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fevereiro de 2004, exarada pelo Conselheiro Cláudio Ferraz de 
Alvarenga), e TC-16529/026/09 (Tribunal Pleno, em Sessão de 
13 de maio de 2009. Relator Conselheiro Eduardo Bittencourt 
Carvalho), entre outros. Não obstante tais conclusões, apesar 
de entender que não existem elementos para se determinar a 
suspensão do certame, considerando a natureza das questões e 
o aspecto atinente a utilização do sistema de registro de preços, 
recebo as matérias como Representações, nos termos do artigo 
214 de nosso Regimento Interno, as quais deveram ser instruí-
das pela Fiscalização competente, com ciência eletrônica desta 
decisão às representantes e à representada.Por fim, esclareço 
que, por se tratar de procedimentos eletrônicos, na conformi-
dade da Resolução nº 01/2011, a íntegra deste Despacho e das 
Representações e demais documentos poderão ser obtidos, 
mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Ele-
trônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO

 DESPACHOS DO CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO
PROCESSO: 00004285.989.18-2
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE 

(CNPJ 67.360.446/0001-06)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2018
EXERCÍCIO: 2018
INSTRUÇÃO POR: UR-16
Vistos.
À vista das ocorrências e/ou impropriedades apontadas no 

relatório da fiscalização (Evento 96), e de acordo com o dispos-
to no artigo 30, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO a 
Sra. Eliana dos Santos Silva, responsável no exercício de 2018, 
pela Prefeitura Municipal acima mencionada, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, tome conhecimento do contido nos 
autos e nos processos dependentes e/ou referenciados, e apre-
sente as alegações que forem do seu interesse.

Saliento que esta Corte de Contas passou a adotar a siste-
mática de contagem de prazos no Novo Código Civil, conside-
rando apenas os dias úteis na contagem.

Alerto que, nos termos da Resolução nº 01/2011, os inte-
ressados poderão ter acesso aos autos no Sistema de Processo 
Eletrônico – e-TCESP, na página www4.tce.sp.gov.br/etcesp/
processo-eletronico, mediante regular cadastramento, caso 
ainda não efetivado.

Aproveito a ocasião para informar ao órgão e/ou interes-
sados que poderão ser intimados dos atos processuais relativos 
ao presente processo através do aplicativo WhatsApp.

Esse procedimento será aplicado exclusivamente no Car-
tório do meu Gabinete, e somente nos processos de Contas 
Anuais de Prefeituras Municipais de minha relatoria, relativas 
aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, que já tramitam em meio 
eletrônico.

As intimações realizadas através do WhatsApp serão feitas 
de forma subsidiária à publicação no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, conforme previsto no artigo 90 da lei Complementar 
709/93, e não exclui a obrigatoriedade das partes interessadas 
acompanharem as publicações no Diário Oficial do Estado.

A adesão ao procedimento de intimação por WhatsApp é 
facultativa, e pode ser realizada pela(s) parte(s) interessada(s) 
e seu(s) procurador(es), incluindo as Sociedades de Advogados, 
desde que devidamente habilitado(s) nos autos.

Caso a(s) parte(s) possua(m) interesse, deverá(ão) fazer 
o pedido junto ao Cartório do meu Gabinete ou através de 
petição nos autos, que deverá constar obrigatoriamente os 
seguintes termos e informações: 

I)nome Completo e OAB (no caso de procuradores);
II)número do telefone que receberá as intimações;
III)que concorda com os termos da intimação por meio do 

aplicativo WhatsApp;
IV)que foi cientificado de que o CGDER, em nenhuma hipó-

tese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de 
caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização 
de atos de intimação;

V)que foi cientificado de que as dúvidas referentes à inti-
mação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório do 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho.

Ressalto que caso haja mudança do número do telefone 
e/ou alteração das condições de representação processual, 
com a substituição de procuradores, ou sobretudo término do 
mandato, o(s) aderente(s) deverá(ão) informá-lo de imediato o 
Cartório para atualização e/ou suspensão do serviço.

As intimações por WhatsApp serão enviadas a partir do 
aparelho celular destinado ao Cartório exclusivamente para 
essa finalidade.

