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mento, seja por vetar indistintamente a participação de empre-
sas sancionadas em outras esferas da Administração. Desta-
cam-se, mais ainda, potenciais controvérsias decorrentes das 
hipóteses de prorrogação, extinção e modificação do contrato, 
da aferição da regularidade fiscal e da indefinição de metas 
qualitativas a serem perseguidas pela futura concessionária. 
Dessa maneira, melhor que a tutela pedida seja concedida, ofe-
recendo-se à representada, em contrapartida, a oportunidade 
de oferecer informações sobre o quanto alegado. Por tais 
razões, essencialmente para preservar direitos subjetivos de 
intrincada reparação, DEFIRO ao representante André Nardini 
de Oliveira Roland a medida liminar prevista no art. 221, Pará-
grafo Único, do Regimento Interno, determinando à Empresa de 
Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba que se digne 
suspender imediatamente o andamento do Processo de Concor-
rência nº 2/2019, processando-se a inicial sob o rito do Exame 
Prévio de Edital. Assino àquela Empresa, mais ainda, o prazo de 
48 (quarenta e oito) horas para que tome conhecimento da 
representação, encaminhando informações, documentos e cópia 
do instrumento convocatório impugnado, tendo em vista o 
esclarecimento das controvérsias. Por último, reitero aos res-
ponsáveis legais a necessidade de que se abstenham da prática 
de quaisquer atos até ulterior deliberação desta Corte sobre o 
mérito da matéria, ressalvado o caso de revogação ou anulação 
do processo licitatório, ato que, se produzido, deverá ser infor-
mado no processo, com a juntada da respectiva publicação no 
DOE. Apresentados os esclarecimentos ou decorrido o prazo 
sem ação dos interessados, dê-se vista dos autos ao d. MPC, 
retornando com urgência. Ao Cartório para providências.

Publique-se.
 EXPEDIENTE: TC-001735/026/19 (Ref.: TC-000360/006/14) 

INTERESSADO: Fernando Galvão Moura, Prefeito do Muni-
cípio de Bebedouro ASSUNTO: Pedido de vista e extração de 
cópias dos autos Defiro o pedido, observadas as formalidades 
legais e regulamentares. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste despacho. Ao Cartório. Junte-se no processo 
respectivo.

Publique-se.

 DESPACHOS DA CONSELHEIRA 
CRISTIANA DE CASTRO MORAES

 DESPACHOS DA CONSELHEIRA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
Proc: eTC-6788.989.16-8.Interessada: Prefeitura Municipal 

de Mogi Mirim.Responsável: Carlos Nelson Bueno.Procurado-
res: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 109.013), 
Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP 247.092), Rodrigo Pozzi 
Borba da Silva (OAB/SP 262.845) e Tatiana Barone Sussa (OAB/
SP 228.489.Assunto: Contas do exercício de 2017.Em Exame: 
Requerimento de Vista Processual, formalizado por Luis Gusta-
vo Antunes Stupp, ex-Prefeito, por sua procuradora Dr. Fátima 
Cristina Pires Miranda, (OAB/SP nº 109.889), conforme evento 
nº 101.Defiro o requerimento de vista processual, formulado 
por Luis Gustavo Antunes Stupp, ex-Prefeito, por sua procurado-
ra Dra. Fátima Cristina Pires Miranda, (OAB/SP nº 109.889),pelo 
prazo de (5) cinco dias, a partir da publicação do presente, em 
atendimento ao solicitado no evento nº 101.

