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Tribunal Pleno 
Sessão: 3/8/2011 
 
26 TC-037833/026/09 – AÇÃO DE RESCISÃO 
Recorrente(s): Fernando Fernandes Filho – Ex-Prefeito do 
Município de Taboão da Serra e Takashi Suguino – Ex-Secretário 
de Administração. 
Assunto: Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Taboão 
da Serra e Equipav S/A Pavimentação, Engenharia e Comércio, 
objetivando a execução dos serviços de limpeza de vias e 
logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos 
domiciliares e varrição, limpeza e lavagem de feiras, das áreas 
e vias pertencentes ao Município de Taboão da Serra. 
Responsável(is): Takashi Suguino (Secretário de Administração à 
época). 
Em Julgamento: Ação de Rescisão em face da decisão do E. 
Tribunal Pleno, que negou provimento ao recurso ordinário 
interposto contra a decisão da E. Segunda Câmara, que julgou 
irregulares a licitação na modalidade concorrência e o contrato, 
aplicando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei 
Complementar nº 709/93 (TC-023907/026/02). Acórdão publicado no 
D.O.E. de 08-07-06. 
Acompanha(m): TC-019971/026/01, TC-026483/026/01, TC-
027130/026/01 e TC-023907/026/02. 
Fiscalização atual: GDF-2 - DSF-I. 

 
Relatório 
 

 Em exame, Ação de Rescisão de Julgado proposta pelos 

Srs. Fernando Fernandes Filho, Ex-Prefeito Municipal de 

Taboão da Serra, e Takashi Suguino, Ex-Secretário de 

Administração Municipal, com fundamento no artigo 76, 

incisos I e III, da Lei Complementar nº 709/93, pretendendo 

desconstituir decisão1 que julgou irregulares a 

concorrência e o contrato2 celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Taboão da Serra e a empresa Equipav S/A 

Pavimentação Engenharia e Comércio, objetivando a execução 

dos serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, 

coleta e transporte de resíduos domiciliares, e varrição, 

limpeza e lavagem de feiras, das áreas e vias pertencentes 

àquela municipalidade.  

                     
1 TC-023907/026/02 – Relator: Conselheiro Renato Martins Costa. Segunda Câmara: 
Sessão de 8/3/2005. Referida decisão foi confirmada em grau recursal, pelo E. 
Tribunal Pleno, na sessão de 31/5/2006, tendo por relator o Conselheiro 
Claudio Ferraz de Alvarenga. 
2 Contrato de 10/6/2002. Valor: R$ 7.895.920,56. Prazo: 24 meses. 
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 A irregularidade da matéria foi decretada em função 

de ofensa à vinculação ao edital, em vista de vantagem 

concedida à proponente contratada, que descumpriu normas e 

condições impostas pelo instrumento convocatório3, sendo-

lhe concedido prazo para correção, em detrimento das demais 

concorrentes4. Além disso, a exigência, para fins de 

habilitação, de compromisso de terceiro estranho à relação 

licitatória, feriu as disposições contidas no parágrafo 6º 

do artigo 30 da Lei de Licitações e na Súmula nº 15 desta 

e. Corte5. 

 Os autores advogam a procedência da ação de rescisão, 

sob a alegação da inexistência de ilegalidade capaz de 

comprometer a regularidade dos atos praticados nos autos do 

TC-23907/026/02. Argumentam que o v. acórdão rescindendo 

violou literal disposição do artigo 43, parágrafo 3º,6 da 

Lei de licitações, uma vez que “é facultada à Comissão ou 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo”. Para ela, o fato de 