No ato da intimação, o servidor responsável encaminhará 
pelo aplicativo WhatsApp a imagem do ato processual (despa-
cho, decisão ou sentença), com a identificação do processo e 
das partes, podendo também ser enviado nos formatos Word 
ou PDF.

Em hipótese alguma é necessário responder ou confirmar o 
recebimento das mensagens, tendo em vista que se trata de um 
meio complementar de divulgação dos atos processuais.

Qualquer mensagem ou arquivo enviado pela(s) parte(s) 
e/ou seu(s) procurador(es) não será lida e descartada imedia-
tamente.

Alertando que petições, justificativas, recursos e outros 
pedidos deverão ser realizados através dos meios convencio-
nais, seja através dos protocolos da capital ou das Unidades 
Regionais, ou ainda pelo Processo Eletrônico.

Por fim, informo que intimações serão encaminhadas 
durante o expediente e feitas exclusivamente pelo aplicativo 
Whatsapp, e a contagem dos prazos processuais obedecerá à 
legislação de regência, iniciando-se com a publicação no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

Com ou sem resposta, voltem os autos por ATJ e Ministério 
Público de Contas para prosseguimento nos termos do art. 195 
e seguintes do RITCESP.

Publique-se.
PROCESSO: 00004312.989.18-9
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE (CNPJ 

01.611.211/0001-23)
ADVOGADO: RODRIGO ANTONIO CORREA (OAB/SP 

175.075)
ASSUNTO: Contas de Prefeitura - Exercício de 2018
EXERCÍCIO: 2018
INSTRUÇÃO POR: UR-11
Vistos.
À vista das ocorrências e/ou impropriedades apontadas no 

relatório da fiscalização (Evento 75), e de acordo com o dispos-
to no artigo 30, da Lei Complementar nº 709/93, NOTIFICO o Sr. 
JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, responsável no exercício de 
2018, pela Prefeitura Municipal acima mencionada, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, tome conhecimento do contido 
nos autos e nos processos dependentes e/ou referenciados, e 
apresente as alegações que forem do seu interesse.

Saliento que esta Corte de Contas passou a adotar a siste-
mática de contagem de prazos no Novo Código Civil, conside-
rando apenas os dias úteis na contagem.

Alerto que, nos termos da Resolução nº 01/2011, os inte-
ressados poderão ter acesso aos autos no Sistema de Processo 
Eletrônico – e-TCESP, na página www4.tce.sp.gov.br/etcesp/
processo-eletronico, mediante regular cadastramento, caso 
ainda não efetivado.

Aproveito a ocasião para informar ao órgão e/ou interes-
sados que poderão ser intimados dos atos processuais relativos 
ao presente processo através do aplicativo WhatsApp.

nos autos justificativas plausíveis para a imposição da diligên-
cia.Pugnam, ao final, pela suspensão do procedimento licitató-
rio do edital, com posterior julgamento no sentido da procedên-
cia das Representações.É o relatório.Decido.Examinando todos 
os apontamentos constantes das Representações, observo dis-
posições editalícias que, ao menos em tese, encontram-se em 
desacordo com a legislação de regência.Por esses motivos, con-
siderando que, no presente certame, a sessão pública de proces-
samento do pregão está marcada para o dia 17/06/2019, com 
fundamento no parágrafo único do artigo 221 de nosso Regi-
mento Interno, assino à autoridade competente o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para que apresente cópia do instrumen-
to convocatório impugnado e as alterações por ventura efetiva-
das, além de oferecer, se entender pertinente, justificativas 
sobre as impropriedades suscitadas.No interesse da lisura do 
certame e, considerando que este Tribunal poderá decidir pela 
alteração do ato convocatório, determino a suspensão do pro-
cedimento licitatório impugnado até apreciação final da maté-
ria.Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimentos eletrô-
nicos, na conformidade da Resolução nº 01/2011, a íntegra da 
decisão e das representações e demais documentos poderão ser 
obtidos, mediante regular cadastramento, no Sistema de Pro-
cesso Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.
Processos: TC-13965.989.19-7 e TC-14062.989.19-9. Repre-