Publique-se.
Proc: eTC-16684.989.18-9 (CONTRATO).Contratante: Pre-

feitura Municipal de Campos do Jordão.Contratada: Best Book 
Comércio de Livros Ltda.Responsáveis: Vinícius Félix Azevedo e 
Flávia Félix Azevedo.Objeto: Aquisição emergencial dos gêneros 
alimentícios destinados ao Programa Municipal de Alimenta-
ção Escolar – Merenda.Matéria: Inexigibilidade de Licitação 
nº 001/2013;Nota de Empenho nº 1999/000.13, de 08/04/13, 
Valor: R$ 59.900,00 (evento 1.29);Responsáveis pela Inexigibi-
lidade de Licitação e pela Ratificação: -Pela Contratante: Frede-
rico Guidoni Scaranello (Prefeito) e Marta Maria Esteves (Secre-
tária Municipal de Educação) - evento 1.27.-Pela Contratada: 
Prejudicado.Advogados(as): Elias Nejar Badu Mahfud (OAB/SP 
nº 166.697); Iris Cardoso de Brito (OAB/SP nº 178.476); Israel de 
Brito Lopes (OAB/SP 268.420), Andressa Renata Falcon (OAB/
SP 400.632), Antonio Sergio Baptista (OAB/SP nº 17.111); José 
Ricardo Biazzo Simon (OAB/SP nº 127.708), Renata Fiori Puccet-
ti (OAB/SP 131.777), Cleber Vargas Barbieri (OAB/SP 252.785), 
Andrea Cristine Faria Frigo Medeiros (OAB/SP 290.085), Nicolas 
Tadeu Lousada Farfel (OAB/SP 369.555), Kaique Jacinto Carva-
lho Almeida (OAB/SP 390.646) e Marcella Rodrigues de Oliveira 
(OAB/SP 411.196).Em Exame: Requerimento de vista processual 
formulado pela empresa Best Book Comércio de Livros Ltda, 
por seu procurador Israel de Brito Lopes(OAB/SP n.º 268.420), 
eventos nº 49 (Protocolo: 4564424).Considerando tratar-se de 
processo eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, 
e estando o advogado regularmente habilitado nos autos, 
conforme evento nº 51,com acesso à íntegra das manifestações 
e dos documentos a eles relativos, torna-se desnecessário o 
deferimento de vista processual.

Publique-se.
Proc: TC-22536.989.18-9.Contratante: Prefeitura Munici-

pal de Tupã.Gestor atual: José Ricardo Raymundo - Prefeito.
Contratada: Única Propaganda Ltda.Objeto: Fornecer serviços 
publicitários, tais como definidos na Norma Padrão nº II, do I 
Congresso Brasileiro de Propaganda,incorporada pelo Decreto 
Federal nº 57.960, de 1º/02/66, destinados à Secretaria Muni-
cipal de Administração.Assunto: Dispensa de Licitação (PI nº 
1.337/2016) (Amparo Legal: art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8666/93);Contrato nº 24/2016 de 10/02/16 – Vigência: 90 
(noventa) dias (10/02/2016 a 10/05/2016)Valor: R$ 150.000,00 
(evento 11.3).Proc: TC-22540.989.18-3.Contratante: Prefeitura 
Municipal de Tupã.Gestor atual: José Ricardo Raymundo - 
Prefeito.Contratada: Única Propaganda Ltda.Objeto: Fornecer 
serviços publicitários, tais como definidos na Norma Padrão nº 
II, do I Congresso Brasileiro de Propaganda, incorporada pelo 
Decreto Federal nº 57.960, de 1º/02/66, destinados à Secreta-
ria Municipal de Saúde.Assunto: Dispensa de Licitação (PI nº 
1.337/2016) (Amparo Legal: art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8666/93); Contrato nº 25/2016 de 10/02/16 – Vigência: 90 
(noventa) dias (10/02/2016 a 10/05/2016)Valor: R$ 20.000,00 
(evento 11.3).Proc: TC-22542.989.18-1.Contratante: Prefeitura 
Municipal de Tupã.Gestor atual: José Ricardo Raymundo - 
Prefeito.Contratada: Única Propaganda Ltda.Objeto: Fornecer 
serviços publicitários, tais como definidos na Norma Padrão nº 
II, do I Congresso Brasileiro de Propaganda, incorporada pelo 
Decreto Federal nº 57.960, de 1º/02/66 destinados à Secretaria 
Municipal de Educação.Assunto: Dispensa de Licitação (PI nº 
1.337/2016) (Amparo Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8666/93); Contrato nº 26/2016 de 10/02/16 – Vigência: 90 
(noventa) dias (10/02/2016 a 10/05/2016) Valor: R$ 42.500,00 
(evento 11.3).Autoridade Responsável pela Dispensa ou Inexigi-
bilidade de Licitação e que firmou os Instrumentos: Manoel Fer-
reira de Souza Gaspar (então Prefeito).Pela Contratada: Odete 
Maria Lautenschlager Zanko (Representante).Termos de Ciência 
e de Notificação: datados de 10/02/2016 (eventos 11.2 do eTC-
22536.989.18-9, eTC-22540.989.18-3 e eTC-22542.989.18-1).
Advogados(as): Rafael Delgado Chiaradia (OAB/SP 199.092), 
Thais Gonçalves Folha (OAB/SP 420.008).Em exame: Requeri-
mento de prorrogação de prazo para envio de esclarecimentos, 
formulado por Manoel Ferreira De Souza Gaspar, por meio de 
seus advogados, Rafael Delgado Chiaradia (OAB/SP 199.092) 
e Thais Gonçalves Folha (OAB/SP 420.008), nos eventos nº 29 

