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TC-001077/010/06 
Recorrente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos 
– SAAE. 
Assunto: Contrato entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de São Carlos – SAAE e Serec - Serviços de Engenharia 
Consultiva Ltda., objetivando a elaboração de projeto 
executivo, gerenciamento, fiscalização e acompanhamento 
técnico das obras da estação de tratamento de esgoto de São 
Carlos – ETE Monjolinho. 
Responsável: Jurandyr Povinelli (Diretor Geral). 
Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra a 
sentença publicada no D.O.E. de 13-05-08, que julgou 
irregulares a licitação e o contrato, aplicando o disposto 
no artigo 2º, incisos XV e XXVII da Lei Complementar nº 
709/93, bem como multa ao responsável no equivalente a 300 
UFESP’s. 
Advogados: Flávia Maria Palavéri Machado, Marcela de 
Carvalho Carneiro e outros. 
Auditoria atual: UR-13 – DSF-II. 
=========================================================== 
 
 
1. RELATÓRIO 
 
1.1  Sentença da lavra do E. Conselheiro ROBSON 
MARINHO julgou irregulares a licitação e o contrato, 
firmado em 30-05-06, entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SÃO CARLOS – SAAE e SEREC – SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA., com o objetivo da elaboração 
do projeto executivo, gerenciamento, fiscalização e 
acompanhamento técnico das obras da Estação de Tratamento 
de Esgoto de São Carlos – ETE Monjolinho (fls. 885/887). 
  O nobre Relator, depois de acolher genericamente 
os questionamentos da Auditoria sobre a exigência de visita 
técnica, pré-agendada para os 10 dias anteriores à abertura 
das propostas, em desacordo com a jurisprudência desta 
Corte, e o requisito de visto do CREA/SP para as empresas 
de fora do Estado, em afronta à legislação, concluiu que 
efetivamente resultou violado o princípio da ampla 
competitividade, em face da inobservância da Constituição 
Federal, da lei de regência e principalmente das Súmulas 22 



e 301 desta Corte, haja vista que, das dez empresas que 
retiraram o edital, somente duas acorreram ao certame. 
 
1.2  Inconformado, o SAAE interpôs RECURSO ORDINÁRIO, 
alegando, sobre a visita técnica, que não predeterminou  
uma data fixa, conforme se pode observar da redação do item 
4.1.3.1 do edital2. Após a republicação deste, devido a 
suspensão e alteração, a data passou de 02-02 a 13-03. 
Assim, as licitantes tiveram plenas condições de tomar 
conhecimento das exigências relacionadas à realização da 
visita técnica desde a primeira publicação. As alterações 
feitas no edital, que motivaram sua republicação, em nada 
atingiram o item que a  regulava. Além disso, nenhuma 
empresa apresentou recurso a respeito. 
  Quanto ao visto do CREA/SP, é exigência da Lei 
5.194/96 que, nos artigos 58 e 69, dispõem: 
   
  Art. 58 – Se o profissional, firma ou organização, 
registrado em qualquer Conselho Regional, exercer atividade em 
outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro. 
  Art. 69 -  Só poderão ser admitidos nas concorrências 
públicas para as obras ou serviços técnicos e para concursos de 
projetos, profissionais e pessoas jurídicas que apresentem prova 
de quitação de débito ou visto do Conselho Regional da 
jurisdição onde a obra, o serviço técnico ou projeto deva ser 
executado. 
 

  Aliás, este Tribunal, em casos análogos, já 
proclamou a legitimidade da exigência, como decidido nas 
representações tratadas nos TCs-24618/026/06 e 1904/008/05, 
ou confiou-a ao campo das recomendações (TC-14914/026/05). 
  No que diz respeito aos mesmos critérios de 
habilitação e pontuação, o Recorrente seguiu as disposições 
do edital. E assim agiu porque este não sofreu nenhuma 
impugnação, seja por parte de interessados, seja pelo 

                     
1 Súmula n. 22 - Em licitações do tipo "técnica e preço", é vedada 
a pontuação de atestados que comprovem experiência anterior, 
utilizados para fins de habilitação. 
  Súmula n. 30 - Em procedimento licitatório, para aferição da 
capacitação técnica, poderão ser exigidos atestados de execução de 
obras e/ou serviços de forma genérica, ficando vedado o 
estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em 
atividade específica, como realização de rodovias, edificação de 
presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens. 
 