sentantes: Spalla Engenharia Eireli.Advogado: Dennys Antonio 
Dias – OAB/SP nº 309.768.Tower Engenharia e Construção 
Ltda.Advogados: Eduardo Menna Barreto, OAB/SP nº 275.372 
e Iago Couto Nery, OAB/SP nº 274.076. Representada: Pre-
feitura de Osasco.Prefeito: Rogério Lins Wanderley. Assunto: 
Representações contra o edital da Concorrência Pública nº 
02/2019 (Processo nº 02.618/2019) da Prefeitura de Osasco, 
que objetiva o Registro de Preços para Execução de Serviços de 
Baixa Complexidade para Reparo, Manutenção e Conservação 
em Próprios Públicos, mantidos por esta Prefeitura, com forne-
cimento de material e mão de obra, para atender a Locais de 
Intervenções por Lote, constantes no ANEXO IX. Em exame as 
Representações formuladas pelas empresas Spalla Engenharia 
Eireli e Tower Engenharia e Construção Ltda., contra o edital 
da Concorrência Pública nº 02/2019 (Processo nº 02.618/2019) 
da Prefeitura de Osasco, que objetiva o Registro de Preços para 
Execução de Serviços de Baixa Complexidade para Reparo, 
Manutenção e Conservação em Próprios Públicos, mantidos por 
esta Prefeitura, com fornecimento de material e mão de obra, 
para atender a Locais de Intervenções por Lote, constantes no 
ANEXO IX.Conforme documentação que acompanha as iniciais 
a entrega dos envelopes no certame impugnado se encerra às 
10h do dia 14/06/19.As representantes questionaram os seguin-
tes aspectos do ato convocatório: - Spalla Engenharia Eireli. 
(TC-013965.989.19-7)Insurge-se contra as previsões do subitem 
8.2.2.2, referentes à qualificação técnica exigida dos licitantes o 
qual, a seu ver, não observa os preceitos da norma de regência 
(§4º do artigo 30 das Lei nº 8.666/93), além de descumprir o 
entendimento jurisprudencial acerca da matéria, consolidado 
na Súmula nº 24. Embora o indigitado dispositivo faça refe-
rência ao aludido enunciado, a comprovação exigida engloba 
o total de lotes/obras disponíveis no certame, reforçando suas 
conclusões em posições doutrinárias que transcreve, bem como 
precedentes do Tribunal de Contas da União.- Tower Engenharia 
e Construção Ltda. (TC-014602.989.19-9)O foco do inconfor-
mismo dessa representante incide também sobre os requisitos 
de qualificação técnica, em especial subitem 8.2.7, o qual, no 
seu entender, impõe limitação indevida ao certame, podendo 
acarretar direcionamento da disputa.Isso porque, ao tratar da 
forma de apresentação dos atestados de qualificação técnica 
exigidos no subitem 8.2.2.2, prevê que não serão aceitos docu-
mentos comprobatórios em nome de terceiros, salvo nos casos 
especificados pela Administração.E bem assim, o edital estabe-
leceu um rol taxativo quanto a essa possibilidade, destacando 
a representante os casos de “[...] fusão, cisão, incorporação/
aquisição integral, ou a criação de subsidiária integral, nas 
formas dos artigos 251 à 253 da Lei nº 6.404/76 e como meio 
de recuperação judicial, nos termos do que dispõe o inciso II do 
art. 50 da Lei nº 11.101/2005, ou como reorganização societária 
[...]”Ressalta que as questões jurídicas decorrentes das reorga-
nizações societárias são inúmeras, não sendo possível delimitá-
-las, como pretende o edital, não havendo razão para que este 
pretenda usar um rol restritivo, impedido a ampla participação 
de licitantes.Também traz à colação posições doutrinárias que 
amparam suas alegações, bem como jurisprudências do Tribunal 
