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REPRESENTAÇÃO Nº 29.0030750.2021-69 

 

 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

 

 

 

O “Observatório Social de São Caetano do Sul” representou a esta 

Promotoria de Justiça, noticiando possíveis irregularidades no certame 

licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 01/2021, da Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul, cujo Processo Administrativo tramita sob o 

nº 0036/2021, tendo por objetivo a contratação de empresa para fornecimento 

de combustível automotivo (gasolina comum) para atendimento da frota 

oficial da Câmara.  
 

Com efeito, o representante relatou que teria apresentado 

impugnação ao edital para questionar alguns pontos referentes ao instrumento 

convocatório. Entretanto, só teria sido informado da decisão de improcedência 

no dia da sessão de abertura do certame (27/01/2021), não lhe sendo sequer 

franqueado acesso ao seu inteiro teor. Em seguida, apontou possíveis 

irregularidades, elencando-as nos seguintes pontos: "a) Item 4.1 - A adoção pelo 

critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL; b) Item 7.3 - Qualificação 

Econômico-Financeira exigindo unicamente a Certidão Negativa de Falência ou 

Recuperação Judicial; c) Anexo I - Termo de Referência - Definição imprecisa dos 

quantitativos de fornecimento; d) Ausência de demonstrativo de orçamento estimado, 

como planilhas de custos, acompanhando o edital; e) Vigência contratual incompatível 

com a natureza do objeto; f) Aquisição exclusivamente de gasolina comum, considerando 

que a maioria dos veículos da frota possuem motorização bicombustível (Flex); g) 

Controle manual de autorizações de abastecimento e relatórios de pagamento". Além 

disso, questionou a razão de não ter sido considerado o Sistema de Registro de 

Preços (art. 15, §3º e ss. da Lei nº 8.666/93) e informou que apenas um licitante 

participou do certame.   

  

Oficiada para se manifestar acerca do teor da representação 

apresentada, sobretudo os pontos acima delineados, a Câmara Municipal de 

São Caetano do Sul asseverou que o certame licitatório em questão observou 

todos os ditames da legalidade e do interesse público, rechaçando as alegações 

de irregularidade apontadas pelo representante. Encaminhou, ainda, em 

atendimento à solicitação ministerial, cópia do procedimento administrativo 

referente ao Pregão Presencial nº 01/2021.   
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Todavia, da análise da resposta apresentada e da cópia do 

procedimento licitatório em questão, observa-se que a Câmara não se 

manifestou sobre o questionamento de ausência de utilização do Sistema de 

Registro de Preços (anexo 1/2 - fls. 251/257 e anexo 2/2 – fls. 11/15) para o objeto 

da licitação (art. 15, §3º, da Lei nº 8.666/93), bem como não esclareceu a alegação 

do representante acerca da falta de publicidade do resultado da impugnação ao 

edital por ele apresentada. De fato, não foi localizada nos autos do 

procedimento a certidão de publicação ou menção ao julgamento na ata da 

sessão pública (anexo 2/2 – fls. 99/103). 
 

Demais disso, verifica-se que a consulta de preços realizada 

com postos de gasolina situado no Município de São Caetano do Sul revelou 

que a maioria dos estabelecimentos apresentou proposta de preço do litro da 

gasolina mais atrativa que a do único participante da licitação (anexo 2/2 – fls. 

33, 37, 39 e 41), declarado vencedor, o que parece reforçar os indícios de que a 

opção pelo Sistema de Registro de Preços seria mais benéfica. 

 

Logo, vislumbra-se a clara necessidade de se aprofundar nas 

investigações, a fim de apurar a existência de eventuais irregularidades no 

Pregão Presencial nº 01/2021, da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. 

