas parcelas de maior relevância que a única experiência aceita 
é aquela obtida nos moldes dessas cláusulas impugnadas, está o edital a proibir, ain-
da que por via transversa, o uso do atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
privado, o que é ilegal à luz desse § 1º do art. 30 da Lei 8.666/93.

Essa é a razão pela qual deverá ser retificado o item 17.11 do edital, para que não mais 
restrinja essa experiência em remoção e transporte, varrição manual e destinação final tão 
somente a serviços anteriormente prestados à Administração Pública.

Há também injustificada restrição no número “6” da alínea “b” do item 17.11, no 
ponto onde exige que a experiência anterior no transbordo e transporte de resíduos 
tenha sido necessariamente realizada em “carretas com capacidade mínima de 55 
m³”, o que incorre na vedação do art. 3º, § 1º, da I, da Lei 8.666/93 e deve ser neces-
sariamente excluído dessa cláusula.

Sobre a exigência de aptidão técnico-profissional com serviços de remediação am-
biental de vazadouro municipal, há um rompimento com os parâmetros de pertinência e 
compatibilidade do inc. II do art. 30 da Lei 8.666/93 porque não há como afirmar segura 
e taxativamente que essa remediação ambiental ocorre apenas e tão somente em va-
zadouro de responsabilidade de um Poder Público Municipal, a ponto de só existir essa 
espécie de registro em Certificados de Acervo Técnico.

Veja que na aptidão operacional consta apenas “recuperação de área degradada pela 
disposição inadequada de resíduos em vazadouro” (vide número “9” da alínea “b”).

É evidente que tal cláusula acaba por também afastar a experiência anterior atesta-
da por pessoa jurídica de direito privado, o que é incompatível com o que prevê o § 1º 
do art. 30 da Lei 8.666/93, o que obviamente se estende ao seu inc. I.

De tal maneira, deverá ser retificada essa parcela do número “3” da alínea “d” do 
item 17.11, para que passe a ser exigida a experiência anterior tão somente em “vaza-
douro”, e não mais em “vazadouro municipal”.

Em relação à exigência de que a aptidão técnica profissional seja comprovada por 
Atestados de Responsabilidade Técnica acompanhados das respectivas Certidões de 
Acervo Técnico31, há um injustificado rigor burocrático que está a se revelar como ex-
cesso com potencial para impor injustificado obstáculo à participação, vez que as ale-
gações da Administração não apresentam justificativas bastantes para assim proceder.

Deve prevalecer, pois, a jurisprudência consolidada na Súmula nº 23 deste Tribunal, 
razão pela qual deverá ser retificada a alínea “d.1” do item 17.11 para que a qualificação 
técnica profissional passe a ser comprovada tão somente por Certidões de Acervo Técnico.

Já no que se refere à queixa contra o item 17.1132 do edital, no ponto onde exige 
que tanto as licitantes quanto seus atestados estejam registrados no CREA, com-
partilho do entendimento da Assessoria Técnica de que, à exceção de determinadas 
parcelas cuja exclusão já foi determinada neste voto, as demais são compostas majo-
ritariamente por serviços com características de engenharia, de sorte que, ao menos 
numa análise apriorística, essa exigência do registro da licitante e dos seus atestados 
no CREA pode permanecer no item impugnado, sem prejuízo da análise de qualquer 
evento do caso concreto, em rito ordinário.
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Entretanto, entendo deva ser levado em consideração o observado pela Assessoria 
Técnica quanto ao fato de os serviços de varrição manual e mecanizada não requererem 
a responsabilidade técnica profissional do engenheiro.

De tal sorte, tendo em mente esse parecer da Assessoria Técnica, a exigência da prova de 
experiência anterior com varrição manual e mecanizada poderá permanecer apenas na qua-
lificação técnico-operacional da alínea “b” do item 17.11 (números “3” e “5”), e deverá ser 
excluída da qualificação técnico-profissional da alínea “d” desse item 17.11 (número “5”).

Sobre a experiência anterior com “implantação, operação e manutenção de Unidade 
de Tratamento de Recuperação Energética (URE)”, essa aptidão é colocada pelo número 
“8” da alínea “b” do item 17.11 do edital, ao que parece, a título de alternativa à prova 
de experiência na implantação, operação e manutenção de Unidade de Tratamento de 
Destinação Final de resíduos, da seguinte forma:

“8. Implantação, operação e manutenção de Unidade de Tratamento de Des-
tinação Final de resíduos, através de Aterro Sanitário com capacidade mínima 
de 2.900.000 de ton, incluindo o desenvolvimento de projeto, impermeabili-
zação da fundação, sistemas hidráulicos de drenagem e percolado, e Estação 
de Tratamento de Chorume, incluindo as atividades de licenciamento ambien-
tal. Alternativamente é facultada a implantação, operação e manutenção de 
Unidade de Tratamento de Recuperação Energética (URE) com capacidade 
mínima de 300 ton/dia, incluindo ainda (associado) a implantação, operação 
e manutenção de Aterro Sanitário com capacidade de 1.300.000 ton, com os 
mesmos requisitos definidos anteriormente” (grifo nosso).

Em sendo, pelo que parece, uma alternativa de experiência anterior, e não uma prova 
de experiência que obrigatoriamente deva ser realizada, considero que, ao menos nesta 
análise sumária, pode ela permanecer na cláusula impugnada sem prejuízo da aferição de 
qualquer evento do caso concreto.

6) Prazo de Certidões, Regularidade Fiscal e Penalidades Contratuais
A respeito do fato de o item 17.333 do edital prever que certidões de habilitação emiti-

das sem indicação do prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 
a queixa formulada na representação não demanda retificação do edital à vista do que 
vem sendo decidido a esse respeito, a exemplo do proc. 25582.989.18-2, sob a Relatoria da 
eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes (sessão de 6/2/2018; DOE de 13/2/2019):

“Dando seguimento, à luz das manifestações dos Órgãos Técnicos da 
Casa, a limitação a 90 (noventa) dias para a validade de certidões que 
não tragam prazo de forma expressa ou que tenham outro previsto em 
lei específica, vem sendo aceita por esta Casa, consoante trecho de deci-
são do Tribunal Pleno de 07/12/2016:
‘Não vislumbro a alegada contrariedade do prazo de validade da certi-
dão negativa de falência, estipulado em 90 (noventa) dias da data de 
emissão (item 9.1.3.b). A regra genérica do item 9.2.2 se aplica somente 
quando outro prazo não constar do próprio documento ou de lei espe-
cífica’ (SÃO PAULO. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Exame 
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Prévio de Edital. TC-015437.989.16-3. Relator: Renato Martins Costa. 
Acórdão Publicado no DOE-SP de 15/12/2016)”.

A respeito da impugnação dirigida ao item 17.6.3.2-a34 do edital, por requisitar prova 
de regularidade fiscal relativa ao ICMS, deve prevalecer sobre esse  tema o que vem  sendo  
decidido pelo E.  Plenário a partir  do julgamento do processo 8735.989.20-4, ocasião em 
que se formou maioria em torno do entendimento de que “a Comissão de Licitação, ao 
analisar os documentos relativos à regularidade fiscal, considere o disposto no art. 29, inc. 
III, da Lei Federal nº 8.666/93, limitando-se a aferir a regularidade da licitante em relação 
aos tributos que tenham seu âmbito de incidência sobre a atividade e o objeto licitado” 
(vide o ev. 90 do proc. 8735.989.20-4; v. Acórdão publicado no DOE de 27/6/2020).

Aplicado tal juízo de mérito ao caso dos autos, não tendo havido na representação uma 
demonstração mais clara do alegado, e considerando ainda o rol de serviços agregados a 
esta Parceria Público-Privada, a afirmação de que não há qualquer incidência de ICMS de-
manda estudo cuja dilação probatória é incompatível com o rito sumário e excepcional do 
exame prévio de edital, razão pela qual a atual redação dessa cláusula pode ser mantida.

De qualquer forma, consigno recomendação à Administração para que, ao ser proce-
dida a essa análise de que trata a decisão final do proc. 8735.989.20-4 pela Comissão de 
Licitação, leve em consideração que o item 7.09 da lista anexa da Lei Complementar do 
Imposto Sobre Serviços (LC 116/03) parece não contemplar a incidência do ICMS da Fazen-
da Estadual em serviços abrangidos pelo objeto em pauta, consoante abaixo:

“Art. 1º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de 
serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como 
atividade preponderante do prestador. 
[...]
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela 
mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação 
envolva fornecimento de mercadorias.
[...]
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
[...]
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, se-
paração e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer”.