de Contas da União e do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo.De outra parte, questiona a previsão contida no subitem 
3.2.4 que veda a participação de empresas impedidas de licitar 
nos termos da Lei Estadual nº 10218/99, que no seu entender 
se aplicaria unicamente à órgãos estaduais, e não à Prefeitura 
de Osasco, como é o caso desta certame.As representantes 
requerem seja determinada a correção do instrumento nos 
pontos impugnados.É o relatório.DECIDO.Inicialmente registro 
que os presentes feitos foram distribuídos a minha relatoria 
por prevenção, em virtude de abrigar matérias conexas àque-
las tratadas nos Processos 17981.989.16-3, 18079.989.16-6, 
18080.989.16-3, 18132.989.16-1 e 18140.989.16-1, nos quais 
se analisaram Representações incidentes sobre o Pregão nº 
51/2016 da Prefeitura de Osasco com os mesmos objetivos 
do procedimento ora em análise, as quais foram julgadas pro-
cedentes pelo Egrégio Tribunal Pleno, na Sessão de 15/02/17, 
para o fim de determinar à Prefeitura: a anulação do referido 
Pregão, por vício de ilegalidade, em face da imprópria adoção 
do Sistema de Registro de Preços e da modalidade licitatória de 
Pregão.Posteriormente, a Prefeitura lançou novo procedimento 
(Concorrência nº 03/2018), que restou impugnada perante esta 
Corte no Processo 20334.989.18-3, a qual foi julgada improce-
dente em Sessão deste Plenário em 28/11/18. Contudo, deter-
minou-se na ocasião, fosse anulado o certame, em razão da 
indevida utilização do Sistema de Registro de Preços, porquanto 
o objeto ainda incorporava serviços de magnitude e complexi-
dade.Com efeito, observa-se que a Administração procedeu a 
retificação do instrumento, dividindo o objeto em 04 (quatro) 
lotes distintos.Por outro lado, considerando que houve a altera-
ções na Planilha de Serviços, não há como se aferir, nesta análi-
se preliminar, se algum deles incorpora atividade que não seria 
passível da utilização do Sistema de Registro de Preços, até por-
que nenhuma das representantes questionou esse aspecto.Feito 
esse registro, passo ao exame das impugnações ora propostas 
para consignar que, a meu ver, estas não possuem elementos 
suficientes para se determinar novamente a suspensão do 
procedimento licitatório.Os requisitos de qualificação técnica 
operacional observam o entendimento desta Corte consolidado 
na Súmula nº 24 desta Corte, uma vez que requerem atestados 
em nome da empresa licitante com quantitativos previstos no 
Anexo XI, que não desbordam dos percentuais tidos como razo-
áveis no aludido enunciado.Depois, não enxergo no subitem 
8.2.7 a restritividade alegada pela Representante Tower, não 
havendo como o instrumento esgotar todas as possibilidades 
de união de empresas e comunicação dos respectivos acervos.
De todo modo, ao lidar com essa questão no decorrer do cer-
tame, a Administração deve se pautar nas hipóteses legais inci-
dentes sobre a matéria.Por fim, a referência à Lei nº 10218/99 
já constava da versão preliminar do instrumento, não tendo 
sido impugnada na ocasião, incidindo sobre a questão o institu-
to da preclusão, consoante jurisprudência pacificada em âmbito 
desta Corte, a qual procura rechaçar o chamado fatiamento 
de impugnações. Nesse sentido são os julgados dos Processos: 
TC-25243/026/03 (Tribunal Pleno, em Sessão de 15 de outubro 
de 2003. Relator Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga), 
TC-6738/026/04(Sentença singular, publicada no DOE de 14 de 