2 A intenção da visita deverá ser comunicada à Divisão de 
Planejamento e Projeto – DPP, do SAAE, através do telefone (55) (16) 
3373-6419, das 9h às 11h e das 14h às 16h, nos dias úteis, até o dia 
02/fev/2006, que informará a data disponível. 



Tribunal de Contas. Na verdade, a Administração buscou 
atender às disposições do artigo 46, I, § 1º, da Lei n. 
8.666/933, fazendo constar, dentre os critérios pertinentes 
à avaliação das proponentes, aquele relacionado à 
“capacitação e experiência das licitantes”, tal qual 
determinado na lei.  
  Vale destacar que, à época da realização do 
certame, a posição do Tribunal de Contas acerca da 
possibilidade de pontuar atestados de capacidade técnica 
não era pacífica, vindo somente a sê-lo com a edição da 
Súmula 22. 
  Recorde-se parte da manifestação do ilustre 
Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES no TC-23726/026/02: 
 

“Critério de pontuação na licitação do tipo 
‘técnica e preço’ – atribuição de maior peso à 
nota técnica – não se afigura ilegal. Atestados 
de capacitação – não configurada restritividade, 
eis que não figuram como critério eliminatório 
na fase de habilitação, tendo peso relevante na 

pontuação das propostas técnicas” (destaques 
do recurso). 
 

  Os atestados solicitados no edital, embora 
relacionados à empresa, possuem finalidades distintas, e em 
fases distintas da licitação. 
  Após a edição das súmulas, a autarquia passou a 
seguir a orientação determinada. 

                     
3 Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e 
preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, 
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos 
técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o 
disposto no § 4o do artigo anterior. 
 1o - Nas licitações do tipo "melhor técnica" será adotado o 
seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento 
convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se 
propõe a pagar: 
 I - serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas 
exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a 
avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios 
pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e 
objetividade no instrumento convocatório e que considerem a 
capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da 
proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e 
recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação 
das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução. 
 



  Acerca da suposta restrição imposta pelo item 7, 
o qual exigiu a comprovação de experiência anterior em 
projetos de estações de tratamento de esgoto, é importante 
atentar para o fato de que as exigências de qualificação 
técnico-operacional se prendem à dupla finalidade da 
licitação: a execução do projeto executivo da estação de 
tratamento e o acompanhamento e fiscalização da obra. Em 
função disso foram exigidas experiência e qualidade técnica 
dos participantes, pois é delas que dependeria a qualidade 
do projeto e da fiscalização. 
  No caso, não se trata de simples edificação, 
porém, de uma obra que abarca detalhes que devem garantir 
não só a boa execução, mas, especialmente, o bem-estar dos 
administrados. 
  A exigência legal de comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível está 
inserida no poder discricionário do administrador, ao 
analisar a situação apresentada. A empresa contratada deve, 
sem dúvida, ter manifesta experiência na consecução do 
objeto contratual, sob pena de irrecusável ofensa ao 
interesse público e ao erário. 
  A cláusula editalícia sob análise é totalmente 
compatível com o vulto e características do empreendimento. 
  O recorrente citou, entre outras, lição de MARÇAL 
JUSTEN FILHO: 
 

“(...) Sempre que a dimensão quantitativa, o 
local, o prazo ou qualquer outro dado for 
essencial à execução satisfatória da prestação 
objeto da futura contratação ou retratar algum 
tipo de dificuldade peculiar, a Administração 
estará no dever de impor requisito de 
qualificação técnica operacional fundado nesses 

dados.” 
 

  Por outro lado, a tentativa de dar à súmula 
efeito retroativo, que nem à lei é atribuído – salvo 
hipóteses de benignidade, contradiz tudo o que se disse a 
respeito da inadmissibilidade da participação no certame de 
empresas que não detenham capacitação técnica operacional 
para a execução do contrato. 
  Invocando o princípio da segurança jurídica, 
transcreveu excerto de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, LUIZ 
RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: 
 

“Em um Estado de Direito, imperam os princípios 
da segurança jurídica e da proteção da confiança 
do cidadão. Este princípio, consoante expõe JOSÉ 



