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CONSELHEIRO EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
PRIMEIRA CÂMARA    -    SESSÃO: 01/12/09 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL 
26 TC-000020/012/09 
Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de 
Peruíbe. 
Contratada: TERRACOM Construções Ltda. 
Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame 
Licitatório, pela Homologação e que firmou(aram) o(s) 
Instrumento(s): Julieta Fujinami Omuro (Prefeita). 
Objeto: Construção do Conjunto Habitacional Santa Isabel 
com 320 unidades habitacionais na Bacia do Rio Preto em 
Peruíbe/SP. 
Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato celebrado 
em 19-12-08. Valor – R$16.240.802,78. Justificativas 
apresentadas em decorrência da assinatura de prazo, nos 
termos do artigo 2º, inciso XIII da Lei Complementar 
709/93, pelo Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, 
publicada no D.O.E. de 12-03-09.  
Advogado(s): Sérgio Martins Guerreiro e Tânia Mara Avino, 
André Figueiras Noschese Guerato, Soraia Silvia Fernandez 
Prado.  
Acompanha: TC-025061/026/08. 
Auditada por:    UR-12 – DSF-I. 
Auditoria atual: UR-12 – DSF-I. 
 
 

Trata o presente processo de concorrência e 
contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PERÚÍBE 
e a TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., tendo por objeto a 
construção do Conjunto Habitacional Santa Isabel, com 320 
unidades habitacionais na Bacia do Rio Preto em Peruíbe. 

 
O contrato foi celebrado em 19 de dezembro 

de 2008, com prazo de execução de 20 (vinte) meses e pelo 
valor total de R$ 16.240.802,78, sendo que dos recursos 
anteriormente orçados: - R$ 10.000.000,00 eram derivados do 
Contrato de Repasse nº 233.471-14/2007, celebrado com o 
Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal no âmbito 
do Programa FNHIS; - R$ 4.595.130,33 eram derivados do 
Convênio nº 1.03.02.00/0.00.00.00/0077/2008, celebrado com 
a CDHU para a execução das 320 unidades habitacionais no 
Conjunto Habitacional Santa Isabel; - R$ 1.645.672,45 eram 
contrapartida do Município de Peruíbe. 
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O ajuste foi precedido da Concorrência nº 

03/2008, na qual 23 (vinte e três) interessadas adquiriram 
o edital, tendo havido o efetivo ingresso de 03 (três) 
licitantes, das quais 02 (duas) foram inabilitadas e apenas 
01 (uma) restou habilitada para apresentar proposta. 

 
O laudo de auditoria, elaborado pela 

Unidade Regional de Peruíbe, concluiu pela irregularidade 
da contratação, tendo sido apontadas várias 
irregularidades, consoante resumo abaixo: 

 
1) Os itens “7.5.3” e “7.5.4” do edital 

estabeleceram, como parcelas de relevância para fins de 
qualificação técnica a experiência anterior em serviços de 
“trabalho social” e “realocação de famílias”, o que, além 
de confrontar com a Súmula nº 30 deste Tribunal, configura 
restrição indevida à livre concorrência, corroborada pelo 
notável descompasso entre as empresas que adquiriram o 
edital (23) e a existência de única habilitada; 

2) Pesou contra as duas empresas 
inabilitadas o não cumprimento da exigência de contarem com 
profissionais da área de serviço social em seus quadros 
permanentes (exigência do item “7.5.5”); 

3) Cumprimento parcial do v. Acórdão 
proferido na representação apreciada como Exame Prévio de 
Edital no processo TC-025061/026/08; 

4) Não cumprimento dos requisitos legais 
estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 16, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

5) Ausência de pesquisa dos preços de 
mercado; 

6) Falta de publicação do aviso de edital 
em jornais de circulação local e regional. 

 
Por meio do despacho publicado no D.O.E. de 

12/03/2009, nos termos do artigo 90, da Lei Complementar 
Estadual nº 709/93, foram notificados todos os responsáveis 
pelo certame e posterior contratação, além de ter sido 
acionado o dispositivo do artigo 2º, inciso XIII, da Lei 
Orgânica deste Tribunal. 