do.- Luminárias.Indica a existência de superfaturamento nos 
preços cotados para as luminárias de LED para iluminação 
pública viária.Sustenta que a tecnologia adotada (LED), elevan-
do o preço em mais de 50% ao que o mercado vem praticando, 
retira o caráter competitivo do certame licitatório.Ainda, desta-
ca que na forma que foi elaborado o ato convocatório, foram 
selecionadas 4 potências (70W, 100W, 150W e 180W), benefi-
ciando o fabricante que adota este padrão de potência.Em 
questionamento efetuado à Municipalidade, foi explicado que a 
escolha das potências somente poderia ser considerada justifi-
cável a partir de cálculos do projeto luminotécnico, elaborado 
de acordo com Norma Técnica ABNT NBR 5101, uma vez que as 
potências de luminárias com tecnologia LED não são padroniza-
das, ao contrário das luminárias com lâmpadas de descarga.
Entende que o fato de admitir potência inferiores às especifica-
das não abranda em nada para os concorrentes, pois para 
potências inferiores tem de haver a compensação de uma maior 
eficiência energética. Segundo acrescenta, a exigência mínima 
de eficiência energética de 135 lm/W é exageradamente eleva-
da e descabida, uma vez que pela Portaria 20 do INMETRO, 
Luminária em LED, para a Classe A, é de ao menos 100 lm/W, o 
que alija da participação a totalidade dos fabricantes nacionais.
Nesse sentido, informa que, apesar de ter questionado acerca 
da existência de projeto luminotécnico, a Prefeitura não respon-
deu, dificultando qualquer tipo de prestação de serviço, diante 
das regras colocadas no Edital.Demais disso, enfatiza que a pre-
ocupação da Administração em buscar adquirir produtos de boa 
qualidade não legitima descrições restritivas e desestimulan-
tes.- Gestão remota das luminárias.Explica que o item 4.41.3 do 
Edital apresenta tópicos que deverão ter suas funcionalidades 
demonstradas em prova de conceito. Ocorre que, segundo 
esclarece, a prova de conceito deverá ser efetuada em relação 
aos itens que são objeto do contrato.Entretanto, enfatiza que, 
dentre os tópicos mencionados no item 4.41.3 do Edital, foi 
inserida a "Gestão Remota das Luminárias", contemplando 
visualização das luminárias com telegestão, medição de ener-
gia, detecção de status, programação de horários, programação 
da dimerização, agendamento anual.Todavia, consoante depre-
ende da descrição dos serviços a serem prestados no Termo de 
Referência, estes itens acima descritos não fazem parte do obje-
to da contratação, não fazendo sentido o Sistema lnformatizado 
de Gerenciamento ter tais atributos de tecnologia e segurança 
como os requeridos.- Resolução 456/2000 – ANEEL.Informa 
que, conforme inclusive já informado à Comissão de Licitação, a 
alínea ‘b’ do item 2.1.1.3 do Termo de Referência faz menção à 
Resolução já sem vigência.- Equipe técnica para manutenção e 
obrasIndica que o Termo de Referência apresenta informações 
divergentes em relação à equipe desejada a ser mantida para a 
efetivação dos serviços objeto do contrato, o que compromete a 
formulação das propostas.- Serviço de rondaTambém descrito 
no Termo de Referência, o serviço de ronda previsto no item 
3.4.1.2.5 gerou questionamentos pela Representada à Munici-
palidade, especialmente em relação ao prazo para conclusão de 
tal obrigação, que, a seu ver, conflitaria com a exigência de se 
inspecionar o parque duas vezes por mês.- Índices de pontos 
apagados.Ressalta que o percentual indicado está divergente 
entre um item e outro do Termo de Referência, gerando dúvidas 
para a formulação das propostas.- Validade do contrato.Susten-
ta que o Termo de Referência traz, por duas vezes, programação 
de serviço de limpeza, para cada dois anos, incongruente com o 
contrato decorrente da presente licitação.- Sistema informatiza-
do.Indica que o item 3.1 do Termo de Referência traz a descri-
ção dos atributos de tecnologia e segurança que são requeridos 
neste certame, entretanto alguns pontos foram questionados e 
mereciam esclarecimentos, os quais não foram respondidos de 
forma técnica.- Certificação OGCA seu ver, este é pela ordem a 
segunda mais grave falha do Edital e que restringe o caráter 
competitivo do certame, na medida em que o item 3.1.4 do 