tivas, além de outras questões decorrentes de violações a pre-
ceitos da Lei de Concessões, como a falta de estipulação de 
metas e de critérios de extinção da outorga. Diante do exposto, 
havendo risco de perecimento de direitos e potencial prejuízo 
ao interesse público, DEFIRO ao representante André Nardini de 
Oliveira Roland a medida liminar prevista no art. 221, Parágrafo 
Único, do Regimento Interno, determinando à Empresa de 
Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba que se digne 
suspender imediatamente o andamento do Processo de Concor-
rência nº 1/2019, processando-se a inicial sob o rito do Exame 
Prévio de Edital. Assino àquela Empresa, mais ainda, prazo para 
que tome conhecimento da representação, encaminhando infor-
mações, documentos e cópia do instrumento convocatório 
impugnado, tendo em vista o esclarecimento das controvérsias, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Por último, reitero aos 
responsáveis legais a necessidade de que se abstenham da prá-
tica de quaisquer atos até ulterior deliberação desta Corte 
sobre o mérito da matéria, ressalvado o caso de revogação ou 
anulação do processo licitatório, ato que, se produzido, deverá 
ser informado no processo, com a juntada da respectiva publi-
cação no DOE. Apresentados os esclarecimentos ou decorrido o 
prazo sem ação dos interessados, dê-se vista dos autos ao d. 
MPC, retornando com urgência. Ao Cartório para providências.