Por fim, não procede a impugnação dirigida às cláusulas de sanções contratuais 
dos itens 25.10 e 25.11 do edital e dos itens 43.1 e 43.2 da minuta do contrato. Para 
tanto, adoto como razão de decidir a pormenorizada análise da Assessoria Técnica no 
ev. 75.3 do proc. 13763.989.20-9:

“[...] Conforme quadro acima, quanto ao itens 25.10 e 25.11 do Edital e 
o item 43.1 do Anexo I – Minuta do Contrato de Concessão, entendo que 
suas redações seguiram as diretrizes traçadas pelo art. 87 e incisos da Lei 
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n.º 8.666/93 e pelo caput do art. 38 da Lei n.º 8.987/95, razão pela qual 
não se pode considerar desproporcional ou sem falta de gradação técnica, 
previsões editalícias que apenas seguiram as diretrizes legais, de forma que 
entendo que a alegação da representante é improcedente.
Quanto ao item 43.2 do Anexo I – Minuta do Contrato de Concessão, en-
tendo que sua redação apenas estabeleceu parâmetros para a aplicação de 
penalidades, que também não apresenta nenhuma flagrante ilegalidade, de 
forma que também entendo a alegação improcedente, in verbis:
[...]
Por fim, considerando que o art. 3º do Decreto Municipal nº 6.758/2006 e 
a multa nele prevista nem sequer foram expressamente previstos no Edital, 
entendo improcedente a pretensão da representante de que seja retificado 
o edital em relação à norma que nem sequer constou nele, pois destituída 
de lógica; porém, proponho ao e. Julgador que recomende à representada, 
que em caso de aplicação de penalidades previstos na legislação municipal 
que não constaram expressamente no Edital, para que se atente às orienta-
ções traçadas pela jurisprudência desta E. Corte”.

Ante o exposto, filio-me à Assessoria Técnica e ao Ministério Público de Contas e voto pela pro-
cedência parcial das representações, devendo a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes: 

(i) realizar profundo reestudo e emendar o ato convocatório para nele inserir anexos 
demonstrativos e analíticos que deem o devido atendimento aos incs. I, “b”, II, e IV, e aos 
§§ 1º e 4º, do art. 10 da Lei 11.079/0435, bem como devem passar a constar informações 
que assegurem o cumprimento do art. 10, I, “c”, e V, § 3º, da Lei 11.079/04; e

(ii) retificar o ato convocatório:
(ii.a) no item 10 do edital, para que as impugnações ao edital passem a ser recebidas, 

processadas e julgadas remotamente por instrumentos da tecnologia da informação;
(ii.b) no item 17.11 do edital: - para não mais restringir a experiência com remoção 

e transporte de resíduos sólidos, varrição manual e sua destinação final tão somente a 
serviços anteriormente prestados à Administração Pública; - no número “6” da alínea 
“b”, para excluir a exigência de “carretas com capacidade mínima de 55 m³” na prova 
da experiência anterior no transbordo e transporte de resíduos; - na alínea “d”, para 
excluir da qualificação profissional a experiência anterior em varrição manual e mecani-
zada e para que o número “3” passe a requisitar a experiência anterior do profissional 
tão somente em “vazadouro”, e não mais em “vazadouro municipal”; - nas alíneas “d” 
e “d.1”, para que a qualificação técnico-profissional passe a ser comprovada apenas 
por Certidões de Acervo Técnico; e - no número “5” das alíneas “b” e “d”, para excluir 
a exigência de experiência anterior com roçada, capina mecanizada, raspagem de guias 
e sarjetas e desinfecção de vias urbanas e logradouros;

(ii.c) nos itens 17.13 e 17.16 do edital, para que os valores exigidos do capital so-
cial mínimo e da garantia de participação passem a ser calculados com base no valor 
total estimado dos investimentos;

(ii.d) no item 17.14 do edital, para não mais ser exigida a assinatura de contador ou 
técnico registrado no CRC no demonstrativo dos índices de liquidez e de endividamento;

(ii.e) no item 4.7.1 do Termo de Referência, para o fim de passar a representar a frota de 
veículos e máquinas considerada nos estudos de viabilidade econômica e sustentabilidade 
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orçamentária de que tratam os dispositivos do art. 10 da Lei 11.079/04, com a informação de 
que essa é a frota a ser considerada na formulação das propostas, porém, sem haver qual-
quer vinculação da futura concessionária a marcas, modelos e quantitativos pré-definidos;

(ii.f) nos itens 4.7.2 do Termo de Referência e 17.11-f do edital, para que o prazo de transição 
de 6 (seis) meses possa ser prorrogado uma vez por igual período com as devidas justificativas;

(ii.g) no item 13.12 do edital e no Termo de Referência, para que passe a constar o 
inventário dos bens móveis e imóveis de que trata esse item 13.12; e

(ii.h) no item 7.4 da minuta do contrato, para que não mais exija que o capital inicial 
subscrito e integralizado pela Sociedade de Propósito Específico seja de no mínimo 50% 
dos investimentos previstos para o primeiro ano da concessão (R$ 15.144.500,00).

Fica a Administração Municipal desde já determinada a publicar o novo texto do edital, 
reabrir o prazo legal para oferecimento das propostas nos moldes § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93 e fixar novo prazo para a realização da visita técnica a partir dos novos estudos a 
serem divulgados, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo E. Plenário, deverá ser intimada a Prefeitura Munici-
pal de Mogi das Cruzes, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o processo.

1) “X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 
etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na 
forma desta Lei; XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 
soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;”.
2) “Art. 7° - São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: I - proteção da saúde pública e da 
qualidade ambiental; II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; III - estímulo à adoção de padrões 
sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento 
de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais; V - redução do volume e da 
periculosidade dos resíduos perigosos; VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar 
o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; VII - gestão integrada 
de resíduos sólidos; VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; IX - 
capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; X - regularidade, continuidade, funcionalidade 
e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos 
serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a 
Lei nº 11.445, de 2007; XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: a) produtos 
reciclados e recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 
consumo social e ambientalmente sustentáveis; XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; XIII 
- estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; XIV - incentivo ao desenvolvimento 
de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; XV - 
estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável”.
3) “Art. 9° - Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos. § 1° Poderão ser utilizadas tecnologias visando à 
recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade 
técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos 
aprovado pelo órgão ambiental”.
4) “Art. 13 - Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
I - quanto à origem: a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas; b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 
públicas e outros serviços de limpeza urbana; c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas 
“a” e “b”; d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; e) resíduos dos serviços 
públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 



163Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; g) resíduos de 
serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; h) resíduos da construção civil: os gerados nas 
construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 
da preparação e escavação de terrenos para obras civis; i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados 
nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades; j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; k) resíduos de mineração: os gerados 
na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
II - quanto à periculosidade: a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características 
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 
teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade 
ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; b) resíduos não perigosos: aqueles não 
enquadrados na alínea ‘a’”.
5) “i) Serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares; ii) Remoção e transporte de lixo 
público de vias urbanas; iii) Varrição manual de vias e logradouros públicos; iv) Varrição mecanizada 
de ruas, avenidas e viadutos; v) Capina mecanizada; vi) Raspagem de guias e sarjetas; vii) Serviços 
de caçambas para coleta em feiras livres e outros; viii) Lavagem de vias urbanas: limpeza, lavagem e 
desodorização de logradouros; ix) Operação do sistema de transferência e transporte de resíduos para 
destinação final dos resíduos sólidos de Mogi das Cruzes; x) Implantação de equipe de Coleta do Cata 
Tranqueira; xi) Recolhimento, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos infectantes 
dos Grupos A e E; xii) Recolhimento, transporte e destinação final para tratamento de resíduos de 
produtos e de Insumos Farmacêuticos Sujeitos a Controle Especial; xiii) Limpeza de bocas de lobo; xiv) 
Poda de árvores; xv) Pintura de meio fio; xvi) Fornecimento, manutenção, instalação e higienização de 
contêineres e papeleiras; xvii) Equipe de limpeza de próprios públicos; xviii) Programa de Educação 
Educacional; xix) Implantação das Unidades de Apoio da Concessão; xx) Melhorias na atual ETR e 
implantação de Unidades Operacionais necessárias; xxi) Pavimentação, drenagem e manutenção de 4 
km da Estrada da Volta Fria de acesso a ETR; xxii) Implantação de 5 Novos Ecopontos; xxiii) Implantação 
e manutenção de Central de Triagem; xxiv) Implantação e Operação da Unidade de Tratamento e 
Destinação Final de Resíduos e unidades operacionais necessárias ; xxv) Investigações complementares 
e remediação do Lixão da Volta Fria; xxvi) Implantação e operação da Central de Beneficiamento de RCC 
( resíduos da construção civil e entulhos)”.
6) “17.11 [...] b) [...]5. Capina mecanizada em vias públicas (7.200.000 m²ano); [...] d) [...] 5. Execução 
de serviços de limpeza pública envolvendo varrição manual e mecanizada, raspagem de guias e sarjetas, 
roçada e capina mecanizada, e lavagem e desinfecção de vias urbanas e logradouros;”.
7) “9 - ESCLARECIMENTOS AO EDITAL. 9.1 - Até o 5° (quinto) dia anterior ao designado para a data 
da sessão de abertura do certame, as LICITANTES poderão requerer esclarecimentos ao EDITAL e seus 
Anexos, ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, mediante comunicação escrita e protocolizada no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes ou envio de 
e-mail ao endereço eletrônico: compras@pmmc.com.br”.
8) “10 - IMPUGNAÇÕES AO EDITAL. 10.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o EDITAL, 
devendo protocolizar a impugnação no Departamento de Gestão de Bens e Serviços da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, endereçando-a ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos. 10.1.1 
- O documento deverá conter a identificação completa do autor da impugnação, assinatura de seu 
representante legal (se pessoa jurídica) e cópia simples do documento que comprove esta condição, 
em até 5 (cinco) dias úteis antes da data estipulada para entrega da DOCUMENTAÇÃO, conforme 
dispõe o artigo 41, parágrafo 1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 10.2 Decairá do direito de impugnar 
o EDITAL a LICITANTE que não o fizer até o 2^ (segundo) dia útil que anteceder a data de entrega 
da DOCUMENTAÇÃO, conforme dispõe o artigo 41, parágrafo 2°, da lei Federal n° 8.666/93. 10.3 A 
Autoridade Superior deverá julgar a impugnação ao EDITAL”.
9) 3.7.2.1 - A Concessionária será responsável por verificar a conformidade da sua área proposta para a 
implantação do Aterro Sanitário com os requisitos legais aplicáveis. Em complemento, a Concessionária 
será responsável por todo o processo de licenciamento ambiental e demais autorizações necessárias. Em 
conseqüência, antes da proposição da área, no processo licitatório, as proponentes deverão ter feito avaliações 
prévias sobre a área proposta com vistas a viabilidade da implantação de um Aterro Sanitário Bioenergético 
no local e seu atendimento ao dispositivo legal, relativo ao uso e ocupação do solo daquele município
10) “6.1 - O valor estimado pelo PODER CONCEDENTE para efeito desta CONTRATAÇÃO é de 
R$ 2.441.207.900,00 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, duzentos e sete mil e 
novecentos reais) por 30 (trinta) anos, da data base de setembro de 2018”.
11) Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas – TCU – Brasília/2014.
12) “Art. 10 [...] I [...] c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do art. 25 
desta Lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração 
Pública relativas ao objeto do contrato [...] V – seu objeto estar previsto no plano plurianual em 
vigor no âmbito onde o contrato será celebrado [...] § 3º As concessões patrocinadas em que mais 
de 70% (setenta por cento) da remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública 
dependerão de autorização legislativa específica”.
13) “4.7.2 - Todos os veículos, máquinas e equipamentos utilizados deverão ser novos, ou seja, zero 
quilômetro, e deverão ser mantidos em perfeitas condições operacionais, de manutenção e conservação. 
Será permitido que, no período de transição, ou seja, 6 primeiros meses do Contrato, sejam utilizados 
veículos, máquinas e equipamentos com média de até 3 anos, mantidas as características especificadas. 
[...] 4.7.4 - A Concessionária deverá promover a renovação de toda a frota de veículo a cada período de 60 
meses. A renovação das máquinas pesadas deverá ser a cada período de 90 meses”. 

JURISPRUDÊNCIA



164 Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

14) “17.11 [...] f) Todos os veículos vinculados à Concessão para execução dos serviços afetos ao objeto, 
deverão ser novos, em atendimento às especificações do Termo de Referência (anexo II), sendo admitido 
nos seis primeiros meses dos serviços, no período de transição, que a frota tenha no máximo 3 (três) anos 
de idade em média, atendidas todavia, as especificações definidas”.
15) “13.12 - A CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar pelos imóveis relacionados na subseção anterior 
e os bens móveis que lhe serão transferidos por força do presente CONTRATO, conforme o inventário a ser 
realizado pelo PODER CONCEDENTE em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do CONTRATO”.
16) “13.8 - As LICITANTES deverão visitar as ÁREAS e demais instalações atualmente existentes no âmbito 
da CONCESSÃO, que sejam relacionadas aos Serviços de Limpeza pública e Manejo de resíduos sólidos no 
Município de Mogi das Cruzes e estão relacionadas no TERMO DE REFERÊNCIA, obtendo para si, às suas 
expensas e sob sua responsabilidade, todas informações necessárias à preparação da DOCUMENTAÇÃO, 
vedadas proposições posteriores de modificação do preço, prazo ou outras condições ou, ainda, alegações de 
prejuízos ou reivindicações sob o pretexto de insuficiência de informações acerca do objeto do presente EDITAL”.
17)“13.11 - Todos os dados referentes às ÁREAS e demais instalações existentes estarão disponíveis para 
as LICITANTES na sede da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, para exame e cópia reprográfica, 
mediante requerimento e procuração”.
18) “Disponível em: 
<http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/public/site/doc/2016022617451056d08f2693cba.pdf.> Consulta 
em 18 jun. 2020, 10h”.
19) “E recomendou: ‘como este dado é muito importante para a gestão da limpeza urbana no município, 
recomenda-se que se faça uma caracterização para Mogi das Cruzes utilizando a mesma metodologia, 
para se ter uma ideia mais precisa, além disso outros resíduos como poda, coleta seletiva devem ser 
incluídos, para que se possa avaliar melhor suas possibilidades de reciclagem’”.
20) “Art. 9º Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, 
incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. § 1º A transferência do controle da sociedade de 
propósito específico estará condicionada à autorização expressa da Administração Pública, nos termos do 
edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995. § 2º A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores 
mobiliários admitidos a negociação no mercado. § 3º A sociedade de propósito específico deverá obedecer 
a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, 
conforme regulamento. § 4º Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante 
das sociedades de que trata este Capítulo. § 5º A vedação prevista no § 4º deste artigo não se aplica 
à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição 
financeira controlada pelo Poder Público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento”.
21) “Art. 20 É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço 
a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa 
antes da celebração do contrato”.
22) “7.4 - O capital social subscrito e integralizado da SPE deverá ser igual ou superior a R$ 
15.144.500,00 (quinze milhões, cento e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) na data de assinatura 
do CONTRATO DE CONCESSÃO, correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos investimentos 
previstos para o primeiro ano da concessão”.
23) “17.13 - Comprovação de que a LICITANTE dispõe na data de entrega da DOCUMENTAÇÃO, de 
capital social correspondente no mínimo a 12 parcelas da contraprestação mensal, equivalentes à R$ 
68.951.400,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil e quatrocentos reais), com 
base no balanço patrimonial do último exercício sendo que, com relação aos consórcios que participem 
da LICITAÇÃO, o capital social exigido, acrescido de 30% (trinta por cento) nos termos do artigo 33, 
inciso III da Lei Federal 8.666/93, poderá ser atendido, isoladamente, pela empresa líder do Consórcio 
ou, em conjunto, por todas as consorciadas, na proporção de sua participação no Consórcio”.
24) “17.16 - A LICITANTE deverá apresentar comprovante de GARANTIA DE PROPOSTA, referente à 
1% (um por cento) do valor do Contrato, com prazo mínimo de 180 (cento oitenta) dias, em qualquer 
uma das seguintes modalidades: [...]”.
25) “SÚMULA Nº 43 - Na licitação para concessão do serviço público de transporte coletivo de 
passageiros, os requisitos de qualificação econômico-financeira devem ter como base de cálculo o 
valor dos investimentos devidos pela concessionária”.
26) “17.13 - Comprovação de que a LICITANTE dispõe na data de entrega da DOCUMENTAÇÃO, de 
capital social correspondente no mínimo a 12 parcelas da contraprestação mensal, equivalentes à R$ 
68.951.400,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil e quatrocentos reais), com 
base no balanço patrimonial do último exercício sendo que, com relação aos consórcios que participem 
da LICITAÇÃO, o capital social exigido, acrescido de 30% (trinta por cento) nos termos do artigo 33, 
inciso III da Lei Federal 8.666/93, poderá ser atendido, isoladamente, pela empresa líder do Consórcio 
ou, em conjunto, por todas as consorciadas, na proporção de sua participação no Consórcio”.
27)“17.14 - A LICITANTE deverá comprovar o atendimento aos indicadores mencionados neste item, 
através de demonstrativo de cálculo, devidamente assinado por contador ou técnico registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, tomando por base o balanço patrimonial do último exercício, 
utilizando as fórmulas apresentadas a seguir: [...]”.
28) Sentença proferida pelo eminente Conselheiro Dimas Ramalho em 15/12/2015 (DOE de 19/1/2016), 
ratificada pelo E. Plenário em sessão de 3/2/2016, já sob a Relatoria da eminente Conselheira Cristiana 
de Castro Moraes (DOE de 9/3/2016).
29) “17.11 [...] b) Comprovação de aptidão técnica da LICITANTE [...] 2. Serviços de remoção e transporte 
de lixo público urbano, através de remoção mecanizada de lixo disposto em vias urbanas, entulhos 
das ruas, lixo público produzido e resíduos de varrição (13.200 ton/ano); 3. Varrição manual de vias 
urbanas e logradouros públicos, com esvaziamento e reposição de papeleiras existentes (48.300 km/
guia/ano); [...] 5. Capina mecanizada em vias públicas (7.200.000 m2/ano); 6. Operação do sistema de 
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transferência (Transbordo) e transporte de resíduos para a Unidade de Destinação Final, em 
carretas com capacidade mínima de 55 m3 (73.000 ton/ano); 7. Destinação final de resíduos 
sólidos urbanos em Unidade de Tratamento devidamente licenciada, facultadas as alternativas 
tecnológicas estabelecidas no Termo de Referência (73.000 ton/ano); 8. Implantação, operação 
e manutenção de Unidade de Tratamento de Destinação Final de resíduos, através de Aterro 
Sanitário com capacidade mínima de 2.900.000 de ton, incluindo o desenvolvimento de projeto, 
impermeabilização da fundação, sistemas hidráulicos de drenagem e percolado, e Estação de 
Tratamento de Chorume, incluindo as atividades de licenciamento ambiental. Alternativamente 
é facultada a implantação, operação e manutenção de Unidade de Tratamento de Recuperação 
Energética (URE) com capacidade mínima de 300 ton/dia, incluindo ainda (associado) a 
implantação, operação e manutenção de Aterro Sanitário com capacidade de 1.300.000 ton, 
com os mesmos requisitos definidos anteriormente.; 9. Recuperação de área degradada pela 
disposição inadequada de resíduos em vazadouro” (grifo nosso).
30) “17.11 [...] d) Comprovação de aptidão técnica dos profissionais [...] 3. Execução do serviços 
de remediação ambiental de vazadouro municipal; 5. Execução de serviços de limpeza pública 
envolvendo varrição manual e mecanizada, raspagem de guias e sarjetas, roçada e capina 
mecanizada, e lavagem e desinfecção de vias urbanas e logradouros;” (grifo nosso).
31) “17.11 [...] d.l A experiência anterior do(s) profissional(is) deverá ser comprovada por 
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) - Certidão(ões) de Acervo Técnico, 
devidamente registrado(s) na entidade profissional(is) competente, que deverá(ão) conter, no 
mínimo, o(s) nome(s) do(s) profissional(is), a localização e a identificação da obra ou serviço 
executado, o período e o(s) quantitativo(s) básico(s) executado(s);”.
32) “17.11 - A qualificação técnica da LICITANTE será comprovada mediante: a) Registro ou 
inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da sede da 
LICITANTE e de seu(s) responsável(is) técnico(s), comprovando a regularidade da inscrição, 
obedecidas as disposições do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. b) 
Comprovação de aptidão técnica da LICITANTE, através de comprovação de capacidade 
operacional da empresa para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis 
com o objeto da LICITAÇÃO, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público e/ou privado, devidamente registrados no CREA e que comprovem que a 
LICITANTE executou, satisfatoriamente, obras e serviços de características semelhantes e de 
complexidade tecnológica e operacional, por um período mínimo e ininterrupto de 12 (doze) 
meses, equivalentes ou superiores aos discriminados a seguir:” (grifo nosso).
33) “17.3 - As certidões exigidas para habilitação das LICITANTES emitidas sem indicação 
do prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data de sua emissão”.
34) “17.6.3.2 - A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual se fará mediante 
apresentação de: a) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não 
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; b) Certidão 
negativa de débitos fiscais para fins de licitação, ou certidão positiva com efeito negativo;”.
35) Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na 
modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a:
I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre:
[...]
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais 
previstas no Anexo referido no § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; e
[...]
II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva 
vigorar o contrato de parceria público-privada;
[...]
IV – estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a 
vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração 
Pública;
[...]
§ 1º A comprovação referida nas alíneas b e c do inciso I do caput deste artigo conterá as 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação 
das contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais 
normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
[...]
§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da PPP deverão ter nível 
de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de referência 
para a licitação será calculado com base em valores de mercado considerando o custo global de 
obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como 
insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante 
orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica”.
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Auditor-Substituto 
de Conselheiro