Termo de Referência requer um software com certificação OGC, 
colacionando jurisprudência desta Casa acerca do assunto.
Nesse sentido, apesar de a imposição estar tecnicamente funda-
mentada, ela é restritiva, pois poucas empresas no mundo con-
seguem atendê-la.Por sua vez, a empresa F Martins de Souza 
Engenharia – EPP aponta, de forma genérica, apenas improprie-
dades nas condições de qualificação técnico-profissional e ope-
racional, por serem específicas, desarrazoadas e restritivas.O 
representante Felipe Cruz Scalabrini aduz que existem as 
seguintes impropriedades no ato convocatóirio: - Exigências 
restritivas.Aponta que, na página 43 do Anexo I – Termo de 
Referência, item 4.3.2.1.1, a Administração passa a definir as 
características técnicas das luminárias a LED e impõe que a tec-
nologia seja tipo SMD; e que permitam ajuste de inclinação, 
não sendo admitido o uso de adaptadores para isso.Em seu 
entendimento, trata-se de restrição tecnológica injustificável, 
que atenta contra a regulamentação própria do setor, qual seja, 
a Portaria 20, do INMETRO.- Afronta à Súmula n.ºs. 15 e 25 do 
Tribunal.Entende que o item 3.17 do Edital (capacidade técnico-
-profissional) viola as referidas súmulas, ao impor obediência ao 
padrão técnico GED-3446 da CPFL, além de exigir que o profis-
sional comprove aptidão para o fornecimento de material.Ade-
mais, interpreta que o item 3.20 do Edital, ao deixar de impor a 
comprovação de vínculo profissional por meio de registro na 
carteira profissional, afronta a Súmula n.º 25 desta Casa.Além 
disso, menciona que exigir que os profissionais detentores dos 
atestados de responsabilidade técnica apresentem Termo de 
Compromisso individual aceitando suas indicações, conforme 
modelo do anexo “G” do edital, é abusiva, porquanto extrapola 
os limites do artigo 30 da Lei nº 8.666/93, e configura compro-
misso de terceiro alheio à disputa, o que afronta a Súmula 15 
deste E. Tribunal. Além disso, segundo acrescenta, o próprio arti-
go 30, supracitado, já dispõe no § 10 que "os profissionais indi-
cados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo 
deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admi-
tindo-se a substituição por profissionais de experiência equiva-
lente ou superior, desde que aprovada pela administração", o 
que torna totalmente desnecessária a imposição.Insurge-se, 
ainda, contra os subitens 4.15 e 4.16 do ato convocatório, pois 
acredita na tentativa de dissimular exigências ilegais, com o 
Município de Marília requisitando declarações junto a proposta 
de preços (itens 4.15 e 4.16 do edital), sem amparo legal.Sendo 
assim, conforme acrescenta, as exigências contidas nos itens 
3.6, 4.15 e 4.16 do edital, são extravagantes. A seu ver, as Leis 
de Regência do certame, igualmente, não fazem qualquer men-
ção a semelhante documentação. Mesmo que se considerasse, 
in casu, que tais disposições consistiriam em “requisitos previs-
tos em lei especial” – art. 30, IV, da Lei n. 8.666/93 – ainda 
assim entende estaria o Edital eivado de irregularidade, visto 
que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o ins-
trumento convocatório, nesses casos, deve reportar-se expressa-
mente às regras especiais correspondentes.Cita, a título de 
exemplo, entendimentos jurisprudenciais.A empresa Legacy 
Tech Ltda. – ME aponta impropriedades nas condições de quali-
ficação técnico-profissional, em especial aquela consignada no 
subitem 3.18, além de indicar a falta de clareza para os licitan-
tes no tocante à inclusão ou não no preço da proposta comer-
cial dos equipamentos de telegestão integrados com as luminá-
rias, porquanto o Termo de Referência detalha os parâmetros 
sem esclarecer o valor envolvido.Insurge-se, ainda, contra a 
determinação contida na página 12 do edital concernente à 
prova de conceito, na medida em que envolve item não incluso 
no objeto do contrato.Interpreta, assim, que o ato de chama-
mento está eivado de irregularidades e obscuridades que macu-
lam o procedimento. Finalmente, a empresa Worldcom Comer-
cial Ltda. – ME rebela-se contra a obrigatoriedade da visita téc-
nica, que a seu ver limita o rol de participantes, não contendo 