Publique-se.
EXPEDIENTE: 6840.989.19-8 REPRESENTANTE: André Nar-

dini de Oliveira Roland (AOB/SP nº 273.466). REPRESENTADA: 
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – 
URBES – Trânsito e Transporte. ASSUNTO: Despacho de aprecia-
ção sobre petição formulada em face do Edital da Concorrência 
nº 2/2019, certame licitatório destinado à contratação de 
empresa para Concessão do Serviço de Transporte Coletivo 
Urbano – Transporte Especial. André Nardini de Oliveira Roland, 
advogado, subscreve pedido de impugnação do edital da Con-
corrência nº 2/2019, certame instaurado pela Empresa de 
Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, com o 
propósito de outorgar, mediante contrato de concessão, o servi-
ço de transporte público especial naquele Município. Informa o 
representante, em sua alentada petição, que a abertura da lici-
tação está agendada para o dia 7/3/19, às 14h00, cronograma 
que, portanto, demandaria apreciação urgente dos pontos con-
trovertidos que, no seu entendimento, viciariam o correspon-
dente instrumento convocatório. Para tanto, inicia dizendo que 
o certame estaria apenas travestido como licitação destinada à 
Concessão de Serviço Público, tendo em vista permitir à Admi-
nistração afastar-se de eventuais limitações inerentes aos con-
tratos regidos pela Lei nº 8.666/93, como no caso dos prazos de 
vigência menores e condicionados à vigência dos corresponden-
tes créditos orçamentários. Ou seja, a hipótese não ensejaria a 
outorga de serviço à conta e risco do particular mediante tarifa 
paga pelo usuário, mas sim a operação de um sistema de trans-
porte integralmente suportado pelo Poder Público a partir do 
pagamento do custo do quilometro rodado vis-à-vis das distân-
cias percorridas mensalmente. Questiona, em seguida, a imposi-
ção de prévio compromisso formal de aceite de alteração da 
fórmula e critérios de remuneração (item 3.2.2, letra “d”), hipó-
tese que permitiria ao Poder Concedente alterar, no curso do 
contrato, os parâmetros de remuneração da concessionária. 
Também ausente definição quanto às condições objetivas para 
eventual prorrogação do contrato de concessão (minuta de con-
trato, cláusula 2.1), bem como da definição de metas de quali-
dade, conforme preceituado no Art. 18, inciso I, da Lei 8.987/95. 
O representante ainda oferece impugnação ao prazo para o iní-
cio da operação do sistema (90 dias, cf. item 3.2.2, letra “e”), o 
que implicaria elemento de direcionamento do objeto às atuais 
contratadas. Argumenta, igualmente, que o edital vedaria a par-
ticipação de licitantes sancionadas, independentemente de a 
penalidade ter sido ou não aplicada pelo Município de Soroca-
ba (item 2.3), hipótese que indevidamente ampliaria a abran-
gência do impedimento de licitar e contratar com a Administra-
ção. Entende abusiva a exigência de se apresentar compromisso 
formal de disponibilidade de profissional especializado na área 
de transporte de passageiros (item 3.2.2, letra “g”), porquanto 
tal atributo estaria genericamente associado ao conjunto de ati-
vidades próprias do profissional de Engenharia. Quanto à exi-
gência de apresentação de documentos autenticados (item 
6.3.1), vislumbra expressa violação ao conteúdo da Lei nº 
13.726/18. Também critica a medida de qualificação técnica 
empregada, compreendendo que o edital haveria de esclarecer 
o alcance do conceito de aptidão pertinente em características, 
quantidades e prazos com o objeto licitado (item 3.3.2, letra 
“a”). De igual modo, as exigências de qualificação econômico-
-financeira (capital social/patrimônio líquido) e de garantia de 
execução contratual, porque calculadas em função do valor 
estimado da receita do contrato de concessão, estariam em 
desacordo com os limites legais (itens 3.3.3, letra “a”, 7.1 e 
11.9). Tendo em conta que o serviço de transporte público espe-
cial de passageiros sofreria incidência apenas do ISSQN, de 
competência municipal, não caberia exigir das licitantes prova 
de regularidade fiscal em face da Fazenda Estadual (item 3.3.4, 
letras “d” e “d.1”). O representante prossegue seu pedido vol-
tando-se contra a hipótese de intervenção do Poder Concedente 
(minuta de contrato, cláusula 15.3), disposição que estaria em 
desacordo com os limites e preceitos dispostos nos artigos 32 a 
34 da Lei nº 8.987/95, notadamente no que se refere ao adim-
plemento dos valores devidos à concessionária antes e após o 
correspondente decreto. As hipóteses de extinção da concessão 
também não foram previstas, assim como haveria contradição 
entre disposições do edital e da minuta contratual a propósito 
da base de cálculo da garantia de execução (item 7.1 do edital 
e cláusula 4.1 da minuta). A ausência de disposição tratando 
dos critérios, parâmetros e procedimentos destinados ao reajus-
te e revisão da remuneração da contratada implicaria, no seu 
entendimento, violação ao prescrito nos artigos 18,VIII e 23, IV 
da Lei de Concessões (cláusula 3.4 da minuta). Por fim, reclama 
da inexistência de parâmetro quantitativo relativo à mão de 
obra estimada para a operação do sistema aos sábados, domin-
gos e feriados. Com tais argumentos, pede o recebimento da 
inicial sob o rito do Exame Prévio de Edital, com determinação 
de imediata suspensão do certame e requisição de informações, 
bem como, no mérito, que as impugnações sejam acolhidas, 
tendo em vista a revisão e correção do edital atacado. A licita-
ção instaurada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano e 
Social de Sorocaba – URBES envolve tema de primeira ordem, 
porquanto objetiva conceder a particular sistema de transporte 
público dedicado a pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, não raro socioeconomicamente vulnerá-
veis. Disso decorre, portanto, prerrogativa legal de gratuidade 
do serviço, situação que, ao menos em princípio, pode gerar 
equação econômico-financeira incompatível com o instituto da 
concessão. De plano, parece que no caso concreto a concessão 
como instrumento de realização da finalidade pública se con-
funde com o conceito mais genuíno de prestação de serviço por 
particular mediante contrato, ou até com o de permissão ou 
autorização firmadas no âmbito do Sistema de Transporte Públi-
co Coletivo como um todo, o que, assim, recomenda melhor 
perquirição. Além disso, evidencia-se no conjunto de questiona-
mentos que o instrumento convocatório impõe medidas de 
habilitação restritivas, seja por definir índices contábeis a partir 
do montante da receita operacional prevista para o empreendi-

