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PRIMEIRA CÂMARA   –   SESSÃO DE 10/06/2014   –   ITEM 63 
 

 
TC-002857/003/09 

Contratante: Prefeitura Municipal de Jundiaí. 
Contratada: Consórcio Jundiaí Segura. 

Autoridade Responsável pela Abertura do Certame Licitatório: 
Ary Fossen (Prefeito). 

Autoridade Responsável pela Homologação: Clóvis Marcelo 

Galvão (Secretário Municipal de Administração à época). 
Autoridade que firmou os Instrumentos: Roberto Salvador 

Scaringella (Secretário Municipal de Transportes à época). 
Objeto: Prestação de serviços de engenharia de tráfego, com 

fornecimento, instalação e operação de sistema de monitoramento, 
composto por aparelhos medidores de velocidade tipo fixo, lombadas 

eletrônicas e outros equipamentos correlatos. 
Em Julgamento: Licitação - Concorrência. Contrato celebrado em 

22-10-09. Valor - R$7.970.737,53. Justificativas apresentadas em 
decorrência da assinatura de prazo nos termos do artigo 2º, inciso 

XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Antonio 
Roque Citadini, publicada no D.O.E. de 20-01-10. 

Acompanham: Expedientes: TC-017415/026/11 e TC-
034684/026/11. 

Advogados: Jandyra Ferraz de Barros Molena Bronholi e outros. 

Fiscalizada por:    UR-3 - DSF-II. 
Fiscalização atual: UR-3 - DSF-I. 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
Em exame, contratação celebrada em 22/10/09 

entre a Prefeitura Municipal de Jundiaí e o Consórcio Jundiaí Segura, 

no valor de R$7.970.737,53, tendo em vista a prestação de serviços 

de engenharia de tráfego, com fornecimento, instalação e operação 

de sistema de monitoramento, composto por aparelhos medidores de 

velocidade tipo fixo, lombadas eletrônicas e outros equipamentos 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

 

 2 

correlatos, com vigência de 30 (trinta) meses, precedida de licitação 

na modalidade Concorrência nº 10/2007. 

Retiraram o edital 41 (quarenta e um) 

interessados, tendo acorrido ao certame 02 (duas) empresas, sendo 

que 01 (uma) foi inabilitada por não atender ao disposto no item 

1.3.5.23 do Anexo I do edital1, visto que seu atestado de capacitação 

técnica não teria comprovado a especificação do equipamento 

requerido (fls. 1241). 

A empresa inabilitada acionou o Poder Judiciário, 

impetrando mandado de segurança perante a Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Jundiaí2, tendo obtido liminar para suspensão 

do certame; todavia, quando da decisão definitiva, a demanda foi 

julgada improcedente conforme sentença de fl. 1371. 

Referido decisório considerou que o equipamento 

da impetrante, de fato, não atendeu às especificações contidas no 

instrumento convocatório, ao contrário dos aparelhos apresentados 

pela empresa habilitada. 

Em prosseguimento, a licitante prejudicada 

interpôs o recurso administrativo de fl. 1282/1292. 

                                    
1 1.3.5.23. O equipamento deverá possuir uma câmera para cada faixa fiscalizada. 
2 Processo nº 309.01.2008.029999-0 
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Aduziu ter o edital previsto que o equipamento a 

ser apresentado efetuasse a leitura de quilometragem em intervalo 

que se estenderia de 1 a 180 Km/h, ao passo que o proponente 

habilitado teria comprovado que seu aparelho registraria velocidade 

dos veículos somente a partir de 5 Km/h, o qual também estaria 

desprovido de comprovação de registro no INMETRO, bem como 

apresentaria divergências na descrição do produto, quanto à 

utilização de “sensores ópticos” ou “sensores indutivos”. Ainda seria 

omitida a descrição de funcionalidades da “Lombada Eletrônica”, o 

que impossibilitaria verificar o atendimento ao previsto no item 

1.3.3.1 do edital3. 