Josué  
Romero

RELATÓRIO

Trata-se de representação intentada por Dejopak Gestão de Resíduo Ltda. contra o edi-
tal da Tomada de Preços nº 5/2020 da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, cujo objeto 
é a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 
de saúde RSS dos grupos “a”, “b” e “e” e carcaças de animais (pequeno, médio e grande 
porte), gerados no Município.

Insurgiu-se a representante contra os seguintes pontos:
(i) exigência dos testes de EDR e PCOP dos incineradores;
(ii) falta de clareza quanto à composição do objeto, no que se refere aos resíduos pro-

venientes de equipamentos eletrônicos hospitalares inservíveis contaminados;
(iii) o item 7.1.4.1 do edital estabelece que a qualificação técnica operacional deverá 

ser comprovada por meio da CAT e não define as parcelas de maior relevância; e
(iv) exige-se a aptidão técnica em quantitativo de ao menos 50% (cinquenta por cento) 

sem qualquer justificativa para tanto.
Nesses termos, requereu suspensão cautelar do certame e retificação do edital.
Em face da necessidade de uma apuração mais detalhada, a matéria foi processada 

sob o rito do Exame Prévio de edital.

TC - 021213.989.20-5
Relator: Auditor-Substituto de Conselheiro Josué Romero
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 04/11/2020

SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
DE SAÚDE E RETIRADA DE CARCAÇAS DE ANIMAIS

EMENTA: Representação proposta contra edital de Tomada 
de Preços nº 5/2020 da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.
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Durante a instrução, a Origem carreou aos autos seus esclarecimentos e a documen-
tação de interesse.

O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência parcial, assim como SDG.
É a síntese do necessário.

VOTO

00021213.989.20-5
Em preliminar, peço referendo à decisão monocrática publicada no DOE de 10/9/2020 

que recebeu a matéria na via processual do Exame Prévio de edital.
Com a ratificação por Vossas Excelências, passo ao exame de mérito do pedido, ini-

ciando pelos aspectos que considero improcedentes.
Neste bloco, insiro a queixa dirigida à experiência operacional em quantitativo de cin-

quenta por cento, ao menos, especialmente por se encontrar amoldada ao nosso Enuncia-
do Sumular nº 24, que assim prescreve:

“Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qua-
lificação operacional, 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 quanti-
tativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em 
quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução preten-
dida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.”.

Ainda neste grupo, enquadro o reclamo concernente à falta de eleição das par-
celas de maior relevância.

De fato, se para a comprovação de experiência profissional a lei zela pela necessária 
identificação destas parcelas do objeto, a mesma obrigatoriedade não é imposta pela nor-
ma para a aptidão operacional.

Nesta direção, as deliberações emanadas pelo Pleno, tanto recentíssimas (ses-
são de 30/9/2020, TC-20504.989.20 e outro), como também mais antigas (sessão de 
3/6/2015, TC-2370.989.15).

Passo, agora, ao exame dos pontos que comportam correção.
A redação da parte final do item 7.1.4.1 peca ao exigir que a qualificação operacional 

também seja comprovada por meio da Certidão de Acervo Técnico.
Em verdade, mesmo reconhecendo a oscilação que o tema sofrera em épocas 

passadas - conforme retratado mais nitidamente em face dos intensos debates ocor-
ridos por ocasião do julgamento do TC-2293.989.13 (Sessão do Tribunal Pleno de 
13/11/2013), no qual, somente após o voto de desempate do então Presidente, o 
eminente Conselheiro Antonio Roque Citadini, concluiu-se pelo seu descabimento - a 
partir daquele momento a matéria deixou de ser controversa, reafirmando-se a im-
possibilidade da exigência da CAT junto aos atestados para fins da demonstração de 
aptidão da empresa – hipótese que não impede a sua solicitação tão somente para 
fins de experiência dos profissionais, com base na Súmula 23 (“em procedimento 
licitatório, a comprovação da capacidade técnico-profissional, para obras e serviços 
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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”).

Prosseguindo nesta apreciação, prescinde de maiores delongas o exame da queixa 
suscitada no tópico “ii”, haja vista que a própria Prefeitura comprometeu-se a suprimir do 
edital tais serviços ali descritos.