instrumento deva ser amoldado ao quanto disposto na Súmula 
nº 51 deste E. Corte. Sobre a exigência de que o responsável 
técnico da futura concessionária tenha participado de curso de 
especialização na área de Transporte de Passageiros (item 6.2.5, 
letra “h”), entende o representante que o dispositivo não 
encontra amparo na lei, notadamente porque a atividade de 
transporte de passageiros insere-se no rol de atribuições do 
profissional de Engenharia. (cf. Resolução CONFEA nº 218/73). 
Aponta, em seguida, que o edital impõe a apresentação de 
documentos autenticados (item 6.3.1), em clara oposição, por-
tanto, ao preceituado na Lei Federal nº 13.726/18. A propósito 
dos requisitos necessários à comprovação da qualificação técni-
ca das licitantes (item 6.3.2, letra “a”), entende que o edital 
deveria esclarecer o alcance a ser dado aos conceitos de experi-
ência pertinente em características e prazos com o objeto, sob o 
risco de estabelecer aferição subjetiva das aptidões que vierem 
a ser apresentadas. O edital ainda adotaria como base de apu-
ração dos requisitos de qualificação econômico-financeira o 
montante estimado da receita do sistema concedido, modelo 
que haveria de se assentar exclusivamente no valor correspon-
dente aos investimentos esperados da concessionária. Sobre a 
exigência de demonstração de regularidade fiscal em face da 
Fazenda Estadual, argumenta o representante que o instrumen-
to é exorbitante nesse aspecto. Afinal, a prestação de serviços 
de transporte de passageiros estaria sujeita somente à incidên-
cia do ISSQN, de natureza municipal, portanto. Aponta no item 
9.4 do edital, que dispõe sobre o chamamento de licitantes 
classificadas na sequencia de eventual não comparecimento da 
vencedora, remissão ao item 10.3, que, contudo, não constaria 
do mesmo instrumento convocatório. O pedido segue tratando 
da hipótese de intervenção do Poder Concedente no contrato. 
Argumenta o representante que a minuta de contrato isenta a 
URBES de responsabilidade quanto aos compromissos financei-
ros decorrentes da concessão, caso a intervenção seja decreta-
da, disposição que, assim, iria de encontro com o preceituado 
nos artigos 32 a 34 da Lei de Concessões. Mais ainda, assevera 
que o instrumento omite as condições necessárias para o caso 
de extinção do contrato de concessão, conforme determinado 
em lei (art. 23 do Estatuto das Concessões). Em seguida, desta-
ca contradição entre partes do edital e da minuta de contrato 
anexa, referindo-se à garantia de execução exigida ao tempo 
do aperfeiçoamento do correspondente contrato. No caso, ora 
se diz de 5% sobre o valor correspondente a 12 (doze) meses 
de contrato (edital, item 10.1), ora se diz do mesmo percentual, 
porém em função do valor global da contratação (minuta, cláu-
sula 23.1). O representante também destaca inconsistências no 
tocante a uma série de parâmetros técnicos que servirão à ela-
boração dos estudos de viabilidade econômica do empreendi-
mento e, em última análise, das propostas comerciais em si. 
Nesse sentido, o Anexo II traria informações defasadas relacio-
nadas a dados operacionais do sistema, como no caso do pro-
grama “Domingão” (item II.a.2.6), cuja tarifa reduzida (R$ 
4,00) não encontraria correspondência nos preços divulgados 
pela Empresa em sua página na Internet. Haveria outras incon-
sistências relacionadas ao dimensionamento da operação do 
sistema, na medida em que o instrumento menciona como ele-
mentos de avaliação das demandas tanto a ocupação dos veí-
culos (item II.a.2.8), como sua disponibilidade temporal (item 
II.a.6). Critica também a possibilidade de o Poder Concedente 
alterar aspectos operacionais da concessão, por meio da reava-
liação das ordens de serviço indicativas do dimensionamento 
da frota, da quantidade de quilômetros percorridos e da quanti-
dade de mão de obra empregada (item II.a.7), sem que disso, 
inclusive, seja reconhecida eventual situação de desequilíbrio 
econômico-financeiro. Ainda quanto ao conteúdo do Anexo II 
(itens II.a.2.1, II.a.3), refere a imprecisão das informações rela-
cionadas ao início da operação do sistema, na medida em que 
os serviços correspondentes ao transporte coletivo, a partir de 
determinado momento, deverão ser coordenados com o serviço 
do BRT, obra em construção e cujo prazo de início estaria defa-
sado. Ou seja, argumenta o representante que o edital careceria 
de informações adequadas sobre a junção dessas fases opera-
cionais, especialmente no sentido de se estimar os impactos 
que seguramente serão gerados sobre o modelo financeiro da 
concessão em questão. Prossegue destacando outros dados for-
necidos no anexo do instrumento que seriam equivocados, 
enfocando especialmente a quilometragem de percurso mensal 
estimada que, em diferentes tabelas, foi lançada com valores 
igualmente distintos (ex.: tabelas 2, 6 e 7). De igual modo 
seriam inconsistentes as informações relativas aos tipos de veí-
culo que serão empregados e aos horários de operação, seja em 
função da fase operacional, seja em função da linha, como tam-
bém as relacionadas à demanda remunerável dos serviços. 
Assevera, em síntese, que o processo licitatório careceria dos 
estudos técnicos necessários à confecção das análises de viabi-
lidade econômica do empreendimento, dizendo, nesse sentido, 
que os dados constantes do Anexo VI seriam insuficientes para 
tal mister. Finalmente, diz que o edital igualmente seria contra-
ditório ao tratar do modelo de remuneração da concessionária, 
ora mencionando uma tarifa técnica multiplicada pela quanti-
dade de passageiros pagantes acrescidos de passageiros inte-
grados (item 3.1), ora referindo ao volume de serviços presta-
dos medidos em quilômetros rodados (Anexo I.a.2). Pede, com 
tudo isso, o recebimento da inicial sob o rito do Exame Prévio 
de Edital, tendo em vista a sustação liminar do certame. No 
mérito, aguarda o acolhimento das assertivas e a corresponden-
te retificação do edital da Concorrência. Inicial nos termos regi-
mentais. Em alentadas argumentações, pretende o representan-
te demonstrar vícios que seriam suficientes para condenar a 
higidez do instrumento convocatório lançado pela URBES para 
materializar, mediante contrato de concessão, a outorga do Ser-
viço de Transporte Público Coletivo daquele Município a parti-
cular. Devo de início consignar que o pedido veio fortemente 
estruturado no questionamento a aspectos atinentes aos estu-
dos de viabilidade econômica da aludida concessão, elemento 
nuclear no processo de formatação do negócio pretendido, 
cujas conclusões, nessa medida, apresentam-se fundamentais à 
atração de empreendedores interessados em assumir e operar o 
serviço público conforme padrões de qualidade e eficiência. Sob 
tal enfoque isolado, entretanto, a cognição do quanto pretendi-
do não prospera sob o rito do Exame Prévio de Edital, instru-
mento que se apresenta inidôneo a debates com tal profundi-
dade. O tema, de natureza técnica por excelência, não admite 
conclusões rasas, porquanto caminha adjeto ao modelo opera-
cional e financeiro de um sistema de transporte público comple-
xo, dedicado a um número bastante razoável de usuários no 
âmbito de Município de porte no Estado de São Paulo. Isso, 
porém, não quer significar que a integralidade das questões 
possa passar ao largo do controle exercido por esta Corte. Pelo 
contrário, o objeto é relevante e eventuais ilegalidades no pro-
cesso de escolha da futura concessionária podem ser evitados a 
partir da tutela requerida. Circunscrevo-me, nesse sentido, às 
demais controvérsias que efetivamente apontam para a existên-
cia de ilicitudes nas partes do instrumento convocatório que, 
particularmente, ocupam-se dos critérios de participação e habi-
litação das licitantes. Há, nesse aspecto, evidências de ilegalida-
des que merecem perquirição, porque transitam pelos requisitos 
de qualificação técnica, econômico-financeira, regularidade fis-
cal, proibição de participação por conta de sanções administra-

