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Canoinhas 

 
Processo n.: @REP 20/00491272 
Assunto: Representação acerca de supostas irregularidades referentes ao edital de Pregão Presencial n. 81/2020 - Registro de preços para 
fornecimento de refeições às Secretarias, Fundos e Fundações municipais, Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil 
Interessado: Valfrido Martins (Lanchonete Avenida) 
Procuradores: Ray Arecio Reis, Ailton de Souza Júnior, Robson Rafael Pasquali, Pasquali (Reis e Souza Advogados Associados) 
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Canoinhas 
Unidade Técnica: DLC 
Decisão n.: 176/2021 
O TRIBUNAL PLENO, diante das razões apresentadas pelo Relator e com fulcro nos arts. 59 e 113 da Constituição Estadual e 1º da Lei 
Complementar n. 202/2000, decide: 
1. Considerar parcialmente procedente a presente Representação, encaminhada pela pessoa jurídica Valfrido Martins (Lanchonete Avenida), 
acerca de supostas irregularidades na anulação do Edital de Pregão Presencial n. 81/2020, lançado pela Prefeitura Municipal de Canoinhas 
para o registro de preços de refeições destinadas às diversas Secretarias, Fundos e Fundações Municipais, Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar e Polícia Civil, em face da ausência de vícios no referido edital que justificassem a sua total anulação, contrariando os arts. 49 da Lei 
Federal n. 8.666/93 e 4°, VIII, IX e XIX, da Lei Federal n. 10.520/2002 (item 2.1 do Relatório DLC/CAJU/DIV5 n. 1156/2020). 
2. Recomendar à Prefeitura Municipal de Canoinhas que, em eventual caso de anulação de atos do procedimento licitatório, avalie, com 
respaldo da assessoria jurídica, se os efeitos concretos atingem todo o procedimento licitatório ou se há possibilidade de invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento, resguardando a isonomia dos licitantes e a economia processual, em conformidade com o disposto 
no art. 4°, XIX, da Lei Federal n. 10.520/2002. 
3. Dar ciência desta Decisão, do Relatório DLC/CAJU/DIV5 n. 1156/2020 e do Voto que a fundamentam, à Representante e seus Procuradores 
constituídos, à Prefeitura Municipal de Canoinhas e ao Controle Interno daquele Município. 
Ata n.: 9/2021 
Data da sessão n.: 24/03/2021 - Ordinária - Virtual 
Especificação do quórum: Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, Herneus De Nadal, José Nei Alberton Ascari, Wilson Rogério Wan-Dall, Luiz 
Roberto Herbst, Cesar Filomeno Fontes e Luiz Eduardo Cherem 
Representante do Ministério Público de Contas/SC: Cibelly Farias 
Conselheiros Substitutos presentes: Gerson dos Santos Sicca, Cleber Muniz Gavi e Sabrina Nunes Iocken 
ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JÚNIOR 
Presidente 
JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI 
Relator 
Fui presente: CIBELLY FARIAS 
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas/SC 
 

 
 