Por fim, no tocante à alínea “i”, necessário trazer à baila os artigos 11 e 29 da Resolu-
ção CONAMA 316/02, para uma melhor compreensão:

“Art. 11. Todo sistema de tratamento térmico para resíduos industriais de-
verá atingir a taxa de eficiência de destruição e remoção (EDR) superior ou 
igual a noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento para o 
principal composto orgânico perigoso (PCOP) definido no teste de queima.
Art. 29. A primeira verificação do cumprimento aos Limites Máximos de 
Emissão será realizada em plena capacidade de operação e deve necessa-
riamente preceder à expedição da Licença de Operação (LO), que por sua 
vez não poderá ultrapassar os seis meses do início da partida da unidade.
Parágrafo único. A realização de teste de queima é obrigatória por ocasião 
do licenciamento, renovação de licença, além de toda e qualquer modifica-
ção das condições operacionais.”.

Depreende-se, portanto, destes regramentos, como bem ponderou o Procurador de 
Contas (eventos 36 e 67), acompanhado por SDG, que a demonstração da taxa de 
eficiência apontada naqueles preceitos deve ocorrer no teste de queima - condição 
obrigatória por ocasião do licenciamento.

Sendo assim, compartilho da conclusão do Parquet, ao reconhecer que a exigência 
dos testes de EDR/PCOP se apresenta como excessiva e injustificada, haja vista que a 
condição a que se presta a demonstrar encontra-se plenamente satisfeita por meio da 
comprovação da apresentação tão somente da “Licença de Operação” dos sistemas de 
tratamento, como destacou.

Ante o exposto, em companhia do Ministério Público de Contas e de SDG, voto pela 
procedência parcial da representação, devendo a Prefeitura Municipal de Várzea 
Paulista, nos termos deste voto:

a) retirar a obrigatoriedade da apresentação da Certidão de Acervo Técnico para 
fins de demonstração de experiência operacional;

b) reformular a composição do objeto, no que se refere aos resíduos provenientes 
de equipamentos eletrônicos hospitalares inservíveis contaminados, como se compro-
meteu a fazer; e

c) remover as exigências relativas aos testes de EDR e PCOP.
Ao republicar o edital, deverá atentar para a reabertura do prazo legal, nos moldes 

prescritos pelo art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
Acolhido este entendimento pelo Plenário desta e. Corte, intime-se a Representada, 

na forma regimental.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.
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Auditor-Substituto 
de Conselheiro

Márcio                                                           
Martins  
de Camargo

RELATÓRIO

Em exame, representação apresentada por IPK Engenharia Ltda. EPP., contra o edital da 
concorrência 1/2020, lançado pela Prefeitura Municipal de Mairiporã, para a celebração 
de contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros.

O representante afirma que: (a) o edital não prevê transferência de produtividade aos 
consumidores por ocasião dos reajustes anuais, em desconformidade com o art. 9º, § 9º da 
lei de mobilidade urbana (lei federal 12.587/12); (b) o termo de referência prevê sanções 
para o não cumprimento de metas, mas não prevê incentivos para o seu cumprimento, em 
desconformidade com o art. 10, II da lei de mobilidade urbana; (c) o item 3.11 do termo de 
referência confere à concessionária o dever de “atuar na fiscalização para coibir evasão de 
renda (saídas de bailes, shows, escolas, dentre outras) e “coibir a invasão de vias ou faixa 
exclusivas por pedestres, ciclistas, skatistas e veículos não autorizados, dentre outros”, o que 
escaparia de suas atribuições regulares e “sem planejamento econômico”; (d) o edital con-
templa a linha 134 Ponte Alta – Terminal Henrique Martins, que avançaria três quilômetros 
no município de Nazaré Paulista, escapando da titularidade da Prefeitura de Mairiporã; (e) os 
quadros 2.7 e 2.8 do termo de referência informam a extensão das linhas licitadas, mas com 
medidas divergentes em cada qual (p. ex. no quadro 2.7, a linha 5 teria 16,61km, enquanto 
no quadro 2.8 teria 16,45km); (f) o termo de referência prevê a incidência de ISS sobre a 
tarifa, com alíquota de 4%, em dissonância com a lei municipal 403/2017, que contemplaria 

TC -15618.989.20-6
Relator: Auditor-Substituto de Conselheiro Márcio Martins de Camargo
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 15/07/2020

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO  
DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS

EMENTA: Representações propostas contra edital 1/2020 para celebração 
de contrato de serviço público de transporte coletivo urbano, lançado pela 
Prefeitura de Mairiporã.
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alíquota de 3%; (g) o edital teria previsto valores propositadamente subdimensionados nos 
estudos que embasaram a concessão; e (h) o edital não informaria os horários e os trajetos a 
serem percorridos na vigência da concessão, ao mesmo tempo que não definiria adequada-
mente os riscos atribuídos ao poder concedente e à concessionária.

Por esses motivos, requereu a sustação cautelar da licitação, o que foi determinado em 
despacho de 11 de junho, em razão da insurgência concernente ao item (f) acima.

A Prefeitura apresentou seus esclarecimentos, para afirmar que, (a) sobre os ganhos de 
eficiência e produtividade, estes serão apurados “através de relatórios periódicos e [do] fluxo 
de caixa da concessionária”, sendo determinado o percentual de repasse aos usuários após 
revisão dos cálculos; (b) a respeito da ausência de incentivos financeiros, em benefício da 
concessionária, para o cumprimento de metas, o item 1.6 do termo de referência é expresso 
ao estabelecer que “o poder público não concederá nenhum incentivo para o atingimento de 
metas”, em virtude da capacidade reduzida de arrecadação de recursos mediante a cobran-
ça de tarifa dos usuários; (c) quanto ao dever de a concessionária atuar na fiscalização do 
comportamento dos usuários e transeuntes na via pública, trata-se de mero apoio na “orien-
tação e reportagem de incidentes às autoridades competentes”; (d) acerca da previsão de 
trecho fora dos limites territoriais do município, trata-se de “pequeno trecho no município de 
Nazaré Paulista”, com vistas a atender população desassistida, conforme se faz atualmente 
no contrato de concessão em vigor; (e) no que se refere à divergência na extensão das linhas 
licitadas, verificada nos quadros 2.7 e 2.8 do termo de referência, estas serão corrigidas, de 
modo a eliminar o equívoco apontado pela representante; (f) também será retificada a dis-
posição atinente à incidência de ISSQN sobre a tarifa, respeitando-se, desta vez, a legislação 
local aplicável; (g) o edital autoriza que a licitante considere em seus custos a disponibiliza-
ção de veículos novos ou usados, com até dez anos de uso, o que impossibilita que o termo 
de referência contemple estimativa para esses custos, que são variáveis conforme a escolha 
da licitante. Em relação a esse item, a Prefeitura diz, ainda, que o representante teria adotado 
como premissa para suas críticas o que fora contemplado em certame anterior, promovido há 
mais de dez anos; e (h) o edital contém matriz de riscos e os horários e respectivos trajetos 
estão disponíveis para consulta na secretaria municipal competente.

O Ministério Público de Contas de manifestou pela procedência parcial da represen-
tação. Anotou que a Prefeitura não trouxe aos autos o termo de referência, os estudos de 
viabilidade e a minuta de contrato. E ao procurar obtê-los no sítio da Prefeitura, verificou 
que os arquivos lá disponibilizados não seriam compatíveis com o sistema da Serventia.

Em relação às insurgências propriamente consideradas, destacou o compromisso da 
Prefeitura de que retificará o edital, nos termos dos itens (e) e (f) acima indicados.

No que atine aos demais itens questionados, opinou pela procedência das seguintes 
insurgências, pelos motivos a seguir expostos: (a) o item 10 do termo de referência e as 
cláusulas 28 e 29 da minuta de contrato, que tratam do sistema tarifário, não contem-
plariam regime que assegurasse a “transferência de parcela dos ganhos de eficiência e 
produtividade das empresas aos usuários” (art. 9º, § 9º da lei 12.587/12); (b) a lei de 
mobilidade urbana prevê, dentre as diretrizes do procedimento de licitação para a contra-
tação de serviços de transporte público coletivo de passageiro, a “definição dos incentivos 
e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não das metas” (art. 10, II da 
lei 12.587/12), o que deve ser atendido pela Prefeitura, independentemente de suas “ale-
gações de dificuldade orçamentária”; (c) deve-se reproduzir, no ato convocatório ou seus 
anexos, os esclarecimentos prestados pela Prefeitura em relação ao item 3.11, alíneas f 
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e k do termo de referência, que trata, nos dizeres da Prefeitura, de atividades de mero 
apoio, por parte da futura concessionária, na “orientação e reportagem de incidentes às 
autoridades competentes” – atentando-se, especificamente, para o item 14.3.3 do termo 
de referência, por atribuir à concessionária “despesas com fiscalização”; (d) os itinerários 
licitados devem respeitar os limites territoriais do município; (e) e (f) conforme acima.