PROCESSO: TC-909.989.15-4 REPRESENTANTE: MÁRIO 
AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP. REPRESENTADA: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VOTORANTIM ADVOGADOS: GABRIEL RANGEL 
GIL MIGUEL (OAB/SP 315.899); JOSÉ MILTON DO AMARAL 
(OAB/SP 73.308); JOÃO CARLOS XAVIER DE ALMEIDA (OAB/SP 
87.250); HENRIQUE AUST (OAB/SP 202.446); CAROLINA LEITE 
BARASNEVICIUS (OAB/SP 225.200); e outros. ASSUNTO: Comu-
nica possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Presencial 
nº 134/2014, destinado ao registro de preços de mobiliário para 
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
EXERCÍCIO: 2014 Mário Augusto Silva Pereira - EPP, por meio 
deste protocolado, veio comunicar a ocorrência de pretensas 
irregularidades relacionadas ao Pregão Presencial nº 134/2014, 
levado a efeito pelo Poder Executivo de Votorantim para regis-
trar preços de mobiliário destinado à Secretaria Municipal da 
Saúde. A irresignação da empresa teve origem na sua inabilita-
ção, porquanto rejeitada a documentação que apresentou para 
dar cumprimento à exigência de laudos técnicos, especificamen-
te demandados no edital para os itens 10, 11 e 12. Instada, a 
Unidade Fiscalizadora diligenciou junto ao Município e consta-
tou que não houve homologação dos itens questionados, uma 
vez que o Poder Executivo aguardava posicionamento deste 
Tribunal sobre a matéria. Ainda, manifestou-se pela improce-
dência do teor das impugnações lançadas. Parcela jurídica de 
ATJ posicionou-se pela improcedência dos questionamentos, 
em consonância com a Fiscalização. Porém, Chefia de ATJ, SDG 
e douto MPC seguiram no sentido da procedência. Chamada a 
conhecer as impugnações lançadas pelo representante, a Pre-
feitura noticiou que, tendo em vista o lapso temporal decorrido 
desde a suspensão dos atos do certame, deliberou por anular 
parcialmente o processo licitatório, suprimindo os itens em refe-
rência, sem efetivação de despesas (evento 82). Desta feita, em 
face da revogação anunciada, assinalo que ficou prejudicado o 
exame de mérito, restando configurada a perda de objeto da 
representação. Sendo assim, determino a arquivamento deste 
protocolado.

