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 PROCESSO:               eTC-002001/989/13  

CONTRATANTE:   EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
CAMPINAS – EMDEC 

CNPJ:                         44.602.720/0001-00                                           
RESPONSÁVEIS:     SÉRGIO BENASSI (DIRETOR PRESIDENTE); MIGUEL 

JORGE NICOLAU FILHO (DIRETOR 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO); ISADORA VILLA 
DE QUEIROZ CHOHFI (GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS)  

CONTRATADA:           NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ:                           03.584.647/0001-04 
RESPONSÁVEL:         ALEXANDRE NICOLETTI 
                                     (TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – EVENTO 

– 11.58) 
OBJETO:                   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (ESCRITÓRIO 

DE ADVOCACIA) PARA PRESTAR SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA 
JURÍDICA TRABALHISTA EM TODAS AS 
INSTÂNCIAS. 

EM EXAME:          PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/13 E CONTRATO Nº 
006/13  DE 25/04/13  

 
AUTORIDADES QUE FIRMARAM 
O INSTRUMENTO:   SÉRGIO BENASSI (DIRETOR PRESIDENTE) E MIGUEL 

JORGE NICOLAU FILHO (DIRETOR 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO) E PELA 
CONTRATADA - ALEXANDRE NICOLETTI            

  
PROCESSO:                 eTC-000443/989/13-2 
REPRESENTANTE: LOPES GONÇALES E MELLO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 
REPRESENTADA:     EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 

CAMPINAS S/A – EMDEC  
ASSUNTO:    REPRESENTAÇÃO EM FACE DE POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES COMETIDAS NO EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012 

 
ADVOGADOS:              Drs. FERNANDO LOPES GONÇALVES 
                                              OAB/SP 196.459 
                                              PATRÍCIA SCIASCIA PONTES 
                                              OAB/SP 127.419 
                                              FLÁVIA ORTIZ 
                                              OAB/SP 172.987 
                                         

Em exame representação (eTC-443/989/13) 
formulada por Lopes Gonçalves e Mello Sociedade de Advogados em face do 
edital do pregão presencial n.003/2013 promovido pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Campinas S/A-EMDEC, objetivando a contratação de 
escritório de advocacia para a prestação de serviços advocatícios e técnicos de 
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natureza jurídica trabalhista em todas as instâncias, conforme condições e 
especificações constantes  no Anexo I-Especificações Técnicas e Condições 
da Prestação de Serviços. 

Analisa-se também o Pregão 03/13 e o Contrato 
06/13 decorrente formalizado pela EMDEC com NELSON WILIANS & 
ADVOGADOS ASSOCIADOS (eTC-2001/989/13), pelo prazo de 1 (hum) ano 
no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). 

O representante sustenta que o edital impugnado 
contém cláusula restritiva concernente à exigência contida no subitem 4.1.1, 
letra “c” do instrumento convocatório que assim dispõe:  

"Poderão participar da licitação, as 
sociedades de advogados, registradas na Ordem dos Advogados do 
Brasil a pelo menos 8 (oito) anos, com filial ou correspondente em 
Brasília, com no mínimo dois profissionais especialistas em direito 
do trabalho ou direito previdenciário e um profissional com 
mestrado."  

A UR-3 (Campinas), a assessoria jurídica e chefia de 
ATJ e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela irregularidade da 
matéria. 

Por força dos rr. despachos contidos nos eventos 23 
e 84 (eTC-443/989/13), razões e documentos foram apresentados pela 
empresa vencedora do certame licitatório, Nelson Wilians & Advogados 
Associados), e pela EMDEC.  
 

Resumidamente, a representada suscitou que a 
decisão tomada à época em que se levou a efeito a licitação em apreço tinha 
por primordial objetivo assegurar à empresa a sua indefectível defesa na esfera 
trabalhista, dada a ausência de especialistas na matéria dentro do seu quadro 
funcional, além de estar amparada nos princípios da ética por conta da 
existência de reclamações trabalhistas movidas por ocupantes de cargos da 
sua própria Gerência Jurídica. 
 
 

Salientou que a contratação de escritório de 
advocacia para atuação estritamente na esfera trabalhista teve por objetivo 
evitar constrangimentos e suspeições com relação aos advogados 
concursados da EMDEC. Isto porque dois deles propuseram reclamação 
trabalhista (nº 000212177.2012.5.15.0053) contra a EMDEC, bem como a  
técnica administrativa que atuava na Gerência Jurídica 
(nº000206164.2012.5.15.013). 

