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EXAME PRÉVIO DE EDITAL 

RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
TRIBUNAL PLENO - SESSÃO DE 28-05-2014 – MUNICIPAL 

REFERENDO 
 

============================================================ 
Processo:   TC-002461.989.14-7 
Representante: J. M. Guimarães ME 
Representada:   Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
Assunto:   Exame prévio do edital do pregão presencial nº 93/2014, 
do tipo menor preço por item, que tem por objeto “o registro de preços 
para fornecimento de dispensadores, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
conforme Anexo I” 
Responsável:    Carlos José de Almeida (Prefeito) 
Subscritora do Edital: Juliana Aparecida Pepato (Diretora do 
Departamento de Recursos Materiais) 
Advogada no e-Tcesp: Larissa Alves Nogueira (OAB/SP nº 316.204) 
Valor estimado: Não consta no edital 
============================================================ 
 

Peço ao E. Plenário, nos termos do artigo 
221, parágrafo único do Regimento 
Interno, seja referendado o despacho por 
meio do qual determinei a paralisação do 
certame com vistas ao exame prévio do 
edital em epígrafe. 

 
                                                              Sala das Sessões, 28 de maio de 2014. 

 
 
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

                                                                             CONSELHEIRO 
 
 
1. J. M. GUIMARÃES ME formula, com fundamento no artigo 113, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93, representação que visa ao exame prévio do pregão presencial nº 
93/2014, do tipo menor preço por item, elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, cujo objeto é “o registro de preços para fornecimento de 
dispensadores”. 
 
2.  Insurge-se a Representante contra as seguintes disposições do edital: 
  a) Falta de requisição de comprovação de regularidade fiscal 
perante as Fazendas Federal, Estaduais e Municipais; 
  b) Ausência de indicação dos quantitativos mínimos e máximos que 
a Administração pretende contratar. 

Requer, por essas razões, a suspensão liminar do certame e, ao final, 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. 
   Na hipótese vertente, insurge-se a Representante contra a ausência de 
previsão de comprovação de regularidade fiscal das licitantes para com as Fazendas 
federal, estadual e municipal, como previsto no artigo 29, inciso III, da Lei federal nº 
8.666/93. 

Nesse sentido, é certo que, em alguns dispositivos, aquela norma 
delimita as imposições que poderão ser feitas às interessadas, dentro do juízo de 
conveniência da Administração. 

No entanto, não é o que ocorre no artigo 29, que, taxativamente, 
dispõe:  

 
Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso, consistirá em:  
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  
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;  
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art29iv


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo 

 

 

 

 

3 

 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.  
  
Evidente, assim, que a verificação da regularidade fiscal ali imposta, não 

se consubstancia como uma mera faculdade concedida do Administrador 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 ora suscitadas. 
   Considerando que a entrega das propostas está designada para o dia 26-
05-14, às 14h00min, 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. 
  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. 
  Advirto 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. 
  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 para manifestação dos órgãos técnicos e do DD. Ministério 
Público de Contas, nos termos do procedimento indicado no artigo 223 do Regimento 
Interno. 
   Ultimada a instrução processual, remetam-se os autos ao E. Plenário. 
   Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente. 
  Publique-se. 
 

GCSEB, 23 de maio de 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.tce.sp.gov.br/
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SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
CONSELHEIRO 