PROCESSO Nº:@REP 21/00216915 
UNIDADE GESTORA:Prefeitura Municipal de Canoinhas 
RESPONSÁVEL:Gilberto dos Passos 
INTERESSADOS:Paulo Augusto Machado, Prefeitura Municipal de Canoinhas 
ASSUNTO: Possíveis irregularidades no edital de Tomada de Preços 01/2021, para estudo técnico sobre transporte, tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos urbanos. 
RELATOR: Cesar Filomeno Fontes 
UNIDADE TÉCNICA:Divisão 3 - DLC/COSE/DIV3 
DECISÃO SINGULAR:GAC/CFF - 399/2021 
Trata-se de Representação interposta pelo Sr. Paulo Augusto Machado, microempresário, inscrito com o CPF nº. 052.178.089-69 (fls. 15), com 
fulcro no art. 113, § 1º, da Lei (federal) nº 8.666/1993, acerca de possíveis irregularidades no Edital de Tomada de Preços nº PMC 01/2021 da 
Prefeitura Municipal de Canoinhas/SC, para a contratação de empresa especializada para elaboração de estudo técnico para definição sobre a 
utilização de modelo de coleta aglutinado ou separado em lotes sobre: transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) – domiciliares e comerciais, coleta seletiva e transporte de material reciclável e coleta, transporte, tratamento e destinação final resíduos 
sólidos da saúde (RSS) e elaboração de termo de referência. 
O Representante oferece arrazoado em que sustenta: 
a) “Inadequação da modalidade de licitação escolhida” (fls. 3 a 6); 
b) “Excessiva valoração atribuída à proposta técnica (70%) em detrimento da proposta de preços (30%)” (fls. 6 a 8); 
c) “Subjetividade dos critérios de julgamento das propostas técnicas” (fls. 8 a 9); e 
d) “Critérios de análise da proposta técnica que se confundem com requisitos de habilitação” (fls. 9 a 12) 
Por entender haver graves irregularidades no certame, pede a concessão de medida cautelar para sustar a Tomada de Preços n. PMC 
01/2021, cuja data de abertura da sessão estava marcada para o dia 06.04.2021. 
Seguindo a tramitação regimental, os autos foram encaminhados à DLC, que exarou o Relatório DLC - 366/2021 (fl. 45/61), sugerindo 
conhecer da Representação, conceder a medida cautelar, formular audiência ao Responsável.  
Vieram os autos para a manifestação deste Relator. 
É o Relatório. 
Quanto aos pressupostos de admissibilidade a Diretoria Técnica informou que todos os requisitos do art. 24 da Instrução Normativa nº TC-
021/2015 foram preenchidos. 
O pedido cautelar toma por fundamento o poder geral de cautela, inerente à atuação dos Tribunais de Contas no seu dever de zelar pela 
preservação do erário e do patrimônio público, bem como pela obediência aos princípios que regem a Administração Pública.  
O Regimento Interno desta Corte de Contas cumulado com a Instrução Normativa nº TC-0021/2015 possibilita ao Relator por meio de 
despacho monocrático, inclusive inaudita altera parte, a sustação do procedimento licitatório em casos de urgência.  
A medida cautelar é concedida quando a demora da decisão pode causar prejuízo (periculum in mora) e quando se avalia que o pedido 
apresentado tem fundamentos jurídicos aceitáveis (fumus boni iuris). 
De acordo com a Representação, haveria as seguintes irregularidades:  
a) “Inadequação da modalidade de licitação escolhida” (fls. 3 a 6); 
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O Representante aduz que a utilização do tipo de licitação “técnica e preço” é inadequada, uma vez que o correto, no seu entendimento, seria 
o pregão por se tratar de serviços de engenharia comuns. 
 A DLC discorda do argumento apresentado. Para a Instrução não se trata de serviço comum, mas de serviço específico, pois o Ente licitante 
visa à elaboração de estudo técnico estritamente produzido para si e adaptado para sua realidade. Nesse contexto, o art. 46 da Lei de 8.666/93 
permite a utilização da modalidade tomada de preço. 
Enfatiza que a modalidade pregão, neste caso, é impertinente visto que em se tratando de tema ligado a serviço técnico especializado a 
melhor proposta para a Administração está intimamente ligada à qualidade do produto a ser entregue e a capacidade intelectual da licitante e 
seus profissionais. 
Em razão disso, considerou improcedente a representação nesse ponto, posição que entendo adequada.  
b) “Excessiva valoração atribuída à proposta técnica (70%) em detrimento da proposta de preços (30%)” (fls. 6 a 8); 
O Representante argumenta, em linhas gerais, que é desproporcional a valoração atribuída à proposta técnica (70%) em detrimento da 
proposta de preços (30%) e que a adoção de tais critérios majoritariamente favoráveis à proposta técnica deveriam ser devidamente 
justificadas. 
A DLC refutou tal alegação por entender que podem existir casos em que há a primazia da técnica em relação ao preço e que se trata de 
estudo na qual sua qualidade técnica (nota técnica) tem alto potencial de benefícios ao Ente licitante. No caso em tela considerou a 
Representação genérica e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade além de não demonstrar que inexiste a 
prioridade da nota técnica em relação ao preço. 
Ante as ponderações trazidas pela DLC, entendo que não persiste o apontamento apresentado. 