Em relação ao alegado (g) subdimensionamento da frota, o Parquet rejeitou a insur-
gência, pois a crítica baseou-se “na divergência entre a quantidade de veículos contrata-
dos na concessão em vigor e agora pretendida”.

Finalmente, o Ministério Público de Contas recomenda que a Prefeitura se certificasse 
da correção e da adequação dos estudos que embasaram o projeto da futura concessão, e 
que fizesse constar do ato convocatório ou de seus anexos os horários para cada itinerário.

É o relatório

VOTO
TC-015618.989.20-6

Preliminar

Em preliminar, apresento para referendo do Tribunal Pleno decisão monocrática me-
diante a qual se determinou a sustação cautelar do certame cujo edital ora se aprecia.1

Mérito

A Prefeitura acolheu as insurgências apresentadas nos itens (e) e (f) do relatório, razão 
pela qual o presente voto se abstém de tecer considerações sobre elas, ao mesmo tempo 
em que reconhece a sua procedência.

Em relação às demais insurgências, tem-se o quanto segue:
(a) e (b) Sobre o tema do compartilhamento de ganhos de eficiência e de incentivos 

para o cumprimento de metas, vale a pena destacar a redação das normas invocadas. 
Confira-se a seguir.

Lei Federal 12.587/12
Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão 
do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo 
edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço 
de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga 
do poder público.
[...]
§ 9º Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço ob-
servarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante 
no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela 
dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários.
[...]
Art. 10 A contratação dos serviços de transporte público coletivo será pre-
cedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:

JURISPRUDÊNCIA
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I - fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus 
instrumentos de controle e avaliação;
II - definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à con-
secução ou não das metas;
[...]

Verifica-se que as normas acima reproduzidas apresentam conteúdo genérico, absten-
do-se de estabelecer a forma e os mecanismos para que se dê cumprimento aos comandos 
nela entabulados. Possivelmente, a razão para que se optasse por conferir tratamento 
genérico ao tema está na sua direta relação com o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, cujos parâmetros variam enormemente a depender da especificidade de cada 
relação contratual. Em outras palavras, a “estimação do fator [de produtividade] depende 
do setor em questão e do método regulatório a ser aplicado pelo regulador”2.

Ao abordar o denominado Fator X, como tem sido chamado o parâmetro concernente 
aos ganhos de produtividade para fins de reajuste tarifário em setores regulados, a litera-
tura abalizada já destacou a baixa quantidade de estudos disponíveis sobre o assunto no 
Brasil e, para o quanto aqui importa, a dificuldade de se tratar do tema de modo amplo e 
geral. Leia-se a seguir:

Apesar de constituir um componente extremamente relevante dos processos de 
revisão e reajuste tarifários em diversos setores de infraestrutura, não há até o 
momento um estudo abrangente que analise quando e como o fator X 
deve ser calculado. Os poucos estudos existentes no Brasil estão confinados 
aos processos de revisão tarifária de agências reguladoras isoladas e focados 
exclusivamente nas especificidades de seus setores de atuação, não ofe-
recendo uma visão integrada sobre o assunto.3 [destaques acrescidos]

Nota-se, portanto, que o tema é altamente sensível e não pode ser tratado de modo uní-
voco ou uniforme, desconsiderando-se as especificidades setoriais. Por isso, parece mesmo 
que, mais do que pretender criar um método para que o fator de produtividade fosse tomado 
em conta ao conceder reajustes tarifários, ou para que houvesse incentivos pecuniários ao 
atingimento de metas contratuais, o que quis a lei de mobilidade urbana ao mencionar esses 
temas foi incentivar a modernização dos contratos, para que se superasse a lógica da remu-
neração pelos custos do serviço, pura e simplesmente, como se faz tradicionalmente no setor.

A esse propósito, impende recordar que a própria lei geral de concessões, a lei 8.987/95, 
que neste ano completa vinte e cinco anos de existência, teve preocupação similar ao tra-
tar das receitas acessórias. Ela prevê que o incremento na obtenção dessas fontes extra-
ordinárias de receitas – que são aquelas obtidas por intermédio da exploração de fontes 
alternativas, que não a cobrança de tarifas dos usuários finais e diretos do bem ou serviço 
público concedido -, deve servir à modicidade tarifária (art. 11 da lei 8.987/95).

Tal qual fez lei de mobilidade urbana ao tratar do compartilhamento de ganhos de 
produtividade e eficiência, a lei de concessões não dispôs sobre os critérios para que se 
operasse a transferência de ganhos entre receitas acessórias e a modicidade tarifária.

E tampouco a lei de parcerias público-privadas, a lei 11.079/04 - considerada por mui-
tos como um marco legal avançado para os contratos de concessão - se ocupou em deta-
lhar critérios para que houvesse referido compartilhamento.
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Verifica-se, assim, que existe razoável dúvida quanto à extensão e os efeitos dessas 
normas de compartilhamento. Não à toa, mesmo entre as entidades de regulação setorial 
encarregadas da modelagem e do acompanhamento de contratos de concessão, levou anos 
para que se implementassem balizas objetivas para que se operasse referida transferência.

Antes disso, não obstante a previsão legal do artigo 11 da lei de concessões, e lá 
se vão vinte e cinco anos de sua entrada em vigor, inúmeros contratos de concessão 
foram firmados sem que houvesse qualquer disciplina para que receitas alternativas, 
obtidas pela concessionária, importassem na redução das tarifas cobradas dos usu-
ários do serviço concedido. Talvez, entre os jurisdicionados deste Tribunal, o melhor 
exemplo esteja nos contratos de concessão de rodovia da primeira e segunda etapa do 
programa estadual, em que não se previu qualquer sistema para que o incremento de 
receitas acessórias revertesse na diminuição das tarifas. Até porque, não há consenso 
na literatura quanto à extensão e aos efeitos do sobredito comando do artigo 11 da 
lei de concessões. Veja-se:

O primeiro entendimento, no sentido de que todas as receitas acessórias obti-
das pelo concessionário devem ser revertidas à modicidade tarifária descon-
sidera, por completo, o próprio parágrafo único desse dispositivo, o 
qual determina que essas receitas sejam obrigatoriamente considera-
das para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do con-
trato de concessão. Ora, se tais receitas integram o equilíbrio econômico-
-financeiro da concessão, é porque devem ser revertidas não só à modicidade 
das tarifas, como à “justa” remuneração do concessionário – interpretação 
consagrada, por exemplo, no artigo 108, §2º, da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral 
de Telecomunicações). Afora isso, interpretação nesse sentido desestimu-
laria o concessionário a explorar essas atividades (como já observado, 
pelo TCU, no Acórdão n° 393/2002 – Plenário), o que poderá, inclusive, exigir 
o dispêndio de recursos públicos. Esse dispêndio poderá ter maiores impactos 
no equilíbrio econômico de parcerias público-privadas, sobretudo na moda-
lidade de “concessão administrativa”, considerando que a sua remuneração 
envolve integralmente o aporte de recursos públicos. [destaques acrescidos]4

Nesse quadro, que aqui se aplica por identidade de razão, verifica-se a dificuldade que 
é estabelecer uma interpretação razoável para as normas que dizem respeito ao compar-
tilhamento de ganhos obtidos em virtude do esforço do concessionário privado – seja na 
obtenção de receitas acessórias, seja por sua eficiência noutros campos da atividade – em 
benefício da redução das tarifas cobradas dos usuários.

Assim, neste caso concreto, parece-me que a ausência de regramento contratual 
para o compartilhamento de ganhos de eficiência, ou a ausência de incentivos para o 
cumprimento de metas (que, deve-se frisar, podem ou não ter natureza econômico-fi-
nanceira), não pode servir de óbice intransponível para a licitação de contrato de con-
cessão de transporte coletivo de passageiros.

A inexistência de previsão contratual a respeito desses assuntos não se traduz em 
impedimento material e objetivo à licitação ou ao aperfeiçoamento da concessão. Mais 
do que isso: no caso destes autos, a Prefeitura afirmou que, em virtude de suas limita-
ções orçamentárias, optara conscientemente por não estabelecer mecanismo de incenti-
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vos financeiros para a futura concessionária alcançar as metas previstas no contrato. E 
assim fez constar um item 1.6 no termo de referência para dizê-lo.

Então, o que está em jogo no presente caso é se a Prefeitura, para licitar serviço es-
sencial, deve, obrigatoriamente, cuidar de regular contratualmente aspecto sabidamente 
complexo, controvertido mesmo entre especialistas, com impactos sensíveis e relevantes 
no equilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, mas que não se configura como 
condição material imprescindível à concretização do negócio.