A empresa habilitada apresentou as contra razões 

de fls. 1318/1326. 

Alegou que a Portaria nº 115 do INMETRO, em seu 

item 4.2.44, estabelece margem de tolerância de 7 Km para o registro 

de velocidade. Considerou que o laudo do INMETRO não teria sido 

                                    
3 1.3.3.1 – O sistema de Leitura Automática de Placas deverá ser capaz de ler 

placas de: 

a) Diferentes cores e tipos diferentes de caracteres alfanuméricos 

b) Veículos com ângulo modelado de incidência dos raios solares 

c) Veículos em condições moderadas de chuva e/ou neblina 

d) Veículos em períodos diurno e noturno 

e) Veículos em velocidade de até 150 Km/h 

f) Veículos posicionados, no mínimo, a 30 cm das extremidades de uma faixa de 

rolamento de até 3,5 m de largura 

g) Motos, automóveis, ônibus e caminhões 
4 4.2.4 – Os erros máximos admitidos para medição em serviço são ± 7 Km/h para 

velocidades até 100 Km/h e ± 7% para velocidades acima de 100 Km/h. 
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exigido no edital. Garantiu que seu equipamento seria aparelhado 

com “sensor óptico”. Argumentou que os requisitos previstos na 

cláusula editalícia 1.3.3.1, indicada pelo recorrente, não se referem à 

“Lombada Eletrônica”. 

Manifestaram-se as Secretarias de Transportes e 

de Negócios Jurídicos da Prefeitura (fls. 1329/1331 e 1332/1334). 

A Secretaria Municipal de Transportes ponderou 

que o laudo do INMETRO não constituiu requisito de habilitação no 

edital. Mencionou que o descritivo dos equipamentos da empresa 

habilitada apresentou dois aparelhos, RIT 200 e RITM 300, um dos 

quais atenderia aos requisitos previstos no instrumento convocatório. 

Considerou que as funcionalidades da “Lombada Eletrônica” estariam 

descritas em outro item do edital, atendido pelo produto apresentado. 

Já a área jurídica da Prefeitura considerou que a 

Portaria nº 115 do INMETRO, de 29/06/98, prevê uma tolerância de 7 

km na variação da medição apresentada pelos aparelhos. 

Em face de tais considerações, o Prefeito Municipal 

negou provimento ao recurso administrativo (fl. 1339). 

Na fase de classificação das propostas, foi 

realizado teste em referido equipamento, devidamente acompanhado 
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pela empresa inabilitada, a qual interpôs recurso em face da 

aprovação concedida pela municipalidade (fls. 1506/1515). 

Alegou que o produto apresentado não teria 

atendido os seguintes itens do edital: 1.3.1, 1.3.1.21; 1.3.2.22, 

1.3.2.1.6, 1.3.4.3.3 e 1.3.5.17 do Anexo I; 2, 6.3.1.5 e 6.6.3 do 

Anexo III; Roteiro 1 do Anexo IV. 

Nessa esteira, asseverou que referido equipamento 

teria deixado de transferir dados à central de controle, apresentado 

margem de erro de leitura superior ao permitido, bem como 

capturado imagem de ônibus somente na segunda tentativa de 

execução.  

Aduziu, ainda, que o equipamento seria muito 

frágil, sendo que houve necessidade de sua manutenção durante os 

testes, a qual teria sido realizada em desacordo com as normas 

editalícias. 

O proponente classificado ofertou contra razões às 

fls. 1521/1534.  

Defendeu que seu equipamento possuiria a 

resistência devida, vez que o acesso a módulos seria vedado. 
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Ressaltou que a inspeção teria sido realizada pelo 

conceituado Instituto Mauá de Tecnologia, cujo relatório havia 

concluído pela aprovação dos equipamentos. 