a proposta comercial apresentada pela empresa Equipav não 

ter sido acompanhada de documento comprobatório da 

composição exata da cada item não era motivo para a sumária 

desclassificação, já que esta empresa tinha apresentado o 

menor preço, razão pela qual a Comissão de Licitação 

entendeu pertinente oferecer prazo para supressão dessa 

                     
3 Previu o edital, que seria liminarmente desclassificada a proponente cujos 
preços se revelassem inexequíveis à luz da análise de suas planilhas e demais 
demonstrativos e que as proposta deveriam conter os valores unitários 
previstos no anexo VI. Constou, ainda, que a proposta comercial deveria estar 
acompanhada, além das planilhas de composição dos preços para cada um dos 
serviços listados no edital, da relação dos insumos, materiais, mão de obra, 
encargos, tributos e quaisquer outros itens que estivessem a compor o quadro 
das despesas (item 5.2.2.1 e seguintes). 
4 De acordo com a decisão rescindenda, “o fato da concessão do prazo 
extraordinário de 5 dias úteis exclusivamente ao proponente descumpridor de 
suas obrigações, em detrimento de todos os demais concorrentes, não admite 
justificativas, sequer aquelas que privilegiam uma hipotética vantajosidade, 
que, ao tempo da sessão de abertura dos preços, não poderia demonstrar 
qualquer probabilidade de sucesso, já que totalmente desacompanhada de 
componentes econômicos e financeiros sugestivos do suposto benefício”. 
5 Quanto a esse fato, a decisão assim dispõe: “a segunda questão, respeita a 
necessidade, na fase habilitatória, da apresentação de compromisso registrado 
em Cartório de Títulos e Documentos, estabelecido pela licitante com terceiro 
para vincular a disponibilidade de equipamentos e instalações de propriedade 
de outrem para a execução do ajuste”. 
6 Art. 43 – A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: (...) “§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a esclarecer ou 
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falha formal. Anotam que a opção em classificar a proposta 

da empresa Equipav foi inquestionavelmente benéfica aos 

anseios da Administração, já que sua proposta havia se 

mostrado a mais vantajosa aos cofres municipais. Quanto ao 

suposto descumprimento dos limites impostos pelo parágrafo 

6º do artigo 30 da Lei de Licitações ao exigir para fins de 

habilitação compromisso de terceiro estranho à relação 

licitatória, devidamente registrada em Cartório de Títulos 

e Documentos, declara que foi exigido apenas mera 

declaração de que os interessados possuíam disponibilidade 

dos equipamentos necessários para a execução dos serviços. 

Destaca que a Súmula nº 15 desta Corte foi editada após os 

fatos em análise, motivo pelo qual não se pode alegar seu 

descumprimento. Junta documentação relativa a vários 

julgados desta Casa onde em casos semelhantes referida 

falha foi relevada. Anexa, ainda, estudos realizados sobre 

os preços ajustados com a empresa Equipav e com a empresa 

Viva Ambiental, como forma de demonstrar a economicidade. 

Os requerentes trouxeram, também, cópias da CEI instaurada 

no Município e informam que a contratada discute na Justiça 

o rompimento do contrato levado a efeito por determinação 

desta Corte (ação declaratória de nulidade de decisão com 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela – 10ª Vara da 

Fazenda Pública – processo nº 053.08.119663-2). 

 SDG propugna pelo não conhecimento da ação de 

rescisão de julgado, devendo-se em consequência, julgar os 

autores carecedores do direito invocado. Para ela, os 

peticionários visam tão somente rediscutir o mérito da 

matéria, providência já adotada pela origem em sede 

recursal, cujo provimento foi negado tendo em vista que as 

alegações apresentadas não alteraram o panorama analisado. 

 É o relatório. 

 
cpm 

                                                             
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.” 
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Voto 
TC-037833/026/09 
 
Preliminar 
 

 Apesar do esforço das partes, que são legítimas e 
formularam o pedido tempestivamente, encontra-se ausente da 
peça em apreço fundamentação legal a justificar sua 
propositura. 

 Isto porque a documentação juntada não se apresenta 
no conceito de “nova”, nos termos jurisprudenciais desta 
Casa: “documento novo não é aquele produzido depois de 

proferida decisão sobre a qual se pretende eficácia, mas 

deve preexistir a ela, e dele não pôde a parte, por razões 

que lhe escapavam do controle, ter feito uso no momento 

oportuno”.7 

 Os autores juntam documentação produzida 
posteriormente à decisão rescindenda, não servindo, dessa 
maneira, ao propósito de reformar a coisa julgada nem 
preenchendo os requisitos declinados no inciso III do 
artigo 76 da Lei Complementar nº 709/93. 

 Ademais, como bem considerou a ilustre SDG, não houve 
a alegada ofensa à literalidade da Lei, posto que os 
interessados pretendem rediscutir o mérito da matéria, 
providência já adotada pela origem, inclusive em sede 
recursal, nos autos do TC-023907/026/02. Apenas para 
elucidação da matéria, ali, ao invés de desclassificar a 
empresa Equipav, a municipalidade de Taboão da Serra 
convocou-a à demonstração tardia da composição de seus 
custos, muito embora o edital exigira que esta estivesse 
anexada à proposta comercial, o que afrontou os artigos 41, 
43, §3º e 48, I, da Lei de licitações. 

 Nessas condições, voto pelo não conhecimento da 
presente ação de rescisão, julgando o Autor carecedor do 
direito de intentá-la. 

                     
7 TC-619/002/07. Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues. Tribunal Pleno: 
Sessão de 13/2/2008. 