Atente-se para o fato de que a representação, e mesmo o digníssimo parecer do Minis-
tério Público de Contas – finamente elaborado e de utilidade inquestionável para o deslinde 
deste feito -, não se preocuparam em propor alternativas para que a Prefeitura pudesse 
corrigir o edital neste ponto, limitando-se ambos a reclamar a observância dos referidos dis-
positivos da lei de mobilidade urbana - mesmo que à revelia das limitações orçamentárias da 
entidade pública jurisdicionada, explicitamente invocadas em seus esclarecimentos.

Evidentemente, há boas razões para que se procure incluir nos contratos de concessão 
em geral regras que estimulem uma atuação proativa e eficiente do concessionário, inclu-
sive para o fim de reduzir as tarifas cobradas dos usuários, sem que daí decorra prejuízo à 
equação econômico-financeira inicial. Algumas capitais, como São Paulo, Belo Horizonte e 
Goiânia, parecem estar avançando ao incluir mecanismos de compartilhamento de ganhos 
e de incentivos à produtividade em seus contratos de concessão de serviços públicos de 
transporte coletivo de passageiros. A esse respeito, conferir o excerto abaixo, extraído de 
estudo recente promovido pela Câmara dos Deputados:

Na prática, as novas licitações para operação do transporte público definem 
várias formas para calcular o valor da tarifa. Em algumas cidades como São 
Paulo, Belo Horizonte e Goiânia, tal sistemática foi alterada recentemente 
com a substituição da planilha de custos por critério de reajuste de tarifas 
baseados em variações de preços dos principais insumos do transporte sobre 
pneus. Assim, a tarifa é ponderada da seguinte forma: 40% pela variação 
de preços de mão de obra, 25% pela variação do preço do diesel, 20% pela 
variação dos preços de veículos, 10% relativas a outras despesas e 5% de 
acordo com a variação de preços de rodagem. Os cálculos dos reajustes são, 
portanto, parametrizados, segundo uma ‘cesta’ de transporte, tornando-os 
exógenos ao sistema. Há, assim, estímulos para aumento de eficiência.
No período previsto para as revisões tarifárias, por seu turno, são calculados 
os incrementos de produtividade. Em Belo Horizonte, de quatro em quatro 
anos, são analisados os fluxos de caixa das empresas de transporte, os quais 
compreendem: as receitas advindas das tarifas, publicidade e créditos eletrô-
nicos vendidos ao usuário, mas não utilizados; os custos operacionais, inclu-
ídos os custos variáveis e fixos da operação; e os investimentos realizados 
no período analisado. Constatado aumento de produtividade, metade dos 
ganhos é convertida em redução da tarifa e a outra metade, em favor dos 
operadores. Há, portanto, incentivo para o aumento da eficiência e da quali-
dade do sistema no momento das revisões tarifárias.5

Se de um lado as experiências acima mencionadas orientam para a adoção de de-
terminadas práticas por outras unidades federativas, de outro lado mostram se tratar de 
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prática inovadora e, até aqui, restrita a capitais e a cidades privilegiadas economicamen-
te, mais favorecidas e bem estruturadas em termos de burocracia e de recursos humanos 
do que nos pequenos centros urbanos.

Por todos esses motivos, há de se acolher com cautela extrema esses dois pontos da 
representação, para que este Tribunal não se depare, no futuro, com previsões contra-
tuais lacônicas e desprovidas de efeitos práticos, unicamente para o fim de transmitir 
a falsa impressão de que as supra mencionadas normas da lei de mobilidade estariam 
sendo observadas, num inusitado “jogo de faz de conta”. Ou, ao revés, que este julgado 
se converta em indesejável precedente para que doravante se determine a sustação cau-
telar de toda e qualquer licitação submetida aos ditames da lei de mobilidade urbana, 
cujo edital, porventura, deixe de atender ao disposto nas normas ora debatidas.

Assim, com essas ressalvas, e curvando-se à expressa disposição da lei de mobilida-
de urbana (art. 9º, § 9º e art. 10, I e II), o voto acolhe as insurgências (a) e (b).

(c) Deve-se reproduzir, no ato convocatório ou em seus anexos, os esclarecimentos 
prestados pela Prefeitura em relação ao item 3.11, alíneas f e k do termo de referência, 
que trata, nos dizeres da Prefeitura, de atividades de mero apoio, por parte da futura 
concessionária, na “orientação e reportagem de incidentes às autoridades competen-
tes”. O tema ganha relevo, também, em virtude do previsto no item 14.3.3 do termo de 
referência, em que se atribuí à concessionária “despesas com fiscalização”. A Prefeitura 
deve retificar os itens mencionados, atentando-se para as consequências desses ajustes 
nos demais itens do ato convocatório e, ainda, nos estudos econômicos da concessão.

(d) Os itinerários licitados devem respeitar os limites territoriais do ente federativo 
titular do serviço concedido. Eventual percurso que adentre na circunscrição de muni-
cípio limítrofe deve ser excluído da concessão. Alternativamente, as unidades federa-
tivas envolvidas podem deliberar conjuntamente a respeito da prestação de serviços 
públicos que demandem atuação conjunta, por intermédio de convênio ou de consórcio 
público, por exemplo. Em qualquer caso, devem ser observadas as formalidades consti-
tucionais e legais pertinentes.

(e) e (f) Conferir o que se anotou no início deste voto.
(g) O quadro de investimentos não previu contabilização dos custos com aquisição 

de veículos, ou dos meios necessários para a sua disponibilização (p. ex. contrato de 
leasing ou similar). Referida informação, bem como os custos de depreciação, devem 
ser parametrizados e informados pelo edital e seus anexos. Nos dizeres do parecer do 
Ministério Público de Contas, “ainda que o edital possibilite às interessadas a oferta de 
veículos usados, desde que respeitado o limite de vida útil fixado [...], os mesmos [cus-
tos] devem ser contabilizados nas despesas e investimentos necessários à viabilidade 
da contratação”. Referidas informações são necessárias para avaliação das propostas 
por parte da comissão julgadora e, de mais a mais, são implicitamente previstas no item 
7.1.4, ‘c’ do edital, ao estabelecer que se considere, nos estudos de viabilidade apresen-
tados pelas licitantes, todos os custos envolvidos na contratação, ainda que indireta-
mente e não relacionados no termo de referência. De outro lado, “não há como acolher 
o suscitado subdimensionamento da frota baseado na divergência entre a quantidade 
de veículos contratados na concessão em vigor e agora pretendida”, justamente por se 
tratar de contratos firmados em momentos distintos e incomparáveis objetivamente, 
haja vista a alteração de trajetos, de trechos e melhorias tecnológicas verificadas no 
interregno verificado entre uma contratação e a que ora se pretende firmar.

JURISPRUDÊNCIA



176 Revista do TCESP  nº 147  I  2º Semestre/2020

(h) O item 11 do termo de referência contempla planilha informando os riscos atribuídos 
a cada uma das partes da relação contratual. A insurgência do representante é facilmente sa-
nada a partir da leitura desse item e do quanto exposto no já citado parecer do Parquet. Por 
isso, a crítica é improcedente. Quanto aos horários e respectivos trajetos, a Administração deve 
informá-los no ato convocatório, ou fazer referência ao sítio no qual podem ser encontrados.

Consigne-se a percuciente análise feita no parecer do Ministério Público de Contas, 
o que contribui sobremaneira para a rápida e eficiente prestação jurisdicional por parte 
deste egrégio Tribunal de Contas.

Ante o exposto, voto pela procedência parcial da representação, determinando-se 
à Prefeitura, caso decida prosseguir com o certame, que:

(I) Faça constar do edital e seus anexos mecanismo eficaz para o compartilhamento 
de ganhos de eficiência do parceiro privado com vista à modicidade tarifária;

(II) Faça constar do edital sistema de incentivos (eventualmente, não econômico-fi-
nanceiros) para o cumprimento de metas por parte do parceiro privado;

(III) Retifique o item 3.11, alíneas f e k do termo de referência, e o item 14.3.3 do mesmo 
documento, de sorte a reproduzir os esclarecimentos prestados, no sentido de que as ativida-
de neles previstas consistem em serviços de “orientação e reportagem de incidentes às au-
toridades competentes”, e não de fiscalização, atentando-se para as consequências desses 
ajustes nos demais itens do ato convocatório e, ainda, nos estudos econômicos da concessão.

(IV) Retifique os trajetos não pertencentes ao território do município, para que a 
concessão se mantenha circunscrita aos estritos limites territoriais do poder concedente, 
no caso, o Município de Mairiporã.

(V) Retifique os itens 2.7 e 2.8 do termo de referência, para neles informar a extensão 
e as características corretas de todos os trajetos pertencentes à concessão, bem como 
corrija o percentual de ISSQN, conforme se comprometeu a fazer em seus esclarecimentos.