Publique-se.
PROCESSO: 00010075.989.18-6 INTERESSADOS: UNIVER-

SIDADE DE SÃO PAULO - USP RESPONSÁVEL PELO ATO DE 
APOSENTADORIA: VAHAN AGOPYAN - VICE-REITOR À ÉPOCA 
ADVOGADOS: GISELDA FREIRIA PRESOTTO (OAB/SP 161.603) 
/ HAMILTON DE CASTRO TEIXEIRA SILVA (OAB/SP 161.750) / 
MAURICIO MONTANE COMIN (OAB/SP 199.219) / ADRIANA 
FUMIE AOKI (OAB/SP 235.935) / YEUN SOO CHEON (OAB/SP 
236.245) / MARIANA CASAGRANDE TAVOLONI DE ALMEIDA 
(OAB/SP 246.765) / OMAR HONG KOH (OAB/SP 259.733) / 
DANIEL KAWANO MATSUMOTO (OAB/SP 311.829) / RAFAEL 
SECO SARAVALLI (OAB/SP 318.478) / THIAGO AROXA DE CAS-
TRO CAMPOS (OAB/SP 336.153) ASSUNTO: RECURSO ORDI-
NÁRIO - APOSENTADORIA DE HELENO BONFARINE RECURSO 
DO: 00000759.989.16-3 Ainda que em sede recursal, confiro 
nova oportunidade à USP para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a contar da data da publicação deste despacho, pro-
videncie o necessário apostilamento do ato de aposentadoria, 
de modo a adequar os proventos aos limites estabelecidos. Ao 
Cartório.