Considerou que as repetições dos testes e ajustes 

nos equipamentos teriam sido feitas pelo referido instituto e não pelo 

licitante. Assim, as ocorrências contestadas decorreriam dos testes e 

não dos equipamentos apresentados, tendo em mente que não houve 

consertos e manutenções. 

Alegou que o percentual de sucesso de leitura dos 

aparelhos, apontado pela recorrente, seria relativo à indicação dos 

veículos que se encontram em situação irregular e não à identificação 

de sua totalidade, conforme denota o relatório de inspeção 

supracitado, que também confirmaria o envio de dados à central de 

controle. 

Em face das contra razões apresentadas, o Chefe 

do Poder Executivo rejeitou o apelo formulado pela recorrente (fl. 

1542). 

No âmbito desta Casa, o certame foi objeto de 

análise em sede de exame prévio de edital, nos autos dos TC 

5517/026/085, no qual foi questionado o desatendimento das 

                                    
5 Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues 
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especificações do objeto licitado, em relação às normas do INMETRO, 

sendo a representação julgada improcedente pelo E. Plenário, em 

Sessão de 12/03/20086. 

Acompanham os presentes autos os expedientes 

TC’s 17415/026/11 e 34684/026/11, por intermédio dos quais a 

Promotoria de Justiça de Jundiaí solicitou informações a esta Casa 

acerca de possíveis irregularidades na Concorrência em epígrafe. 

Realizada pesquisa nas dependências deste Tribunal, a E. Presidência 

expediu ofício de resposta à autoridade subscritora. 

Na análise da efetiva contratação, a Fiscalização 

concluiu pela irregularidade da matéria. (fls. 1610/1621). 

Entendeu impróprias as disposições contidas nos 

itens 7.2.2.17, 7.2.2.28, 7.5.99 e 8.110 do edital, que estabeleceram 

as seguintes exigências: comprovação de quitação dos tributos 

                                    
6 Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues. 
7 7.2.2.1. Prova da regularidade para com a Fazenda Federal através da 

apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais 

administrados pela Secretaria da Receita Federal (CQTF) e da Certidão de Dívida 

Ativa da União. 
8 7.2.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da 

apresentação da certidão(ões) contendo a quitação com todos os tributos 

(mobiliários e imobiliários). 
9 7.5.9. Atestado de visita, a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Transportes, 

no qual conste que a licitante tomou conhecimento de todas as interferências e 

dificuldades executivas que implicarão diretamente na presente licitação. As 

licitantes deverão requerer visitas na Secretaria Municipal de Transportes, mediante 

agendamento, no horário das 09:00 às 11:00 horas, através do telefone (11) 4859-

8854 (...) 
10 8.1 O Teste de Avaliação dos Equipamentos em Escala Real terá seu 

procedimento de acordo com os Anexos III e IV, para verificação das exigências 

constantes no Anexo I. 
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federais, regularidade de tributos imobiliários, visita técnica realizada 

em única data e previsão de teste de avaliação dos equipamentos 

consistente na instalação de um protótipo à custa de licitante.  

Os interessados foram notificados mediante 

despacho de fl. 1623, tendo o contratado e a Prefeitura Municipal 

apresentado, respectivamente, as justificativas de fls. 1631/1644 e 

1645/1652. 

Alegaram que as exigências de regularidade 

tributária e visita técnica estariam previstas no art. 29, III11 e 30, 

III12, da Lei de Licitações. 

Aduziram que os testes nos equipamentos não 

foram estipulados para habilitação dos licitantes, mas sim visaram à 

classificação das propostas, tendo seguido o critério da objetividade. 

Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e SDG 

entenderam que as falhas apontadas pela Fiscalização contaminaram 

o certame licitatório. Assim, propugnaram pela irregularidade da 

matéria (fls. 1662/1665 e 1670/1672). 

                                    
11 Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o 

caso, consistirá em: 

(...) 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
12 Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
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ATJ afastou, contudo, a falha concernente ao item 

7.2.2.1 do edital, relativa à previsão de quitação de tributos Federais. 

