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Senhor Presidente, 

Senhores Conselheiros, 

Senhor Procurador do Ministério Público de Contas  

 

Dando cumprimento ao Art. 221, Parágrafo 

Único, do Regimento Interno, submeto ao REFERENDO do e. 

Plenário as decisões de suspensão dos certames dos Municípios 

de: SOROCABA e GUAIÇARA. 

1. MUNICÍPIO DE SOROCABA 

Processos a)001433.989.14-2; b)1499.989.14-3 –

Representantes: a)IMPREJ ENGENHARIA LTDA; b) BADDINI & BADDINI 

CONSULT E ASSESSORIA JURIDICA LTDA – ME – Representação 

contra edital do Pregão Presencial nº 30/2014, que destina à 

contratação de empresa para serviços de recuperação de 

pavimentação asfáltica. 

 

2. MUNICÍPIO DE GUAIÇARA 

Processo: nº 00001484.989.14-0 

Representante: NOVOSIS PROCES DE DADOS LTDA – 

EPP - Representação contra o edital do Pregão Presencial 

005/2014, tendo por objeto a Contratação de Locação de 

Softwares das áreas de Contabilidade Pública, Folha de 

Pagamento, Nota Fiscal Eletrônica/ISS Eletrônico e 

Arrecadação. 

É o que me cabia cientificar o e. Plenário. 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

Conselheiro 

 
Op. 

 

DESPACHO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 

 

Processos:E-tcesp a)001433.989.14-2; b)1499.989.14-3  

Representantes:a)IMPREJ ENGENHARIA LTDA 

b) BADDINI & BADDINI CONSULTORIA E  ASSESSORIA 

JURIDICA LTDA – ME 
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Assunto:Representação contra itens do edital Pregão 

Presencial nº 30/2014, que destina à contratação de 

empresa para serviços de recuperação de pavimentação 

asfáltica. 

 

 

Vistos. 

1. Analiso representações formuladas 

pela empresas IMPREJ ENGENHARIA LTDA e BADDINI & 

BADDINI CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA LTDA–ME, 

contra itens do edital do Pregão Presencial nº 

30/2014, da PREFEITURA DE SOROCABA, que destina à 

contratação de empresa para serviços de recuperação de 

pavimentação asfáltica. Está aprazado o dia 2/4 para 

abertura do certame. 

2. Em ambos os processos fixei prazo 

para que a Prefeitura apresentasse suas justificativas 

sobre os questionamentos, tendo-se resposta, apenas 

para os pontos abordados no processo e-tcesp 

1433.989.14. 

3. As representações alegam ofensa à 

legislação e jurisprudência desta Corte, especialmente 

nos itens 12.1.3  - qualificação técnica - e 12.1.4 – 

qualificação econômico-financeira. 

4. Considerando não ter havido qualquer 

justificativa para os pontos levantados pela segunda 

representante, a análise que faço das impugnações e da 

resposta oferecida, conduz-me a receber a matéria como 

exame prévio de edital, com a consequente suspensão do 

certame, por vislumbrar possível afronta às normas, e 

assim o faço, com fundamento no § 1º do art. 221 do 

Regimento Interno.   

5. Deve o Senhor Prefeito de SOROCABA 

adotar as providências e no prazo e forma regimentais 

apresentar suas justificativas e documentação 

necessárias à instrução processual. 

PUBLIQUE-SE.  

Deve, o Cartório, adotar as providências 

quanto à: a)notificação da PREFEITURA DE SOROCABA, via 

sistema; b) promover a Autuação como Exame Prévio e o 

trâmite conjunto dos dois processos; c)acompanhar a 

resposta, fazendo a inserção nos processos; d) 

incluir, ambos, na pauta de julgamento da próxima 

Sessão do e. Tribunal Pleno, para referendo; e) 

promover a tramitação por ATJ, MPC e SDG.  

Cumpra-se. 

GC-ARC, 28 de março de 2014. 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

Conselheiro 

Op.  

 

DESPACHO DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE 

CITADINI 
 

PROCESSO: 00001484.989.14-0 
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REPRESENTANTE: NOVOSIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 

EPP  

ADVOGADO: MARIO LUIS DIAS PEREZ  

REPRESENTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA  

ASSUNTO: Impugnações lançadas contra o edital do 

pregão presencial nº. 005/2014, tendo por objeto a 

Contratação de Locação de Softwares das áreas de 

Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Nota Fiscal 

Eletrônica/ISS Eletrônico e Arrecadação. 

 

Vistos. 

1. A empresa NOVOSIS representa contra itens 

do edital do Pregão Presencial nº 005/2014, da 

PREFEITURA DE GUAIÇARA, que objetiva contratar empresa 

de locação de softwares e tem a data de 28/3 aprazada 

para a abertura do certame. 

2. A Representante relata tratar-se de 

republicação de edital anterior e já impugnado nesta 

Corte, nos processos 234.989.14 e 301.989.14, os quais 

foram arquivados sem julgamento de mérito, tendo em 

vista a revogação do edital. 

3. Mostra-se inconformado com alguns 

dispositivos do edital, podendo-se sintetizar suas 

alegações: a)quanto ao não fornecimento das estruturas 

dos dados a serem convertidos e da necessidade de 

realização de engenharia reversa; b) o prazo de 

implantação dos programas que afirma ter sido 

diminuído em relação ao anteriormente previsto; c) da 

ausência de parâmetros objetivos e de disposições 

coerentes na exigência de amostras; da 

indisponibilidade  do edital. 

4. A análise perfunctória que no exíguo 

tempo é possível fazer, impede a verificação de 

preclusão, e, entendendo ser prudente, no caso, 

receber a matéria como exame prévio de edital, assim o 

faço, com fundamento no Parágrafo único do art. 221 do 

Regimento Interno para determinar a suspensão do 

certame, cuja data está fixada para o próximo dia 28. 

Deverá, o Senhor Prefeito de GUAIÇARA, no 

prazo e forma regimentais apresentar as justificativas 

e documentação necessária, cabendo ressaltar, por 

oportuno, que nos termos da Resolução n. 01/2011, a 

íntegra da inicial poderá ser obtida no Sistema de 

Processo Eletrônico (e-TCESP), na página 

www.tce.sp.gov.br, mediante cadastramento. 

Publique-se. 

Deve, o Cartório, adotar as providências, 

inserindo a resposta e dando seguimento ao trâmite 

regimental, por Assessoria Técnico-Jurídica, 

http://www.tce.sp.gov.br/
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Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria 

Geral. 

Cumpra-se. GC-ARC, 26 de março de 2014. 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

Conselheiro 

Op. 

 


