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Expediente:   TC-28710/026/11. 
 
Representante: Capital Humano Obras e Serviços Ltda., 

por Seu Sócio Geraldo Antonio Baraldi 
e Procuradora Elisete Quadros. 

 
Representada:   Prefeitura Municipal de Paulínia  
 
Prefeito: José Pavan Junior 
 
Assunto:  Representação contra o edital do 

Pregão Presencial nº 50/2011 da 
Prefeitura Municipal de Paulínia, que 
objetiva o registro de preços para 
execução de serviços gerais de 
manutenção e conservação em próprios 
municipais, prédios locados e 
conveniados, com fornecimento de 
materiais e mão de obra.  

 
 
 

Em exame neste Expediente a Representação 
formulada pela empresa Capital Humano Obras e Serviços Ltda., 
contra o edital do Pregão Presencial nº 50/2011 da Prefeitura 
Municipal de Paulínia, que objetiva o registro de preços para 
execução de serviços gerais de manutenção e conservação em 
próprios municipais, prédios locados e conveniados, com 
fornecimento de materiais e mão de obra. 

  
Conforme documentação que acompanha a 

inicial, o certame impugnado tem abertura marcada para as 08hs. 
e 30min. do dia 30/08/11. 

  
Em resumo, a representante se insurge 

contra os seguintes aspectos do instrumento lançado: 
 

a) Ausência de Planilha Orçamentária e Quantitativa, capaz de 
permitir ao licitante a dimensão dos serviços a serem 
realizados e assim, o desconto que poderá ofertar ao 
certame, de forma que sem o conhecimento daquilo que está 
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previsto ser realizado, sendo difícil promover um desconto 
sobre a tabela da FDE, como requer a Prefeitura no item V, 
1, alínea ‘a’; 

b) Embora a qualificação técnica exigida defina as parcelas 
de maior relevância para comprovação (Anexo VIII), 
demonstrando que a Administração conhece as quantidades 
dos serviços que serão prestados, a não divulgação de 
todos os quantitativos ofende o inciso III do artigo 4º da 
Lei nº 10.520/02 e os artigos 7º, §2º e 40 da Lei nº 
8.666/93, trazendo, ainda, à colação, precedentes 
jurisprudenciais que amparam suas alegações, não 
permitindo que os interessados avaliem as parcelas de 
maior relevância definidas; 

c) O subitem 1.4.8 do edital exige a apresentação da Relação 
da Equipe Técnica da empresa, acompanhada de declaração de 
qualificação de seus membros, nos termos da Súmula nº 25 
deste Tribunal, salientando-se que o aludido enunciado 
trata da comprovação do vínculo da licitante com o 
profissional responsável técnico e não com os membros da 
equipe técnica, restando indefinido quais seriam esses 
profissionais e como compor a equipe técnica ante a 
ausência de Planilha Quantitativa; 

d) Algumas das parcelas de maior relevância definidas no 
Anexo VIII para fins de comprovação da qualificação 
técnica, não estão vinculados à complexidade dos serviços 
a serem executados, e muito menos à maior exigência 
técnica, estando em desacordo com o prescrito na norma de 
regência; 

e) Ainda em relação às parcelas de maior relevância 
definidas, aponta violação ao entendimento consolidado na 
Súmula nº 30 deste Tribunal, por se exigir demonstração em 
atividade específica em Telhas de fibrocimento ondulada; 
Telhas de fibrocimento Trapezoidal e Telhas de aço 
galvanizada Acab. Natural Trapez. E=0,5mm, quando o 
correto seria constar apenas manutenção de telhados, 
independente das telhas que serão utilizadas, existindo, 
também, na Planilha constante do anexo VIII, definição de 
quantidades e valores irrisórios, que não possuem valor 
significativo em relação aos serviços, ofendendo-se os 
preceitos do inciso XXI do artigo 37 da Constituição 
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Federal, conforme posições doutrinárias e jurisprudenciais 
que transcreve; 

f) Previsão de demonstração de experiência anterior em 
serviços de limpeza de fossas e sumidouros, os quais, em 
geral, são realizados por empresas especializadas, de 
forma terceirizada; 

g) Ilegalidade da vedação de somatório de quantitativos em 
atestados, para comprovação da capacitação técnico-
operacional (subitem 1.4.2.1). 

 
 
 
Finaliza seu petitório requerendo a adoção 

de medida que suspenda o procedimento impugnado, com posterior 
determinação de alteração do edital nos pontos impugnados. 

 
É o relatório. 
 
DECIDO. 

 
Examinando os termos da Representação 

intentada pude vislumbrar, ao menos em tese, disposições 
editalícias que estariam a contrariar a norma de regência e 
jurisprudência desta Casa, restando, ainda, dúvidas quanto ao 
critério de adjudicação de Menor Taxa Final (percentual de 
desconto sobre a Tabela FDE), que contraria o disposto no 
inciso X do artigo 40 da Lei nº 8.666/93. 

  
Por essa razão, aliada ao fato de que o 

certame impugnado tem abertura marcada para as 08hs. e 30min. 
do dia 30/08/11, com fundamento no parágrafo único do artigo 
221 de nosso Regimento Interno, determino a expedição de ofício 
à autoridade responsável pelo certame, requisitando-lhe cópia 
completa do edital, a ser remetida a esta Corte, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 

 
Faculto-lhe, ainda, no mesmo prazo, o 

oferecimento de justificativas sobre os pontos de impropriedade 
suscitados pelo representante. 
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No interesse da lisura do certame e, 
considerando que este Tribunal poderá decidir pela alteração do 
ato convocatório, determino-lhe a suspensão da licitação até 
apreciação final da matéria.  

 
Publique-se. 
 
Ao Cartório. 
 
G.C., em 29 de agosto de 2011. 

 
 
 
 
 

SAMY WURMAN 
Substituto de Conselheiro 
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