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15-08-12           CFA 
=========================================================== 
25 TC-000020/012/09 
Recorrente: Julieta Fujinami Omuro – Ex-Prefeita Municipal 
da Estância Balneária de Peruíbe. 
Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruíbe e Terracom Construções Ltda., 
objetivando a execução dos projetos executivos e das obras 
de construção do Conjunto Habitacional Santa Isabel, com 
320 unidades habitacionais, na Bacia do Rio Preto. 
Responsável: Julieta Fujinami Omuro (Prefeita à época). 
Em Julgamento: Recurso ordinário da decisão da E. Primeira 
Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato, 
acionando o disposto no artigo 2º, XV e XXVII, da Lei 
Complementar estadual n. 709/93. Acórdão publicado no DOE 
de 18-12-09. 
Advogados: Tânia Mara Avino e outros. 
Acompanha: TC-025061/026/08. 
=========================================================== 
 
 
1. RELATÓRIO 
 
1.1   Em sessão de 1º-12-09, a E. Primeira Câmara 
julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado em 
19-12-08 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE PERUÍBE e a TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., com o objetivo 
da construção do Conjunto Habitacional Santa Isabel na 
bacia do Rio Preto, naquele Município (fl. 1837). 
  Segundo o voto do E. Relator, o caráter 
competitivo do certame foi comprometido por cláusulas 
editalícias que inviabilizam a livre concorrência. 
  É o que ocorreu com as alíneas “p” e “q” dos 
itens 7.5.3 e 7.5.4, que exigiram prova de anterior 
execução de serviços de “trabalho social” e “realocação de 
famílias”, bem como com as alíneas “b” e “c” do item 7.5.5, 
que exigiram prova de qualificação técnica profissional de 
assistentes sociais com experiência em trabalhos com 
comunidades de baixa renda e habitação popular, e de 
profissional com formação preferencial em serviço social, 
sociologia, psicologia ou pedagogia. 
  Entretanto, o que a Administração licitava eram 
serviços e obras de engenharia, sendo que, pelo seu objeto, 
o único segmento de mercado apto a celebrar a futura 
contratação e a participar do procedimento licitatório era 
o da construção civil. 
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  Em suma, a natureza e o escopo do objeto 
conduzem, de forma inequívoca, ao fato de que os serviços 
de “trabalho social” e “realocação de famílias” eram 
elementos acessórios ao objeto, e como tal, não eram 
passíveis de ser aferidos como requisitos de qualificação 
técnica, à luz do que foi estabelecido pelo legislador 
federal no artigo 30, inciso II, da Lei de Licitações. 
  Ademais, não há como deixar de considerar que, 
para o presente objeto, os serviços de “trabalho social” e 
“realocação de famílias” assumiram condição que também os 
tornavam passíveis de subcontratação, o que vem a 
corroborar a patente anulação da livre concorrência neste 
procedimento. 
  No tocante à exigência de que empresas do 
segmento de engenharia comprovassem que possuíam em seus 
quadros permanentes assistentes sociais e profissional com 
formação em serviço social, sociologia, psicologia ou 
pedagogia, detentores de experiência anterior nas 
atividades especificadas nas alíneas “b” e “c” do item 
7.5.5, houve clara afronta ao § 6º do artigo 30 da Lei 
8.666/93, pelo qual as exigências mínimas relativas a 
pessoal técnico especializado, considerados essenciais para 
o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidos 
mediante a apresentação de relação explícita e declaração 
formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis. 
  Por este cenário, aliás, não há como acolher 
alegações no sentido de que os convênios então celebrados 
estavam a requisitar a presença de tais profissionais e a 
realização de serviços de assistência social e realocação 
de famílias, visto que tais pressupostos eram acessórios à 
natureza do objeto e atípicos às empresas que atuam no 
único segmento de mercado abrangido pelo escopo da 
contratação. Tais pressupostos deveriam ser impostos 
unicamente à licitante que se sagrasse vencedora do 
certame, com cláusulas editalícias e contratuais que 
demonstrassem suficiente harmonia com os princípios 
constitucionais e legais consagrados em nosso ordenamento. 
  Note-se que houve a apresentação de apenas uma 
proposta, nada obstante o registro de que 23 empresas 
adquiriram o edital, valendo ainda consignar a apuração da 
Unidade Regional de Registro de que somente 03 (três) 
empresas ingressaram no certame e 02 (duas) delas foram 
inabilitadas em função das cláusulas aqui mencionadas. 
 