 
As justificativas da Prefeitura Municipal 

de Peruíbe vieram pelo protocolado TC-013931/026/09, 
juntado às fls. 1.632/1.736, onde foram apresentadas 
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alegações pontuais para cada um dos apontamentos da Unidade 
Regional de Registro, com destaque para os dispositivos do 
artigo 16, da LRF, no sentido que as tratativas do Convênio 
dispensaram os procedimentos daqueles dispositivos, e 
ainda, para as cláusulas de qualificação técnica, no 
sentido de que eram exigências do Ministério das Cidades e 
da instituição financiadora a inclusão de serviços 
relativos a trabalho social e realocação de famílias, para 
os quais são necessários profissionais da área de serviço 
social, sociologia, psicologia ou pedagogia. Também foi 
sustentado o cumprimento da decisão proferida no processo 
TC-025061/026/08. 

 
As justificativas da empresa Terracom 

Construções Ltda. vieram pelo protocolado TC-020606/026/09, 
juntado às fls. 1.788/1.824, onde foram ratificadas as 
alegações da Prefeitura Municipal de Peruíbe, bem como 
afirmado que: - “Nota-se, com facilidade, que as possíveis 
impropriedades levantadas pela diligente auditoria dizem 

respeito tanto à fase interna da licitação, como à etapa de 

confecção do edital, providências típicas e exclusivas da 

Municipalidade de Peruíbe, algumas delas absolutamente 

inacessíveis aos licitantes”; - “No entanto, é possível 

ressaltar que o procedimento licitatório transcorreu 

regularmente, prestigiando-se a competitividade”. 
 
Nos pareceres de fls. 1.825/1.835, a 

Assessoria Técnica, a Chefia da Assessoria Técnica e a SDG 
manifestaram-se pela irregularidade da matéria, em suma, 
destacando os vícios das cláusulas editalícias para 
qualificação técnica e a inconsistência do orçamento da 
contratação. 

 
 
É o relatório. 
 
 

NPG/. 



4 
 

PRIMEIRA CÂMARA                 SESSÃO: 01/12/09 
ITEM: 26                        TC-000020/012/09 

 
 

Trata o presente processo de concorrência e 
contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE PERÚÍBE 
e a TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., tendo por objeto a 
construção do Conjunto Habitacional Santa Isabel, com 320 
unidades habitacionais na Bacia do Rio Preto em Peruíbe. 

 
Acolho os pronunciamentos unânimes dos 

órgãos técnicos, à vista da clara irregularidade do caso em 
apreciação. 

 
Primeiramente, temos a efetiva anulação do 

caráter competitivo do certame em virtude de cláusulas 
editalícias que inviabilizaram a livre concorrência, com 
requisitos que afrontaram o princípio constitucional do 
artigo 37, inciso XXI, da Carta Maior, de que somente serão 
admitidas exigências de qualificação técnica que sejam 
indispensáveis à garantia da futura execução contratual. 

 
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 

era objeto cuja natureza é a de serviços e obras de 
engenharia, sendo que, pelo seu evidente escopo, o único 
segmento de mercado apto a celebrar a futura contratação e 
a participar do procedimento licitatório era o da 
construção civil, composto por empresas de engenharia da 
atualmente denominada “indústria da construção”. 

 
Pode-se verificar, do mesmo modo, que o 

sucesso da execução contratual depende predominantemente de 
ser ou não bem sucedida a execução das unidades 
habitacionais e demais instalações do Conjunto Habitacional 
Santa Isabel. 
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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 Geral de 
Licitações, quando insculpiu conceitos ligados à 
pertinência e compatibilidade em características, os quais 
estão intimamente ligados à indispensabilidade consagrada 
pelo legislador constitucional no já citado inciso XXI, do 
artigo 37, da Carta Magna. 

 
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 
nº 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 



6 
 

princípios constitucionais e legais consagrados em nosso 
ordenamento, o que não ocorreu no presente caso. 

Note-se que houve a apresentação de apenas 
uma proposta, nada obstante o registro de que 23 (vinte e 
três) 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 editalícias aqui 
tratadas. 

 
Ante o exposto, ponho-me de acordo com os 

pronunciamentos da Assessoria Técnica, da Chefia da 
Assessoria Técnica e da SDG, e VOTO pela IRREGULARIDADE da 
concorrência e do contrato, DETERMINANDO, por conseqüência, 
sejam expedidos os ofícios, nos termos do artigo 2º, 
incisos XV e XXVII, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, 
concedendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 
Peruíbe o prazo de 60 (sessenta) dias, para que informe 
esta Corte acerca das providências adotadas em face das 
irregularidades apuradas. 
 
 
 

EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
CONSELHEIRO 
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