c) “Subjetividade dos critérios de julgamento das propostas técnicas” (fls. 8 a 9);  
Quanto à alegação de subjetividade do julgamento, a DLC analisou os critérios de pontuação da proposta técnica (fls 35/36) e entendeu que 
existe certa subjetividade que ficará a cargo do avaliador que terá que fazer juízo de valor para enquadrar as propostas nas situações previstas 
no item 6.3 do Edital. 
Deveras, verifico quanto a essa alegação que de fato existem expressões subjetivas no item 6.3 do edital, tais como: “satisfazer, 
adequadamente, expectativas mínimas”; “conhecimento diferencial do problema”; “conhecimento mais aprofundado do problema e tarefas”; 
“desempenho melhor do que o mínimo”; “profundo conhecimento”; “inovações de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes”; e entre os 
outros termos, que deixam a cargo do avaliador o enquadramento das propostas nas situações previstas. 
Para a Diretoria Técnica, apesar de o item em análise representar 10% de toda nota técnica (10 pontos entre um total de 100 pontos) só é 
possível esclarecer a existência de eventual subjetivismo prejudicial ou desproporcional se for analisado o parecer que as duas propostas irão 
receber. 
Em razão disso, considera procedente a Representação neste ponto e sugere audiência do responsável, posição que corroboro.  
d) “Critérios de análise da proposta técnica que se confundem com requisitos de habilitação” (fls. 9 a 12) 
O Representante alega que as exigências de qualificação técnica seriam praticamente idênticas às das propostas técnicas. Assevera que 
ambas se referem à experiência anterior da empresa e/ou equipe técnica que, segundo o Edital, servirão para a comprovação da qualificação 
técnica e ao mesmo tempo para atribuição de pontuação para nota técnica. 
De acordo com a DLC tanto a habilitação técnica como os documentos previstos para auferir pontuação nas notas N2 e N3 são requisitados no 
sentido de “elaboração de estudos semelhantes” o que caracteriza a irregularidade, uma vez que não resta demonstrado que se trata de 
critérios pertinentes e adequados ao objeto. 
Diante disso, considera procedente a representação nesse ponto e sugere a audiência do responsável, posição com a qual coaduno, posto que 
os critérios de análise da proposta técnica se confundem com os requisitos de habilitação. 
Assim, entendo, em consonância com a área técnica, que a situação em análise revela fundamentos a justificar a suspensão do certame, 
razão pela qual acolho a medida cautelar pretendida. 
Ante o exposto, DECIDO:  
1 Conhecer da Representação, por preencher os requisitos e formalidades do art. 113, § 1º, Lei n. 8.666/1993, dos arts. 65 e 66, parágrafo 
único, da Lei Complementar n. 202/00 c/c o art. 24 da Resolução n. TC-21/2015 (item 2.1 do Relatório n. DLC - 366/2021). 
2.  Determinar, cautelarmente, ao Sr. Gilberto dos Passos, Prefeito Municipal subscritor do Edital, CPF nº 003.649.429-16, a sustação do Edital 
de Tomada de Preços nº PMC 01/2021, no momento anterior à etapa de homologação e adjudicação, abstendo-se de assinar o contrato até 
manifestação ulterior que revogue a medida ex-ofício, ou até deliberação pelo Egrégio Tribunal Pleno, em face das seguintes irregularidades: 
2.1.  Critérios subjetivos para avaliação da nota técnica N1 das propostas técnicas, em desacordo com o princípio do julgamento objetivo 
incerto no art. 3º da Lei (federal) nº 8.666/93 c/c inciso VII do art. 40 e art. 44 do mesmo diploma legal.  
2.2. Previsão de critérios de análise da proposta técnica que se confundem com requisitos de habilitação previstos no art. 30 da Lei (federal) n° 
8.666/1993, em desacordo com o inciso I, § 1º do art. 46 do mesmo diploma legal. 
3. DETERMINAR a audiência do Sr. Gilberto dos Passos, já qualificado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 
deliberação, nos termos do art. 29, § 1º da Lei Complementar Estadual n. 202/00 e no inc. II do art. 5º da Instrução Normativa n. TC- 
0021/2015, apresente justificativas, adote as medidas corretivas necessárias ao exato cumprimento da lei ou promova a anulação da licitação, 
se for o caso, acerca das restrições elencadas nos itens 2.1 e 2.2 desta Decisão. 
4. Determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Pleno, para o fim disposto no § 1º do art. 114-A do Regimento Interno. 
5. Determinar à Secretaria Geral (SEG/DICM), nos termos do art. 36, § 3º da Resolução n. TC-09/2002, alterado pelo art. 7º da Resolução n. 
TC-05/2005, que proceda à ciência do despacho aos Conselheiros e Conselheiros Substitutos. 
6 Dar ciência da decisão ao Representante, à Prefeitura Municipal de Canoinhas, ao seu órgão de controle interno e à sua Procuradoria 
Jurídica. 
Publique-se. 
Florianópolis, em 16 de abril de 2021. 
CESAR FILOMENO FONTES 
CONSELHEIRO RELATOR 
 

 

Caxambu do Sul 

 
Processo n.: @REP 17/00226921 
Assunto: Representação - Comunicação à Ouvidoria n. 174/2017 - acerca de supostas irregularidades referentes à contratação terceirizada de 
serviços típicos e permanentes (advogado) 
Responsável: Glauber Burtet 
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul 
Unidade Técnica: DAP 