1.2   Irresignada, a ex-Prefeita interpôs recurso 
ordinário, alegando que apenas cumpriu as exigências do 
convênio firmado com o Ministério das Cidades. Se não o 
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tivesse feito, este não teria autorizado o início da 
licitação. 
  Ressalte-se que a Caixa Econômica Federal 
monitorou todo o procedimento, disponibilizando para todos 
os proponentes e interessados as diretrizes do certame. 
  O projeto desenvolvido pelo Ministério das 
Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Habitação, em 
conjunto com o Governo Estadual, deve ser analisado dentro 
de um contexto maior. De nada adianta tirar as pessoas de 
áreas de alto risco, sem orientação e acompanhamento. 
Durante todo o transcorrer do processo foi previsto um 
trabalho social que continha mobilização e organização 
comunitária, educação sanitária e ambiental, educação 
patrimonial, capacitação para geração de emprego e renda, 
dentre outras ações. 
  Também o Ministério Público, por meio de 
inquérito civil, exigiu providências para solucionar o 
problema de moradias no município. 
  Houve um trabalho conjunto para desenvolver um 
projeto que melhorasse a APP – Mata Atlântica -, mata 
ciliar, com trechos de influência das marés, áreas 
inundáveis em época de chuvas fortes. A maioria das 
habitações estava em áreas de aterro, algumas sobre 
palafitas, despejando esgoto e lixo no rio. 
  Visando à desocupação da área e à recuperação 
ambiental é que a Administração, num esforço com as demais 
esferas de governo, realizou o procedimento licitatório em 
análise. 
  As inabilitações de participantes foram 
justificadas, sempre levando em conta as súmulas desta 
Corte (fls. 1847/1850). 
 
1.3   A Assessoria Técnica manifestou-se pelo 
conhecimento e desprovimento, pois o recurso não apresenta 
nenhum elemento novo que pudesse, ao menos, minimizar os 
efeitos das exigências e procedimentos restritivos da 
Administração, aliás, conflitantes com a legislação e o 
posicionamento desta Corte (fls. 1856/1861). 
  No mesmo sentido a ilustrada Chefia, que se 
pronunciou pela confirmação integral da r. decisão, por 
seus próprios fundamentos (fls. 1862/1863). 
 
1.4   Para a digna SDG, muito embora alegue que as 
exigências que motivaram a reprovação da licitação e do 
contrato tenham sido impostas no convênio celebrado com o 
Ministério das Cidades, a Recorrente não traz nenhum 
documento comprobatório de sua afirmação. 
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  Ademais, compulsando o ajuste a que se refere 
(fls. 28/34), não se vislumbra nenhuma regra que condicione 
a transferência de recursos às exigências editalícias 
condenadas (fls. 1864/1865). 
 
 
2. VOTO - PRELIMINAR 
 
2.1   O v. acórdão foi publicado no DOE de 18-12-
09/sexta-feira (fl. 1845) e o recurso, protocolado em 20-
01-10 (fl. 1847). Tempestivo, em face da suspensão do 
expediente de 24-12-09 a 08-01-10, cf. Ato GP n. 12/2009. 
 
2.2   Satisfeitos os demais pressupostos de 
admissibilidade, voto pelo conhecimento. 
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3. VOTO - MÉRITO 
 
3.1   Resultou patente que a Contratante, ao exigir no 
edital a documentação relativa à qualificação técnica das 
licitantes, extrapolou os limites do artigo 30 da Lei 
8.666/93, restringindo a competição. 
  Se o objeto era exclusivamente a execução dos 
projetos executivos e das obras de construção de conjunto 
habitacional, qual a relação da exigência de comprovação de 
“trabalho social”, “realocação de famílias”, “Assistentes 
Sociais (em seus quadros) que comprovem capacidade técnica 
em trabalhos com comunidades de baixa renda e/ou habitação 
popular”, “Profissional com formação preferencial em 
Serviço Social, Sociologia, Psicologia ou Pedagogia”? 
 
3.2   A alegação de que os requisitos censurados foram 
impostos pelo convênio firmado com o Ministério das Cidades 
não procede, não apenas porque seriam atentatórios à Lei n. 
8.666/93, como também porque não há, nem no contrato de 
repasse firmado pelo município com o Ministério (fls. 28/ 
34), nem no convênio com a CDHU (fls. 9/27), uma única 
cláusula que os obrigue. 
 
3.3   Acresce que a competitividade do certame ficou 
prejudicada. Duas das três empresas que a ele se 
apresentaram foram inabilitadas, limitando-se a licitação, 
concretamente, a uma única proposta de preço. 
 
3.4   Assim, demonstrado que o v. acórdão se 
fundamentou rigorosamente na prova dos autos, acolho as 
manifestações dos órgãos técnicos e nego provimento ao 
recurso. 
 
  Sala das Sessões, 15 de agosto de 2012. 
 
 

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA 
CONSELHEIRO 

 
 
 