Publique-se.
PROCESSO: 00023429.989.18-9 INTERESSADOS: UNIVER-

SIDADE DE SÃO PAULO - USP RESPONSÁVEL: MARCO ANTONIO 
ZAGO - REITOR À ÉPOCA ADVOGADOS: GISELDA FREIRIA 
PRESOTTO (OAB/SP 161.603) / HAMILTON DE CASTRO TEIXEIRA 
SILVA (OAB/SP 161.750) / MAURICIO MONTANE COMIN (OAB/
SP 199.219) / ADRIANA FUMIE AOKI (OAB/SP 235.935) / YEUN 
SOO CHEON (OAB/SP 236.245) / MARIANA CASAGRANDE 
TAVOLONI DE ALMEIDA (OAB/SP 246.765) / OMAR HONG KOH 
(OAB/SP 259.733) / DANIEL KAWANO MATSUMOTO (OAB/SP 
311.829) / RAFAEL SECO SARAVALLI (OAB/SP 318.478) / THIA-
GO AROXA DE CASTRO CAMPOS (OAB/SP 336.153) ASSUNTO: 
RECURSO ORDINÁRIO - APOSENTADORIA DE SONIA MARIA 
VILLELA BUENO RECURSO DO: 00013688.989.18-5 Ainda que 
em sede recursal, confiro nova oportunidade à USP para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da publicação 
deste despacho, providencie o necessário apostilamento do ato 
de aposentadoria, de modo a adequar os proventos aos limites 
estabelecidos. Ao Cartório.

Publique-se.
EXPEDIENTE: 6839.989.19-1 REPRESENTANTE: André Nar-

dini de Oliveira Roland (AOB/SP nº 273.466). REPRESENTADA: 
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – 
URBES – Trânsito e Transporte. ASSUNTO: Despacho de aprecia-
ção sobre petição formulada em face do Edital da Concorrência 
nº 01/2019, certame licitatório destinado a selecionar o Menor 
Valor de Tarifa Técnica para a Operação do Serviço de Transpor-
te Coletivo Urbano – Lote 2. André Nardini de Oliveira Roland, 
advogado, subscreve pedido de impugnação do edital da Con-
corrência nº 1/2019, certame instaurado pela Empresa de 
Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, com o 
propósito de outorgar, mediante contrato de concessão e sob o 
menor valor de tarifa técnica, a operação do Lote 2 do Serviço 
de Transporte Coletivo Urbano naquela Município. Conforme a 
inicial, a sessão de abertura da licitação está prevista para o dia 
7/3/19, às 9h00. Inicia o representante voltando-se contra o cri-
tério de reajuste do futuro contrato (item 3.4), argumentando 
que a periodicidade anual haveria de ser contada a partir da 
data limite para a apresentação das propostas ou do orçamen-
to, conforme disposto na combinação dos artigos 3º da Lei nº 
10.192/01 e 40, inciso XI, da Lei de Licitações. A possibilidade 
de o Poder Concedente alterar os parâmetros de remuneração 
da concessionária no curso do contrato igualmente é questiona-
da, notadamente em face da exigência de prévia apresentação 
de termo de aceitação em tal sentido (itens 3.5 e 3.6), com dire-
to prejuízo, no seu entendimento, à preservação do equilíbrio 
econômico-financeiro do ajuste. Prossegue o representante 
dizendo que o conteúdo do item 3.7 do edital implicaria poten-
cial prejuízo à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
da concessão, na medida em que não caberia ao Poder Conce-
dente inserir hipóteses que autorizem a revisão dos custos de 
remuneração da concessionária, pautando-se exclusivamente 
na incidência de eventos imprevisíveis. Estabelecida a matriz de 
distribuição de riscos no aperfeiçoamento do contrato, caberia 
assegurar à concessionária a recomposição da cláusula finan-
ceira sempre que verificado evento de desequilíbrio. O represen-
tante ainda reclama da falta de critérios objetivos para autori-
zar a prorrogação do contrato, uma vez que o edital apenas dis-
pôs genericamente sobre certas condições de execução contra-
tual e de prestação adequada dos serviços (item 4.1 do edital e 
cláusula 6.1 da minuta de contrato). Igualmente se volta contra 
a ausência de definição de metas de qualidade. O prazo de 120 
(cento e vinte) dias para o início da operação dos serviços, con-
forme consignado nos itens 4.2 e 4.3, seria insuficiente para 
que a futura concessionária adquira e personalize seus veículos 
ou disponibilize a garagem exigida, bem assim para que colo-
que em funcionamento os sistemas de bilhetagem eletrônica, 
de monitoramento e de segurança de frota (itens 4.6 e 4.7). A 
redação do item 5.3.2, que veda a participação de empresas 
apenadas nos termos da Lei do Pregão (art. 7º), igualmente 
mereceria revisão, sob pena de afastar da disputa inclusive 
aquelas sancionadas no âmbito de esferas administrativas dis-
tintas do Município de Sorocaba. Nesse sentido, defende que o 
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