 
Enfatizou que a empresa estava impossibilitada de 

realizar concurso público por força de um TAC– Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, o qual lhe impunha a 
condição de elaboração de um novo plano de carreira, cargos e salários. 

 
Afirmou, ainda, que posteriormente foi elaborado 

Plano de Cargos tendo a representada realizado o Concurso Público nº 
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01/2014 pelo meio do qual lhe foi possível contratar mais dois advogados no 
mês de outubro de 2014.  

 
A Unidade Regional de Campinas posicionou-se 

pela irregularidade da matéria, considerando para tanto: a ausência de 
justificativas para a contratação de escritório de advocacia para prestar 
serviços comuns, haja vista a EMDEC possuir advogados em seu quadro 
funcional; inobservância da jurisprudência deste E.Tribunal (TC-
026607/026/07), já que a contratante exige que as licitantes tenham ao menos 
08 anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB; e imposições 
restritivas no que diz respeito à exigência de um profissional com título de 
mestrado e escritório com filial em Brasília. 

 
A unidade jurídica, chefia de ATJ e MPC, de forma 

convergente, pronunciaram-se pela procedência da representação e 
irregularidade da contratação.  

  
Citada assessoria desta Corte aduziu que o item 

editalício combatido pela representante se mostra desconforme com o que 
apregoa a lei de regência, restringindo o caráter competitivo do certame e por 
conseguinte infringindo o princípio da isonomia, bem como o disposto no artigo 
3º, § 1º, inciso 1º c.c. o artigo 30, § 5º da Lei Federal n.8.666/93.  
  

 O Ministério Público de Contas, por seu turno, frisou 
que se soma a esse cenário desfavorável, o fato do item censurado ir de 
encontro à jurisprudência construída por este E. Tribunal, a propósito do 
julgamento proferido no processo TC-026607/026/07, em sede de Exame 
Prévio de Edital.  

 
É o relatório. 
 
Decido. 
 
Acolho o posicionamento da UR-3, ATJ e MPC que 

concluíram pela procedência da representação e irregularidade da contratação.  
 

De fato o subitem 4.1.1, letra “c” do instrumento 
convocatório (evento 11.21 do TC- 443/989/13), a saber, "Poderão participar da 
licitação, as sociedades de advogados, registradas na Ordem dos Advogados 
do Brasil a pelo menos 8 (oito) anos, com filial ou correspondente em Brasília, 
com no mínimo dois profissionais especialistas em direito do trabalho ou direito 
previdenciário e um profissional com mestrado" , possui cunho restritivo, 
transgredindo o disposto no artigo 3º, § 1º, inciso 1º c.c. o artigo 30, § 5º 
da Lei Federal 8.666/93. 
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Destaco que nesta direção seguiu esta Corte, ao 
analisar situação similar à impugnada na representação em foco em sede de 
exame prévio de edital tratada no TC- 26607/026/071. 

Acresço que a redação da cláusula editalícia 
combatida mostra-se ainda mais inadequada na medida em que foram 
cobrados oito anos de registro da sociedade de advogados na Ordem dos 
Advogados do Brasil, condição que exclui profissionais especializados que 
venham por exemplo atuando há muitos anos de forma autônoma na área 
trabalhista e que tenham se associado recentemente.       

 
Consigno que, à época da contratação em baila, a 

EMDEC dispunha de uma estrutura de seis advogados (evento 11.3 do eTC 
2001.989.136), revelando-se desarrazoada a contratação de escritório de 
advocacia pelo valor anual de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais)  
para a prestação de serviços trabalhistas rotineiros, conforme descrição dos 
mesmos inserida no anexo I do edital (evento do 11.21 do eTC- 443/989/13 – 
Especificações Técnicas e Condições da Prestação dos Serviços). 

 
Pelo exposto, considero procedente a representação 

(eTC-443/989/13) e irregular o Pregão 03/13 e o Contrato 06/13 (eTC- 
2001/989/13), acionando o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º da Lei 
709/93. 

 
Aplico, com base no estipulado no inciso II, do artigo 

104 da Lei 709/93, à cada uma das autoridades que firmaram o ajuste, srs.  
SÉRGIO BENASSI e MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO, multa que estipulo 
em 200 (duzentas) UFESP’s, devendo ser apresentadas as guias de restituição 
procedidas junto ao fundo de despesa desta Corte no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da expiração do prazo recursal, sem o que o débito será 
inscrito em dívida ativa. 

 
Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, apurados após o 

período de recurso, para que o EMDEC apresente medidas diante do ora 
decidido, sob pela de aplicação de sanção pecuniária. 