Proc: TC-14065.989.19-6.Representante: Serracon Constru-
ções Eireli, por seu representante legal Fábio Alves da Silva (RG: 
44.884.966 e CPF: 373.871.268-28) Representada: Prefeitura 
Municipal de Itapevi Responsável: Igor Soares Ebert – Prefeito 
Assunto: Representação formulada contra o Edital do Convite 
n° 04/2019, objetivando a construção de gavetas verticais 
(lóculos) para sepultamento na área geral do Cemitério Muni-
cipal de Itapevi.Trata-se de Representação formulada pela 
empresa Serracon Construções Eireli, contra o Edital do Convite 
n° 04/2019, da Prefeitura Municipal de Itapevi, objetivando a 
construção de gavetas verticais (lóculos) para sepultamento 
na área geral do Cemitério Municipal de Itapevi.Segundo a 
documentação que acompanha a inicial, a sessão de aber-
tura do procedimento licitatório está agendada para o dia 
14/06/2019, às 15h.A peticionária critica as exigências técnicas 
voltadas à capacitação técnica, que assim determinam: 4.5.1. 
QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONALa} Prova de Registro 
do profissional no CREA- Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia ou CAU -Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 
plena validade;b) Apresentação de Certidão de Acervo Técnico 
(CAT), expedida pela entidade competente - Sistema CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo), em nome do(s) profissional(is) 
pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, comprovan-
do a execução de serviços de características e complexidade, 
técnica operacional similar ou superior ao objeto licitado.
Segundo sua ótica, há desobediência à legislação regente da 
matéria, pois haveria a necessidade de comprovação de capa-
cidade técnico-profissional, como também operacional.Ressalta 
que tal conduta tem sido reiteradamente realizada pela Prefei-
tura Municipal de Itapevi, favorecendo determinados licitantes.
Requer, ao final, a imediata suspensão do procedimento, com 
a posterior determinação de correção do Edital, com o sane-
amento do vício apontado.É o relatório.Decido.Apreciando os 
termos da presente Representação não identifico razões para, 
ao menos nesta análise apriorística, determinar o processa-
mento do feito sob o rito de exame prévio de edital.Observo 
que o único aspecto suscitado nestes autos diz respeito à às 
condições estabelecidos no ato convocatório concernentes à 
qualificação técnica dos licitantes, em especial a ausência de 
referida previsão relacionada à aferição de aptidão operacional.
Todavia, este Tribunal interpreta que a Lei Federal n.º 8.666/93 
dispõe, em seu artigo 30, que a documentação hábil a compro-
var a capacidade técnica das interessadas está limitada ao rol 
taxativo estabelecido em seus incisos e parágrafos, de modo 
que a sua previsão, dentre os referidos parâmetros e os pata-
mares preconizados pela Súmula n.º 24, está inserida no poder 
discricionário da Administração.Ademais, entendo que a ausên-
cia das referidas previsões não impõe restritividade à compe-
tição do presente torneio.Tais constatações não impedem, por 
certo, que a questão suscitada na inicial e demais aspectos 
inerentes ao Certame em apreço seja ou venha a ser objeto de 
fiscalização no rito ordinário desta Corte, especialmente caso as 
condições delimitadas no instrumento convocatório sejam utili-
zadas pela Municipalidade de modo inadequado ou com intuito 
de restringir a ampla participação de eventuais interessadas no 
certame.Ante o exposto, adstrita exclusivamente ao questiona-
mento da petição inicial, deixo de adotar medida de suspensão 
do certame e determino o arquivamento do feito, com prévia 
ciência, por meio eletrônico, desta decisão à Representante e à 
Representada.Esclareço que, por se tratar de procedimento ele-
trônico, na conformidade da Resolução n.º 01/2011, a íntegra 
da decisão e da representação e demais documentos poderão 
ser obtidos, mediante regular cadastramento, no Sistema de 
Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.
Processos: TC-13992.989.19-4,TC-14112.989.19-9,TC-