(VI) Informe no edital ou seus anexos os horários e respectivos trajetos, ou faça refe-
rência ao sítio no qual podem ser encontrados.

(VII) republique o edital retificado, observando-se a integralidade de todos os prazos 
legais aplicáveis.

É como voto.

EXAME PRÉVIO DE EDITAL – SUSTAÇÃO CAUTELAR 
 
Processos: TC-15618.989.20-6. 
Interessada: Prefeitura Municipal de Mairiporã. 
Responsáveis: Daniel Augusto Ramos Ignácio, secretário de segurança, transporte e mo-
bilidade urbana; e Rodrigo Biagioni Furquim, autoridade ‘competente’. 
Representante: IPK Engenharia Ltda. EPP. 
Assunto: Representações contra o edital de concorrência 1/2020, para a celebração de  
contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros.
Advogado: Márcia Quevedo Devens (OAB-SP 295.312).

Relatório

Em exame, representação apresentada por IPK Engenharia Ltda. EPP., contra o edital da 
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concorrência 1/2020, lançado pela Prefeitura Municipal de Mairiporã, para a celebração 
de contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros.

O representante afirma que: (a) o edital não prevê transferência de produtividade aos 
consumidores por ocasião dos reajustes anuais, em desconformidade com o art. 9º, § 9º da 
lei de mobilidade urbana (lei federal 12.587/12); (b) o termo de referência prevê sanções 
para o não cumprimento de metas, mas não prevê incentivos para o seu cumprimento, em 
desconformidade com o art. 10, II da lei de mobilidade urbana; (c) o item 3.11 do termo de 
referência confere à concessionária o dever de “atuar na fiscalização para coibir evasão de 
renda (saídas de bailes, shows, escolas, dentre outras) e “coibir a invasão de vias ou faixa 
exclusivas por pedestres, ciclistas, skatistas e veículos não autorizados, dentre outros”, o que 
escaparia de suas atribuições regulares e “sem planejamento econômico”; (d) o edital con-
templa a linha 134 Ponte Alta – Terminal Henrique Martins, que avançaria três quilômetros 
no município de Nazaré Paulista, escapando da titularidade da Prefeitura de Mairiporã; (e) os 
quadros 2.7 e 2.8 do termo de referência informam a extensão das linhas licitadas, mas com 
medidas divergentes em cada qual (p. ex. no quadro 2.7, a linha 5 teria 16,61km, enquanto 
no quadro 2.8 teria 16,45km. Há divergências nas demais linhas, também); (f) o termo de 
referência prevê a incidência de ISS sobre a tarifa, com alíquota de 4%, em dissonância com a 
lei municipal 403/2017, que contemplaria alíquota de 3%; e (g) o edital contemplaria valores 
propositadamente subdimensionados em relação aos estudos que embasaram a concessão.

Por esses motivos, requer a sustação cautelar da licitação.

A petição foi distribuída por prevenção com o TC-2003.989.20, formulado pelo mesmo 
representante, e com o TC-2094.989.20, ambos arquivados em despacho de 4/2/2020, em 
virtude da revogação do certame pela Prefeitura.

É o relatório. Decido.

Para fins de registro, deve-se anotar que (i) o edital informa como data de sua divul-
gação o dia 21/2/2020; (ii) o edital informa como data designada para a sessão de pregão 
é 15/6/2020, segunda-feira; (iii) o representante protocolou sua petição neste TCESP no 
dia 9/6/2020; e (iv) não há notícia de impugnação administrativa dirigida à Administração.

Independentemente disso, deve-se anotar que está em vigor contrato de concessão 
de transporte coletivo no município, que vencerá nos próximos meses deste ano, admi-
tindo-se a sua prorrogação. A prefeitura, no entanto, lançou a licitação de que ora se 
cuida a fim de permitir a correção e atualização do modelo vigente. Para tanto, contra-
tou, por licitação, empresa de consultoria para a elaboração dos estudos econômicos 
adotados no presente certame.

Em relação à representação propriamente considerada, tem-se que as insurgências 
descritas nas letras (a) e (b) do relatório foram igualmente apresentadas nos autos do 
TC-2003.989.20. Naquela oportunidade, determinou-se a sustação cautelar da licitação, 
inclusive em virtude desses questionamentos. A ordem de paralisação cautelar conside-
rou diversos outros motivos que, aparentemente, ensejariam a correção do edital e de 
seu termo de referência.

A esse propósito, deve-se atentar para a cronologia dos eventos.
A decisão de sustação provisória do procedimento foi proferida em 29/1/2020.
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1) Cópia da decisão cautelar está anexa.
2) Gabriel Godofredo Fiuza de Bragança e Fernando Tavares Camacho, “Uma Nota sobre o Repasse de 
Ganhos de Produtividade em Setores de Infraestrutura no Brasil (Fator X)” in Radar nº 22. Brasil: IPEA, 
2012, disponível em [http://ipea.gov.br/radar/temas/infraestrutura/239-radar-n-22-uma-nota-sobre-o-
repasse-de-ganhos-de-produtividade-em-setores-de-infraestrutura-no-brasil-fator-x], acesso em 9/7/2020.
3) Idem.
4) Rafael Véras de Freitas, “As receitas alternativas nos projetos de infraestrutura”. Belo Horizonte: ed. 
Fórum, disponível em [https://www.editoraforum.com.br/noticias/as-receitas-alternativas-nos-projetos-de-
infraestrutura-artigo/], acesso em 9/7/2020.
5) O Desafio da Mobilidade Urbana, Centro de Estudos e Debates Estratégicos – Consultoria Legislativa.
Edições Câmara. Janeiro de 2020. Disponível em [https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/
altosestudos/pdf/desafio_mobilidade_conle.pdf], acesso em 9/7/2020.

A Prefeitura revogou o certame em 3/2/2020. E em 21/2/2020 divulgou o edital 
retificado de que ora se cuida.

Embora se possa atribuir eficiência à gestão pública e à sua empresa de consultoria en-
carregada do presente edital, chama a atenção o exíguo prazo entre a ordem de sustação 
cautelar e a divulgação do ato retificado, especialmente por se considerar as diversas críti-
cas ventiladas anteriormente e que foram levadas em consideração quando da expedição 
da decisão cautelar de 3/2/2020.

De toda a sorte, no presente momento, afora as demais insurgências listadas no rela-
tório, verifica-se premente necessidade de se esclarecer a afirmação de que a Prefeitura de 
Mairiporã estaria licitando trecho pertencente a outro município, escapando, portanto, de 
suas competências territoriais.

Além disso, verifica-se que a representante afirmou em sua petição que o presente 
certame fora suspenso por ordem judicial, sem especificar os dados para que fosse encon-
trada em sítio oficial, tampouco informar o seu conteúdo. Apesar de se tratar de omissão 
falha, de responsabilidade da representante, a Prefeitura pode facilmente esclarecer esse 
aspecto por ocasião da apresentação de seus esclarecimentos.

Ante o exposto, DETERMINO a sustação imediata do procedimento em exame, que 
deverá assim permanecer até que se profira decisão final sobre o caso, conforme o art. 53, 
parágrafo único, nº 10, do RITCESP.

DETERMINO à entidade promotora do certame que apresente a este Tribunal, no pra-
zo de 48 (quarenta e oito) horas, uma cópia integral do ato de convocação em referência, 
inclusive de seus anexos, para o exame previsto no art. 113, § 2º, Lei Federal nº 8.666/93, 
ou, alternativamente, que declare que a cópia acostada aos autos pela representante 
corresponde fiel e integralmente ao edital atualmente disponível aos interessados.

ADVIRTO, ainda, que o descumprimento desta determinação sujeitará os responsá-
veis que subscrevem o edital, Daniel Augusto Ramos Ignácio, secretário de segurança, 
transporte e mobilidade urbana; e Rodrigo Biagioni Furquim, autoridade ‘competente’, 
à pena pecuniária prevista no art. 104, III, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993.

Fica a entidade promotora do certame NOTIFICADA para, se quiser, apresentar 
suas justificativas sobre todas as impugnações, no mesmo prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas acima fixado.
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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  
Rua Leovigildo de Almeida Camargo, 143 
Jardim Ferrari - CEP 18405-100 - Itapeva - SP
Telefone: (15) 3524-4800
ur16@tce.sp.gov.br

Ituverava - UR-17
Rua Dom Pedro I, 520 – Jardim Morada do Sol
CEP 14500-000 - Ituverava - SP
Telefone: (16) 3839-0943 / 3839-0376
ur17@tce.sp.gov.br

Adamantina - UR-18 
Rua Josefi na 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
Av. Washington Luiz, 299 - Boqueirão
CEP 11055-001 – 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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