 
Comunique-se ao representante, representado e 

Ministério Público Estadual. 
 
Esclareço que, por se tratar de procedimento 

eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, a íntegra da decisão, 
da representação e demais documentos poderão ser obtidos, mediante 
regular credenciamento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na 
página www.tce.sp.gov.br  

   
Publique-se, por extrato. 

                     
1
  PELO VOTO DOS CONSELHEIROS ROBSON MARINHO, RELATOR, EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, 

EDGARD CAMARGO RODRIGUES, CLAUDIO FERRAZ DE ALVARENGA E RENATO MARTINS COSTA, BEM COMO 

PELO DO SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DE CAMPOS, O E. TRIBUNAL PLENO, EM 

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2007, DECIDIU DETERMINAR A CETESB QUE SUPRIMA DO ITEM 4.3.1 DO 

EDITAL EM EXAME A MENÇÃO AO TEMPO MÍNIIMO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 

http://www.tce.sp.gov.br/
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Ao Cartório para as providências cabíveis, inclusive 

quanto ao trânsito em julgado e posterior arquivamento. 
 
GC, 29 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
    Cristiana de Castro Moraes 
               Conselheira 
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EXTRATO DE SENTENÇA 

 PROCESSO:               eTC-002001/989/13  

CONTRATANTE:   EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
CAMPINAS – EMDEC 

CNPJ:                         44.602.720/0001-00                                           
RESPONSÁVEIS:     SÉRGIO BENASSI (DIRETOR PRESIDENTE); MIGUEL 

JORGE NICOLAU FILHO (DIRETOR 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO); ISADORA VILLA 
DE QUEIROZ CHOHFI (GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS)  

CONTRATADA:           NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ:                           03.584.647/0001-04 
RESPONSÁVEL:         ALEXANDRE NICOLETTI 
                                     (TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – EVENTO 

– 11.58) 
OBJETO:                   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (ESCRITÓRIO 

DE ADVOCACIA) PARA PRESTAR SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA 
JURÍDICA TRABALHISTA EM TODAS AS 
INSTÂNCIAS. 

EM EXAME:          PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/13 E CONTRATO Nº 
006/13  DE 25/04/13  

 
AUTORIDADES QUE FIRMARAM 
O INSTRUMENTO:   SÉRGIO BENASSI (DIRETOR PRESIDENTE) E MIGUEL 

JORGE NICOLAU FILHO (DIRETOR 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO) E PELA 
CONTRATADA - ALEXANDRE NICOLETTI            

  
PROCESSO:                 eTC-000443/989/13-2 
REPRESENTANTE: LOPES GONÇALES E MELLO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 
REPRESENTADA:     EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 

CAMPINAS S/A – EMDEC  
ASSUNTO:    REPRESENTAÇÃO EM FACE DE POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES COMETIDAS NO EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012 

 
ADVOGADOS:              Drs. FERNANDO LOPES GONÇALVES 
                                              OAB/SP 196.459 
                                              PATRÍCIA SCIASCIA PONTES 
                                              OAB/SP 127.419 
                                              FLÁVIA ORTIZ 
                                              OAB/SP 172.987 
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EXTRATO: Pelos motivos expostos na sentença referida, considero procedente 
a representação (eTC443/989/13) e irregular o Pregão 03/13 e o Contrato 
06/13 (eTC- 2001/989/13), acionando o disposto nos incisos XV e XXVII, do 
artigo 2º da Lei 709/93. 
Aplico, com base no estipulado no inciso II, do artigo 104 da Lei 709/93, à cada 
uma das autoridades que firmaram o ajuste, srs.  SÉRGIO BENASSI e 
MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO, multa que estipulo em 200 (duzentas) 
UFESP’s, devendo ser apresentadas as guias de restituição procedidas junto 
ao fundo de despesa desta Corte no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir 
da expiração do prazo recursal, sem o que o débito será inscrito em dívida 
ativa. 
Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, apurados após o período de recurso, para 
que o EMDEC apresente medidas diante do ora decidido, sob pela de 
aplicação de sanção pecuniária. 
Comunique-se ao representante, representado e Ministério Público Estadual. 
Esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade 
da Resolução nº 01/2011, a íntegra da decisão, da representação e demais 
documentos poderão ser obtidos, mediante regular credenciamento no 
Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br  

   
Publique-se. 
 
Ao Cartório para as providências cabíveis, inclusive 

quanto ao trânsito em julgado e posterior arquivamento. 
 
GC, 29 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
    Cristiana de Castro Moraes 
               Conselheira 

 

http://www.tce.sp.gov.br/