JOAQUIM GOMES CANOTILHO, ‘se reconduz à 
exigência de certeza e calculabilidade, por 
parte dos cidadãos’. Na esfera dos Direitos 
Privados, esses temperamentos têm como base a 
necessidade de se proteger a boa-fé e, no plano 
do Direito Público, a presunção de legitimidade 
dos atos emanados de autoridade pública. 
Partindo-se desta observação no sentido de que 
as súmulas vinculantes como regra produzem 
efeitos imediatamente, portanto, ex nunc, 
imagina-se terá querido o legislador criar a 
possibilidade de que em vez de imediatamente, 
passe a súmula a tornar-se vinculante num futuro 
próximo (dali a um ano, por exemplo). Pode-se 
pensar, por exemplo, em ser desaconselhável a 
eficácia imediata da súmula, porque geraria 
tumulto, ou mesmo porque seria injurídica, por 
gerar problemas quanto à previsão orçamentária 
de municípios ou estados federados”. 
 

  Não tendo a súmula jurisprudencial 
obrigatoriedade assemelhada à da lei, sua aplicabilidade 
deverá levar em conta a oportunidade. O efeito, todavia, 
jamais será ex tunc. 
  Finalmente, o fato de as empresas retirarem o 
edital e não participarem do certame não quer dizer que não 
o fizeram por não estarem aptas a atender às suas 
exigências. De qualquer forma, à Administração não cabe 
nenhuma responsabilidade por isso. 
  Ademais, não é razoável condenar atitudes da 
Administração que beneficiam a população e não causam 
prejuízo ao erário (fls. 891/922).  
 
1.3  A Assessoria Técnica manifestou-se pelo 
conhecimento e desprovimento, por isso que as razões 
apresentadas não infirmam os fundamentos da decisão 
recorrida (fls. 931/934). 
  No mesmo sentido a ilustrada Chefia (fls. 
935/936). 
  Para a digna SDG, também, os argumentos recursais 
não afastaram o caráter restritivo das exigências 
editalícias, do que resultou a apresentação de apenas duas 
proponentes. 
  Além da prazo referente à visita técnica que, a 
seu ver, deve abranger todos o período destinado à 
publicidade do certame, a imposição de comprovação anterior 
em atividade específica, contrariamente à Sumula n. 30 
desta Corte, a exigência de visto do CREA/SP, e a pontuação 
de atestados que comprovem experiência anterior, utilizados 



para fins de habilitação, em desacordo com a Súmula 22, são 
questões costumeiramente censuradas pelo Tribunal. 
  Por estas razões, pronunciou-se igualmente pelo 
conhecimento e desprovimento (fls. 937/939). 
 
 
2. VOTO PRELIMINAR 
 
2.1  A r. sentença foi publicada no DOE de 13-05-08 
(fl. 887) e o recurso, protocolado em 28-05-08 (fl. 891). 
Tempestivo, portanto. 
 
2.2  Satisfeitos os demais pressupostos de 
admissibilidade, voto pelo conhecimento. 
 



3. VOTO DE MÉRITO 
 
3.1  As copiosas e esmeradas razões de recurso não 
elidem os fundamentos da r. decisão a que não se resignam.  
  Além do prazo da visita técnica e da exigência de 
visto do CREA/SP, o preclaro julgador se deteve na 
condenação de duas graves irregularidades que não 
resultaram infirmadas: a pontuação, para julgamento de 
técnica e preço, de atestados já exigidos para habilitação 
e requisito de comprovação de experiência em atividade 
específica, ambos rejeitados pela jurisprudência desta 
Corte, cristalizada nas súmulas mencionadas, porque, sobre 
excederem as exigências da lei, têm caráter restritivo, de 
que é prova a participação de apenas duas proponentes, das 
dez que retiraram o edital. 
  O Recorrente se limita a enfatizar que as 
exigências se inserem no poder discricionário da 
Administração e visam a assegurar a participação de empresa 
capaz e experiente. Ademais, os itens malsinados do edital 
não sofreram nenhuma impugnação. 
  A defesa, como se vê, é teórica e serve para 
qualquer hipótese, mas não justifica nem elimina as 
imputações especificadas. 
  A segurança jurídica a que alude, a propósito do 
efeito ex tunc das súmulas desta Corte, não é enfraquecida, 
por isso que estas apenas refletem a sedimentação de 
reiteradas decisões anteriores do Tribunal e que, por isso 
mesmo, não podiam ser ignoradas.  
 
3.2  Em face do exposto, acolho as manifestações dos 
doutos órgãos técnicos e nego provimento ao apelo. 
 
  Sala das Sessões, 28 de julho de 2009. 
 
 

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA 

CONSELHEIRO 
 