SDG, por sua vez, considerou regular a exigência 

de testes, haja vista que teriam sido estipulados em consonância com 

a Súmula nº 19 desta Casa13. 

É o relatório. 

 
DA 

                                    
13 SÚMULA Nº 19 - Em procedimento licitatório, o prazo para apresentação das 

amostras deve coincidir com a data da entrega das propostas. 
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VOTO 
 

 
Inicialmente, observo que houve a devida 

publicidade da licitação, a qual foi precedida da correspondente 

pesquisa de preços, em atendimento ao art. 43, IV, da Lei de 

Licitações, sendo o instrumento convocatório veiculado no Diário 

Oficial14, bem como em Jornal de Grande Circulação15.  

Não vislumbro irregularidade no que toca à 

realização de testes nos equipamentos de licitantes, eis que previstos 

nos moldes descritos pela Súmula nº 19 deste Tribunal. 

Por outro lado, verifico que 41 (quarenta e uma) 

empresas retiraram o edital e somente 2 (duas) participaram do 

certame, sendo 1 (uma) inabilitada, indicando a inexistência de 

competitividade na disputa. 

A esse respeito, vejo que a instrução dos autos 

apontou uma série de disposições editalícias de cunho restritivo, que 

terminaram por contaminar a licitação. 

A começar pela exigência de comprovação de 

regularidade junto à Fazenda Municipal, concernente aos tributos 

imobiliários, visto não possuírem relação com o objeto licitado. 

                                    
14 DOE de 14/05/08. 
15 Folha de São Paulo – 14/05/08. 
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Também impertinente a exigência de quitação de 

tributos, em desacordo com a orientação jurisprudencial da Casa, a 

exemplo do decidido pelo Egrégio Plenário nos autos do TC-

1540/003/08, em Sessão de 05/09/201216, in verbis: 

“E, comparando com o Decreto-lei n. 2.300/86, 

JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR destaca que “Há 

significativa mudança de orientação. A legislação 

anterior previa a comprovação “de quitação” com a 

Fazenda Pública. A prova que se exigirá doravante 

é da “regularidade” para com o Fisco. A lei alude a 

“regularidade”, que pode abranger a existência de 

débito consentido e sob o controle do credor. E, 

não, a quitação, que é a ausência de débito. 

Daí a ilegalidade do edital que venha a exigir prova 

de quitação para com a Fazenda” (Comentários à 

Lei das Licitações e Contratações da Administração 

Pública, Renovar, 7ª edição, pág. 376)” 

 

Quanto à fixação de único dia para realização de 

visita técnica, tal imposição se deu contrariamente à jurisprudência 

                                    
16 Substituto de Conselheiro Josué Romero 
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consolidada no Tribunal de Contas, no sentido de que o edital deve 

deixar ao alvedrio dos interessados efetuar visitação em dia ou 

horário diferente daquele aprazado, sem prejuízos. 

Destarte, o conjunto de imperfeições na condução 

do procedimento licitatório enseja juízo de reprovação no âmbito 

desta Casa. 

Assim, acolhendo as manifestações desfavoráveis 

da Equipe de Fiscalização, Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e SDG, 

meu VOTO considera irregulares a Concorrência nº 10/2007, 

bem como o contrato dela decorrente, firmado entre a 

Prefeitura do Município de Jundiaí e o Consórcio Jundiaí 

Segura, aplicando-se em consequência as disposições do artigo 2º, 

incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93. 

Deixo de aplicar multa ao responsável pela 

assinatura do ajuste, o Secretário Municipal de Transportes à época, 

Sr. Roberto Salvador Scaringella, considerando o seu falecimento. 

Expeça-se ofício, acompanhado de cópia deste 

voto, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, fazendo referência 

aos expedientes trazidos aos autos. 

 

 
RENATO MARTINS COSTA 

Conselheiro 


