
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

ENDEREÇO:   Av.  Rangel  Pestana, 315  -  Prédio Anexo  -  Centro -  SP -  CEP 01017-906 
PABX 3292-3266   -   INTERNET: www.tce.sp.gov.br 

Expedientes:  TC-650/013/09 e TC-28208/026/09 
 
Representantes: Proposta Engenharia Ambiental Ltda. 
    Mauro Eduardo Rossit – Sócio Diretor 
    Márcia de Azevedo OAB/SP nº 214.849 
 
    Arclan – Serviços, Transportes e Comércio Ltda. 
    Sérgio Luis Guimarães da Silveira - Procurador 
 
Representada:  Prefeitura Municipal de Matão 
    Adauto Aparecido Scardoelli – Prefeito 
 
Assunto: Representações formuladas contra o edital da 

Concorrência Pública nº 06/2009 da Prefeitura 
Municipal de Matão, que objetiva a “contratação 
de empresa especializada para a execução de 

serviços de coleta de lixo domiciliar, roçagem, 

capinação, varrição, pintura de guias, poda e 

coleta de galhos em praças, ruas e avenidas da 

cidade com transporte dos respectivos resíduos, 

bem como fornecimento de equipes para a 

execução de serviços de limpeza, coleta 

seletiva e pequenos reparos em ruas e avenidas, 

tudo conforme descrito neste edital e em seus 

Anexos.” 

 
 
    Examinam-se nestes expedientes as 
representações formuladas pelas empresas Proposta Engenharia 
Ambiental Ltda. (TC-650/013/09) e Arclan – Serviços, Transportes e 
Comércio Ltda. (TC-28208/026/09), contra o edital da Concorrência 
Pública nº 06/2009 da Prefeitura Municipal de Matão, que objetiva a 
“contratação de empresa especializada para a execução de serviços 
de coleta de lixo domiciliar, roçagem, capinação, varrição, pintura 

de guias, poda e coleta de galhos em praças, ruas e avenidas da 

cidade com transporte dos respectivos resíduos, bem como 

fornecimento de equipes para a execução de serviços de limpeza, 

coleta seletiva e pequenos reparos em ruas e avenidas, tudo 

conforme descrito neste edital e em seus Anexos.” 
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    Segundo documentos que instruem as iniciais, a 
data de recebimento e abertura dos envelopes está marcada para 
ocorrer às 10h00 do dia 13 de agosto de 2009. 
 
    De início, informa a empresa Proposta 
Engenharia Ambiental Ltda. que apresentou dois questionamentos 
junto a Administração Municipal, cuja cópia acompanha a sua 
petição, porém até a presente data não houve qualquer resposta. 
 
    Os seus questionamentos recaem sobre as 
seguintes previsões do edital: 

a) Item IV – Do valor estimado da licitação e dos Recursos 
Orçamentários, subitem 04.03 que estabelece “O preço estimado 
para a execução dos serviços objeto desta licitação, 

considerado o período de 12 (doze) meses, é de R$ 6.356.400,00 

(seis milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil e quatrocentos 

reais).” 

 
Afirma que diante do valor anual estipulado, pode-se concluir 
que o preço mensal estimado do contrato será R$ 529.700,00 
(quinhentos e vinte e nove mil e setecentos reais), no 
entanto, por meio de dispensa de licitação a Municipalidade 
firmou em 12/06/2009 contrato de 60 dias no valor de R$ 
621.972,76, ou seja, R$ 310.986,38 (trezentos e dez mil, 
novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), 
para a prestação de serviços similares aos ora licitados. 
Assim, entende que é necessário que a Administração demonstre 
a causa da enorme diferença mensal de R$ 218.713,62 (duzentos 
e dezoito mil, setecentos e treze reais e sessenta e dois 
centavos), entre o preço estimado da concorrência em exame com 
a do contrato firmado por emergência. 
 

b) Item I – Do Objeto, subitem 01.01 estabelece que um dos 
serviços a serem contratados é a de poda de galhos, e o 
subitem 10.03.02 do Item X – Do Envelope nº 01 (Documentos de 
Habilitação), requer que as licitantes apresentem atestado de 
capacidade técnica com essa característica. 

 
Aponta que embora tais itens estabeleçam os serviços de poda 
de galhos, o Item VII do Anexo III – Projeto Básico, não prevê 
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esse serviço, somente estipula o de coleta de galhos, no 
entanto, considera que essa atividade não trata de serviço de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.  
Dessa forma, entende que é necessário que a Administração 
retire o serviço de poda do objeto e da comprovação de 
capacidade técnica ou caso seja serviço relevante e de valor 
significativo, apresente no Projeto Básico as mesmas 
diretrizes que foram apresentadas para a coleta de galhos. 
 

c) Subitem 10.03.02 do Item X – Do Envelope nº 1 (Documentos de 
Habilitação), que ao tratar da demonstração de capacitação 
técnico-operacional mediante atestados, estabelece que serão 
admitidas quantidades de 50% dos quantitativos previstos no 
edital. 