 

Dessa forma, considerando que:  

 

• Há a necessidade de averiguação do que foi questionado 

pela representação, e possíveis outras questões que possam vir a surgir com o 

prosseguimento do feito; 

 

• Há previsão constitucional de observância obrigatória, em 

especial pela Administração Pública, dos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (artigo 37 da Constituição 

Federal), que podem ter sido inobservados ou afrontados no caso em tela; 

 

• A inobservância de tais princípios, assim como o 

enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, configura ato de improbidade 

administrativa (artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92); 

 

• O Ministério Público, diante de suas incumbências fixadas 

constitucionalmente e funções institucionais (artigos 127 e 129, inciso III, da 

Constituição Federal, e Art. 103, incisos I e VIII da Lei Complementar Estadual 

n. 734/93), possui interesse na cabal apuração e equacionamento dos fatos acima 
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expostos (artigo 23 e seus parágrafos, da Resolução n. 484-CPJ, de 05 de outubro 

de 2006); 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

seu Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de São 

Caetano do Sul, que esta subscreve, no exercício de suas funções 

constitucionais, instaura o presente INQUÉRITO CIVIL tendo como objeto: 

 

“Apurar possíveis irregularidades Pregão Presencial nº 01/2021, da 

Câmara Municipal de São Caetano do Sul (Processo Administrativo nº 0036/2021), 

notadamente com o fim de analisar eventual afronta aos princípios constitucionais e 

administrativos, bem como ao interesse público em razão dos critérios dispostos no 

edital, apta a caracterizar lesão ao erário, além de possível prática de ato de improbidade 

administrativa.” 

 

E DETERMINA: 
 

1) Autue-se a presente portaria inaugural como INQUÉRITO 

CIVIL, em cuja capa deverá constar como representante o “Observatório Social de 

São Caetano do Sul” e como representada a “Câmara Municipal de São Caetano do 

Sul”; 

 

2) Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria 

desta Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social;  
 

3) Registre-se a presente portaria no SIS MP INTEGRADO 

(art. 20 do Resolução n. 607/2009-PGJ-CGMP), arquivando-se cópia em pasta 

própria;  
 

4) Seja realizado contato por correio eletrônico com os postos 

de gasolina que apresentaram proposta comercial a fls. 33, 37, 39 e 41, a fim de 

indagar se tomaram conhecimento do Pregão Presencial nº 01/2021, da Câmara 

Municipal de São Caetano do Sul, e se teriam interesse em participar 

encaminhando-se cópia do edital; 

 

5) Oficie-se à empresa vencedora da licitação, “Leandrini Auto 

Posto” (anexo 1/2 – fls. 35), a fim de que seja cientificada acerca do presente 

inquérito civil e, querendo, se manifeste; 
 

6) Oficie-se à Câmara Municipal de São Caetano do Sul para 

que se manifeste acerca dos questionamentos envolvendo a ausência de 



 
 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DE SÃO CAETANO DO SUL 
 

 

Praça Dr. Joviano Pacheco de Aguirres/nº,Fórum – sala 108 | Jd. São Caetano| CEP 
09581-540, São Caetano do Sul/SP | Telefone/Fax: (11) 4238-8757 e 4238-8624 | e-mail: 

pjscsul@mpsp.mp.br 

consideração do Sistema de Registro de Preços para o objeto da licitação e a 

aparente falta de publicidade do resultado do resultado da impugnação ao 

edital apresentada pelo representante. 
 

7) Diligencie-se junto ao portal de transparência para que 

sejam obtidos os modelos de contratação de combustíveis pelas demais 

Câmaras Municipais do ABCD, além de Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão 

Pires; 
 

8) Comunique-se o representante e  o  representado sobre a 

instauração do presente inquérito civil; 
 

9) Nomeio  a  Oficial de Promotoria Renata Aparecida de 

Lima para secretariar os trabalhos desta apuração.  
  

Consigno, desde já, que faltando resposta de algum ofício 

expedido, deve ser certificado o decurso do prazo, bem como deve ser reiterado 

com prazo pela metade. Se necessária for a segunda reiteração, que conste a 

advertência de que o descumprimento pode traduzir-se no cometimento do 

crime previsto no artigo 10 da Lei nº 7.347/85, além da redução do prazo mais 

uma vez pela metade.  

  

São Caetano do Sul, 11 de maio de 2021.  

  

  

José Roberto Fumach Junior  

Promotor de Justiça  

  

  

Paulo Lacerda Bogado 

Analista Jurídico  

 