-14135.989.19-2,TC-14140.989.19-5,TC-14205.989.19-7 e 
TC-14214.989.19-6.Representantes: Consladel Construtora, 
Laços Detetores e Eletrônica Ltda., por seu sócio gerente Jorge 
M. Moura (RG: 4.825.850 e CPF: 761.631.568-20)Jenny Galvão 
Abrás (RG: 30.479.962-2 e CPF: 277.668.448-77) F Martins de 
Souza Engenharia, por seu representante Fernando Martins de 
Souza (CPF: 033.639.128-54) e por sua procuradora Camila 
Monteiro Prereira Bretas de Campos (OAB/SP n.º 339.208)Felipe 
Cruz Scalabrini (RG: 26.809.756-2 e CPF: 270.442.648-16)
Legacy Tech Soluções Urbanas Ltda. – ME, por seu representan-
te legal, Emiro Antonio Merlano Caroprese (RNE G067078N e 
CPF: 237.286.688-50)Worldcom Comercial Ltda., por sua repre-
sentante Vanessa de Souza Leite (CPF: 306.217.878-76) Repre-
sentada: Prefeitura Municipal de Marília.Prefeito: Daniel Alonso 
– Prefeito.Assunto: Representações formuladas contra o Edital 
da Concorrência Pública nº 004/2019, objetivando a contrata-
ção de empresa ou consórcio de empresas especializadas para 
manutenção preventiva e corretiva, cadastro, identificação e 
modernização incluindo fornecimento de materiais, do parque 
de iluminação pública do Município de Marília. Trata-se de 
Representações formuladas pela empresa Consladel Construto-
ra, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.; por Jenny Galvão Abrás; 
F. Martins de Souza Engenharia; Felipe Cruz Scalabrini; Legacy 
Tech Ltda. – ME e Worldcom Comercial Ltda., contra o Edital da 
Concorrência Pública n.º 004/2019, que objetiva a contratação 
de empresa ou consórcio de empresas especializadas para 
manutenção preventiva e corretiva, cadastro, identificação e 
modernização incluindo fornecimento de materiais, do parque 
de iluminação pública do Município de Marília.Em resumo a 
empresa Consladel Construtora, Laços Detetores e Eletrônica 
Ltda. critica os seguintes aspectos do ato convocatório: - Exi-
gência de lâmpadas LED’s Critica a imposição concernente à 
qualificação técnica que contraria o princípio da competitivida-
de, em especial no que diz respeito à apresentação de atesta-
dos que demonstrem experiência anterior em instalação de 
luminária LED, em afronta à jurisprudência deste Tribunal.- Exi-
gência de montagem conforme GED-3446 – Iluminação Pública 
– MontagemRebela-se contra a obrigação de apresentação de 
atestado técnico que comprove experiência anterior na presta-
ção de “serviço de manutenção no parque de iluminação públi-
ca e ornamental, com fornecimento de material, mão de obra e 
equipamentos, incluindo aplicação indispensável de sistema 
informatizado de gerenciamento de iluminação pública, pelo 
período de 12 meses, conforme especificação contida no edital, 
obedecendo o padrão técnico GED 3446-CPFL” por entender 
tratar de condição inerente à consecução do ajuste, que, segun-
do acrescenta, somente poderia ser exigido da licitante vence-
dora que executará o objeto pretendido.- Aglutinação de servi-
ços distintos.Interpreta que, indevidamente, a Administração 
inclui no objeto o fornecimento de sistema informatizado de 
gerenciamento de iluminação pública, consoante se extrai do 
subitem n.º 4.41.3, denotando aglutinação ilegal, em afronta ao 
disposto no artigo 23 da Lei Federal n.º 8.666/93.Traz em sua 
defesa entendimentos jurisprudenciais acerca da matéria.- Visi-
ta técnicaInsurge-se, na sequência, contra a obrigatoriedade de 
realização da visita técnica, vez que, em sua ótica, não lhe pare-
ce imprescindível a diligência no caso em tela.Já a representan-
te Jenny Galvão Abrás insurge-se contra: - Garantia da propos-
ta.Questiona se a garantia de proposta poderia ser efetuada 
unicamente por um dos consorciados e, caso obrigatoriamente 
a garantia tivesse que ser realizada por todas as empresas par-
ticipantes do consórcio, se poderia ser realizada respeitando-se 
a proporção da respectiva participação.Menciona que o Edital 
não previu tais cláusulas, deixando de regulamentar a participa-
ção dos consórcios.- Sanção.Destaca que os itens 14.2 e 14.3 do 
Edital se referem às penalidades propostas ao Contratado, 
assim como a Cláusula Nona da Minuta de Contrato, que estão 
em desconformidade com a jurisprudência, no sentido de que 
devem estar no percentual máximo de 10% do valor contrata-


