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GABINETE DO CONSELHEIRO 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
(11) 3292-3531 (11) 3292-3368 - gcseb@tce.sp.gov.br 

Expediente: TC- 017242.989.19-2. 

Representante: Carlos Daniel Rolfsen 

Representada: Prefeitura Municipal de São Sebastião 

Assunto:           Representação que visa ao exame prévio do edital do 

pregão presencial nº 63/2019, do tipo menor preço unitário por lote (Km rodado), 

que tem por objeto a “contratação de empresa para prestação de serviços de 

transporte de alunos com necessidades educacionais especiais do Município”. 

Responsável:   Felipe Augusto (Prefeito) 

Subscritora do edital: Vivian Monteira Augusto (Secretária Municipal da Educação). 

Sessão de abertura: 07-08-19, às 09h00min. 

Advogado cadastrado no e-TCESP: Carlos Daniel Rolfsen (OAB/SP nº 142.787). 

  

1. CARLOS DANIEL ROLFSEN formula, com fundamento no artigo 113, § 1º, 

da Lei nº 8.666/93, representação que visa ao exame prévio do edital do 

pregão presencial nº 63/2019, do tipo menor preço unitário por lote (Km rodado), 

elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, que tem por 

objeto a “contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 

alunos com necessidades educacionais especiais do Município”. 

 

2. Insurge-se o Representante contra os seguintes aspectos do instrumento 

convocatório: 

a) Omissão quanto ao prazo para assinatura do contrato, em descompasso 

com o artigo 40, II, da Lei nº 8.666/93; 

b) Exigência de apresentação, no ato da assinatura do contrato1, de diversos 

documentos dos veículos, configurando requisição de propriedade prévia dos 

mesmos, em afronta ao artigo 30, § 6º, da Lei de Licitações; 

                                                 
1
 7.5.11. A Licitante deverá apresentar declaração de que se vencedora do certame possui: 

a) Certificados de propriedade de todos os veículos destinados ao atendimento do objeto licitado, em nome da 
proponente; 
b) Vistoria emitida pelo CIRETRAN; 
c) Relação dos nomes completos de cada motorista, sendo no mínimo um por veículo; 
d) Documentos dos motoristas: 
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c) Imposição de que os veículos a serem utilizados na prestação dos serviços 

sejam necessariamente de propriedade da futura contratada; 

d) Solicitação de registro junto à Agência de Transporte do Estado (ARTESP) e à 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)2, para atividades que não 

estão adstritas àqueles órgãos fiscalizadores, porquanto o transporte de alunos  

se operará dentro do município licitante; 

e) Inexistência de critérios de correção monetária e mecanismos de 

compensação na hipótese de inadimplência da Administração, em afronta ao 

artigo 40, inciso XIV, alíneas “c” e “d” da Lei nº 8.666/93; e 

f) Previsão de rescisão contratual no caso de deferimento de recuperação 

judicial3, eis que carece de amparo legal e contraria a Súmula nº 51 desta 

Corte, que permite a participação de empresas nesta condição no certame.  

Requer, por essas razões, a suspensão do certame e a determinação de 

alteração do edital para fazer cessar os vícios apontados. 

 

3. Considerando que o processo licitatório se presta à garantia da observância 

do princípio constitucional da isonomia e à seleção da proposta mais vantajosa, 

regras que eventualmente afrontem a legalidade e/ou impeçam a correta 

elaboração de propostas devem ser bem esclarecidas, previamente à 

realização do certame, evitando sobrevida de eventual elemento prejudicial à 

competitividade. 

                                                                                                                                               
- Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” ou superior; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social com seu respectivo registro de trabalho; 
- Certificado de conclusão de Curso para Condução de Escolares, emitido pelo órgão competente, conforme art.138, 
inciso V da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); 
e) Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório (DPVAT) de todos os veículos; 
f) Apólice de Seguro (na modalidade RCF) de todos os veículos relacionados, com cobertura total para os passageiros, 
com vigência durante todo o prazo contratual; 
g) comprovação de registro junto a ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres; 
h) comprovação de registros dos ônibus e van adaptada junto a ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo; 
7.5.12. Os documentos elencados no item 7.5.11. deverão ser entregues no ato da assinatura do Contrato. 

