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 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 
 

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 240.096-4/19 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO                    

DECISÃO MONOCRÁTICA 
Art. 131-A do Regimento Interno – TCE-RJ 

(Introduzido pela Deliberação TCE-RJ nº 272, de 16.05.2017) 

 

REPRESENTAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº. 001/2019. REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS, 

ÁRVORES, GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS. 

NECESSIDADE DE OITIVA DO JURISDICIONADO. 

COMUNICAÇÃO. ENCAMINHAMENTO À SGE. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REPRESENTANTE. 

 

Cuidam os autos de Representação, interposta pela pessoa jurídica S. L. C. 

Serviços Técnicos – ME (SERTEC), com sede à Rua Nova Aurora nº 146 (casa 02), 

Parque Ceasa, Campos dos Goytacazes - RJ,  inscrita no CNPJ sob o nº 

19.824.022/0001-02, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura 

Municipal de Campos dos Goytacazes na elaboração do Edital de Pregão Presencial 

nº 001/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação 

de empresa para fornecimento e plantio de palmeiras, árvores, gramas e plantas 

ornamentais nas áreas verdes compostas pelos jardins, canteiros e áreas nas vias 

públicas e praças no Município de Campos dos Goytacazes, no valor estimado de 

R$ 3.966.680,32 (três milhões, novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e 
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oitenta reais e trinta e dois centavos), com pedido de tutela provisória para 

suspensão do certame com data designada para o dia 31/10/2019, até que se 

analise o mérito da questão. 

 O presente processo foi distribuído à minha relatoria, para análise da tutela 

requerida, sem ter havido prévia manifestação das instâncias instrutivas e do 

Ministério Público de Contas. 

É o Relatório.  

Em breve síntese, a Representante ingressou com a presente Representação 

em 29/10/2019 solicitando a suspensão do certame com data marcada para ocorrer 

no dia 31/10/2019, alegando a existência das seguintes irregularidades no 

procedimento licitatório combatido: 

- exigência para fins de qualificação técnica desprovida de amparo legal, uma 

vez que prevê o registro da empresa licitante no CREA e exclui empresas com 

registro no CAU; 

- exigência somente de engenheiro agrônomo ou ambiental, excluindo os 

arquitetos e urbanistas; 

- exigência de registro das empresas licitantes no RENASEM, o que não 

encontraria amparo no rol de documentos do art. 30 da Lei 8.666/93; 

- exigência de apresentação de certificado de Regularidade – CR da empresa 

licitante junto ao IBAMA (CTF/APP); 

- restrição à participação de empresas reunidas em consórcio. 

Antes de apreciar o mérito da tutela cautelar requerida, sob os aspectos do 

fumus boni iuris e do periculum in mora, entendo prudente a prévia manifestação do 

jurisdicionado, no prazo de 24 horas, na forma do § 2º do art. 84-A do Regimento 

Interno desta Corte de Contas. 

Por outro lado, considerando a especificidade técnica da matéria questionada 

nesta Representação, decorrido o prazo estipulado – com ou sem manifestação do 

jurisdicionado, constato a necessidade da remessa dos autos ao Corpo Técnico 
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desta Corte, para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tão somente 

quanto à necessidade de suspensão do certame no estágio em que se encontrar, 

retornando, posteriormente, os autos ao meu gabinete para prosseguimento. 

Pelo exposto, profiro: 

DECISÃO MONOCRÁTICA: 

I- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Campos dos 

Goytacazes, nos termos do art. 84-A, §§ 2º e 4º, do RI-TCE, para que, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ciência desta decisão, 

manifeste-se quanto às irregularidades trazidas à baila pela Representante; e 

II- Pelo ENCAMINHAMENTO À SGE, findo o prazo do item I, com ou sem 

manifestação do interessado, com vistas à sua distribuição à Coordenadoria 

competente, para que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

tão somente quanto à necessidade de suspensão do certame no estágio em 

que encontrar, tendo em vista as supostas irregularidades apontadas pela 

Representante; 

III- Pelo RETORNO imediato dos autos a este GA3, após a manifestação do 

Corpo Instrutivo; 

IV- Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Representante, a fim de que tome 

ciência desta decisão. 

                                          

                                    GA-3, em    /     /2019. 
   

 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 

Conselheiro Substituto 


		2019-10-30T12:48:49-0300
	TCERJ
	CHRISTIANO LACERDA GHUERREN:00869923765
	Processo 240096-4/2019. Para verificar a autenticidade acesse http://www.tce.rj.gov.br/valida/. Código: D3D2-B760-60A2-4618-AF9A-C565-BEA3-4954