 
Informa que a Municipalidade requer que as licitantes 
apresentem atestados com 50% dos quantitativos previstos no 
edital, sem especificá-la deixando a critério destas a 
determinação das quantidades. 
Afirma que, entretanto, no Anexo I encontram-se nove tipos de 
equipe padrão cada um com quantitativo diferente, exemplo: 
equipe com 19 homens e equipe com 1 homem, inexistindo a 
certeza se a porcentagem a ser aplicada é sobre o somatório de 
todos os tipos de equipe, a média desses ou somente sobre um. 
Conclui, que objetivando afastar a subjetividade na 
interpretação, tanto das participantes quanto da Prefeitura, é 
necessário para avaliação da capacidade técnica das 
licitantes, que especifique no edital a quantidade mínima que 
pretende exigir de cada item de serviço. 
 

d) Subitem 09.10 do Item IX – Do fornecimento de equipes para 
execução de serviços de limpeza, coleta seletiva de lixo e 
pequenos reparos em ruas e avenidas (alínea ‘i’ do Item 01.01 
do edital) do Anexo III – Projeto Básico.  

 
Sustenta que a composição das equipes previstas nesse subitem, 
reúne veículos e equipamentos, além de mão de obra, o que não 
é possível, haja vista que na Lei de Licitações o termo 
‘equipe’ representa um conjunto de pessoas prestadoras de 
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serviços, nunca pelo aparelhamento que serão por elas 
utilizados. 
Alerta, novamente, quanto à impossibilidade/dificuldade das 
participantes apresentarem atestados de capacidade técnica que 
comprovem a alínea ‘e’ do subitem 10.03.02 do item X – Do 
Envelope nº 1 (Documentos de Habilitação). 
Considera que o texto editalício deve ser adequado de maneira 
a expor claramente a quantidade a ser exigida das licitantes, 
com indicação da equipe relevante e de valor significativo e 
não de todas elas, bem como retirar do rol de equipes os 
veículos e equipamentos. 
 

e) Subitem 10.03.07 do Item X do Envelope nº 1 (Documentos de 
Habilitação), relativo à demonstração de capacidade técnica 
profissional, prevê a comprovação dos serviços de varrição 
manual e mecanizada. 

 

Alega que o serviço de varrição mecanizada não consta do 
objeto licitado, e essa previsão afronta o disposto no inciso 
I do § 1º do artigo 30 da Lei de Licitações, devendo ser 
alterado o texto desse subitem. 
 

f) Subitem 10.03.09 do Item X – Do Envelope nº 1 (Documentos de 
Habilitação), que determina a apresentação de Metodologia de 
Execução. 
 

Argumenta que a exigência de metodologia não está amparada 
pelos §§ 8º e 9º do artigo 30 da Lei de Licitações, de acordo 
com a farta jurisprudência deste Tribunal, de que são exemplos 
os julgamentos proferidos nos TC’s 31874/026/06, 11942/026/00, 
12741/026/05, 30678/026/06, 13332/026/07, 13619/026/07, 
41794/026/08 e 44257/026/08. Portanto, considera que essa 
previsão deve ser excluída do edital. 
 

g) Subitem 15.01 do Item XV – Das Condições de Reajuste e subitem 
08.01 da Cláusula Oitava - Das Condições de Reajuste do Anexo 
IV - Minuta do Contrato. 
 

Aponta que tais dispositivos editalícios ao estabelecerem, 
respectivamente, que os reajustes deverão ocorrer após 12 
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(doze) meses contados da assinatura do contrato ou da primeira 
Ordem de Serviço, estão em desacordo com o inciso XI do artigo 
40 da Lei de Licitações, posto que o correto é a aplicação do 
reajuste a contar da data de apresentação da proposta de 
preços. 

  
h) O item ‘b’ do Anexo I – Valores Unitários e Quantitativos 

estimados dos Serviços, determina a unidade métrica como 
‘km/m²’, no entanto, o subitem 03.03 do item III – do Serviço 
de Varrição Manual de vias, logradouros e praças públicas 
(alínea ‘b’ do item 01.01 do edital) do Anexo III, prevê: 
“O serviço deve ser executado nos dois lados das vias,          

adotando-se varrição de 80 cm a partir da guia a medição em 

Km. No caso de praças a medição será aferida por m².” 

 
Afirma que “diante da discrepância entre os itens é necessário 
que o texto editalício determine a unidade de medição correta 

que é Km, haja vista que as vias são quilometro de eixo, uma 

vez que a largura já esta definida em 80 cm.” 
 

i) Os itens ‘e’ e ‘f’ do Anexo I – Valores Unitários e 
Quantitativos Estimados dos Serviços, que determina: 
‘E’ Roçada manual de ruas avenidas, praças públicas, canteiros 
e rotatórias m² 350.000 (...) 
‘F’ Roçada mecanizada de ruas, avenidas, praças públicas, 
canteiros e rotatórias m² 420.000 (...) 