 
2
 Vide alíneas “g” e “h” na nota 01 

3
 Cláusula Nona - DA RESCISÃO 

(...) 
IX.6. Este Contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de decretação de falência ou 
deferimento de recuperação judicial, de liquidação ou dissolução da CONTRATADA, independentemente de aviso, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 
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Na hipótese, oportuno que a Administração justifique todas as questões 

impugnadas, das quais destaco, em princípio, a imposição de propriedade dos 

veículos, sem possibilitar que a contratada detenha posse dos mesmos por 

outros meios, como leasing, contrato de locação ou comodato, em 

descompasso com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do decidido nos 

autos dos TC-017563.989.16-9 e TC-017579.989.16-1
4.   

Agrava esta situação a exigência de apresentação de diversos documentos dos 

veículos no ato da assinatura do contrato, principalmente por não ter sido 

indicado o prazo para esta diligência, com potencial de alijar da disputa os 

eventuais interessados que não os possuam previamente e, com isso, causar 

prejuízo ao objetivo da licitação, qual seja, a escolha da proposta mais 

vantajosa para o Poder Público. 

 

4. É o quanto basta para concluir, em exame prévio e de cognição não plena, 

pela ocorrência de possível violação à legalidade e competitividade desejadas, 

suficiente para a concessão da providência cautelar, a permitir sejam bem 

esclarecidas, durante a instrução, todas as questões suscitadas. 

Considerando que a entrega das propostas está designada para o dia 07-08-

19, às 09h00min, acolho a solicitação de exame prévio do edital, 

determinando, liminarmente, ao Prefeito que SUSPENDA a realização da 

sessão pública de recebimento dos envelopes e ABSTENHA-SE DA ADOÇÃO 

DE QUAISQUER MEDIDAS CORRETIVAS NO EDITAL ATÉ ULTERIOR 

DELIBERAÇÃO DESTA CORTE. 

 

5. Notifique-se o Prefeito para que encaminhe a este Tribunal, em 48 horas, a 

contar da publicação na imprensa oficial, as razões de defesa que entender 

pertinentes, acompanhadas do inteiro teor do edital, informações sobre 

publicações, eventuais esclarecimentos e o destino dado a impugnações ou 

recursos administrativos que possam ter sido intentados. 

                                                 
4
 Tribunal Pleno, sessão de 22-02-17, Relator e. Conselheiro DIMAS EDUARDO RAMALHO  
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Não querendo apresentar o inteiro teor do instrumento convocatório, poderá a 

autoridade certificar que o apresentado pela Representante corresponde 

fielmente à integralidade do edital original, que deverá ser suficiente para o 

exame previsto no § 2º do artigo 113 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Oportuno advertir que o descumprimento desta determinação sujeitará o 

responsável, acima identificado, à punição pecuniária prevista no art. 104, III, 

da Lei Complementar estadual nº 709/93. 

Em caso de superveniente desconstituição do certame, mediante revogação ou 

anulação do edital, o ato deverá ser comunicado a esta Corte, com a devida 

comprovação de sua publicidade na Imprensa Oficial ou local. 

Informe-se ainda que, nos termos da Resolução n. 01/2011, a íntegra desta 

decisão e da inicial poderá ser obtida no Sistema de Processo Eletrônico (e-

TCESP), na página www.tce.sp.gov.br, mediante cadastramento que é 

obrigatório. 

 

6. Submetam-se estas medidas, na primeira oportunidade, para referendo do 

E. Plenário, nos termos do artigo 221, parágrafo único, do Regimento Interno. 

Findo o prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa, 

encaminhem-se os autos à ATJ para manifestação e dê-se vista ao DD. 

Ministério Público de Contas, retornando-se por SDG. 

Ultimada a instrução processual, remetam-se os autos ao E. Plenário. 

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente. 

Publique-se. 

GC.SEB, 05 de agosto de 2019. 

 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

            CONSELHEIRO 

 

 

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