 
Sustenta que, extrai-se dessas cláusulas do edital que o 
montante mensal dos serviços de roçada manual e mecanizada de 
ruas, avenidas, praças públicas, canteiros e rotatórias será 
de 770.000 m², totalizando 9.240.000 m² por ano, entretanto, 
considerando o crescimento ascendente do vegetal, esses 
serviços são executados em épocas específicas do ano, e é 
efetuado 3 vezes ao ano numa mesma área. 
Entende que considerando a metragem anual de serviços dividida 
pela quantidade de vezes que poderá ser a roçada, teremos 
9.240.000/3 = 3.080.000 de m² ao ano. 
Salienta que, entretanto, pelo projeto disponibilizado no 
edital é possível quantificar as áreas verdes de ruas, 
canteiros, praças, avenidas e rotatórias dentro do perímetro 
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urbano do Município, que totaliza uma área de 700.000 m², e 
aplicando o mesmo raciocínio de que a quantidade de roçada no 
ano é de 3 vezes, teremos: 700.000 m² X 3 = 2.100.000 m². 
E tendo em vista que o orçamento básico indica a quantidade 
mensal de área a ser roçada, dividindo 2.100.000 m² por 12 
meses, resulta em 175.000 m² ao mês. 
Diante dessa constatação, entende que o quantitativo estimado 
para a roçada deve ser analisado e revisto e, 
conseqüentemente, alterado. 
 

j) Discrepância entre o Item ‘i’ do Anexo I – Valores Unitários e 
Quantitativos Estimados dos Serviços, e o subitem 09.10 do 
item IX – Do Fornecimento de equipes para execução de serviços 
de limpeza, coleta seletiva de lixo e pequenos reparos em ruas 
e avenidas (alínea ‘i’ do item 01.01 do edital) do Anexo III – 
Projeto Básico. 

 
Observa que as quantidades estimadas das equipes por mês 
previstas nos itens 2, 4, 5, 6, e 9 do citado subitem 09.10, 
são maiores do que aquelas constantes no item ‘i’ do Anexo I, 
devendo ser corrigida essa discrepância, porque impossibilita 
a correta composição de preços. 
 

    Já a empresa Arclan – Serviços, Transportes e 
Comércio Ltda. entende que o edital em exame não assegurou 
igualdade de condições aos concorrentes, ferindo o inciso XXI do 
artigo 37 e o disposto no artigo 5º, ambos da Constituição Federal. 
 
    Insurge-se, especificamente, contra o previsto 
no item X – Do Envelope nº 01 (Documentos de Habilitação), subitem 
10.03 relativo aos documentos necessários para a comprovação de 
qualificação técnica das licitantes, que em seus subitens 10.03.05 
e 10.03.09, exige: 
“10.03.05 Relação e declaração formal de que disponibilizará, 

quando da contratação, de todo o equipamento técnico a ser 

utilizado na execução do objeto da licitação, mencionando a 

quantidade, incluindo-se a reserva técnica, quando for o caso, o 

local onde poderão ser vistoriados e o tipo de vínculo jurídico que 

ele tenha com a empresa proponente (próprio, alugado, arrendado ou 

por ser adquirido), a identificação, a marca, o modelo, as 
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especificações técnicas e o ano de fabricação, se houver, 

observadas as exigências mínimas dispostas no presente Edital.” 
“10.03.09 – Metodologia de execução, conforme orientação contida no 
item XI do Anexo III (Projeto Básico) do presente edital.” 
 
    Considera que o edital da Concorrência nº 
006/2009 excedeu os limites impostos pela Constituição criando 
embaraços e restringindo o número de participantes. 
 
    Afirma que este Tribunal já apreciou tais 
excessos quando do julgamento dos TC-27618/026/02 e TC-884/006/09, 
que versam sobre a afronta as Súmulas nºs. 14 e 15. 
   
    Ressalta que a capacidade técnico-operacional 
demonstrada através da Metodologia de Execução, a ser comprovada 
conforme exige o edital, afronta o inciso II do artigo 30 da Lei de 
Licitações, que não admite a imposição de limites para satisfação 
da capacidade técnica.  

 
    Com essas considerações, solicitam as 
representantes que seja determinada a suspensão do processo 
licitatório, e reti-ratificadas as previsões impugnadas, com a 
republicação do novo texto editalício. 
 
    É o relatório. 
 
    Decido. 
 
    Examinando os termos das Representações pude 
vislumbrar a existência de impropriedades que, em tese, estariam a 
afrontar disposições da norma de regência. 
     
    Por essas razões, aliada ao fato de que a data 
de recebimento e abertura dos envelopes está marcada para ocorrer 
às 10h00 do dia 13 de agosto de 2009., com fundamento no Parágrafo 
Único do Artigo 219 de nosso Regimento Interno, determino a 
expedição de ofício ao Senhor Prefeito do Município de Matão, 
requisitando-lhe os esclarecimentos necessários acerca das 
impugnações formuladas, e cópia completa de todo o edital, os quais 
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deverão ser remetidos a esta Corte no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas.  
 

Determino-lhe, ainda, a suspensão do 
procedimento até apreciação final da matéria por parte deste 
Tribunal.  
 
    Publique-se. 

 
                Ao Cartório para as providências cabíveis. 
 

   G.C., em 11 de agosto de 2009. 
 
 
 
 
 
    Fulvio Julião Biazzi 
                      Conselheiro 
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