
ESTADO DE SANTA CATARINA
Ministério Público de Contas de Santa Catarina

Gabinete do Procurador Diogo Roberto Ringenberg

Notificação Recomendatória
N.o GPDRR 001/2014 Florianópolis, 10 de fevereiro de 2014.

Senhor Prefeito,

Este Ministério Público, pelo Procurador signatário, no uso de
suas atribuições legais,

Considerando o exame preliminar realizado no âmbito do
Processo n." DEN l3/00660950, que tramita perante o Tribunal de Contas de Santa
Catarina e que conceme à ausência de realização de procedimento licitatório público
para a concessão dos serviços de água e saneamento básico no município;

Considerando a presença de restrições de natureza grave contidas
no Edital de Concorrência n.° 01/20 l3, aptas a comprometer a competitividade do
certame e, em consequência, a macular a regularidade do ato em comento;

Considerando o descumprimento das disposições contidas na Lei
n." 8.666/93, especificamente o art. 3°; art. 6°, IX, f; art. 7°; caput e §2°, II e III; art.
29; art. 30; art. 38, caput; art. 40, X; art. 43, I; art. 55, II; e art. 72, todas apontadas no
processo n." ELC l3/00738577, em trâmite perante o Tribunal de Contas de Santa
Catarina;

Considerando a ausência de observância do Plano Municipal de
Saneamento Básico no certame licitatório deflagrado pelo Edital de Concorrência n.°
01/20l3;

Considerando os princípios constitucionais da Eficiência, da '
Economicidade e da Legalidade, no sentido de exigir do Administrador Público ~ ~
realização de negócios em condições mais vantajosas, assegurado tratam e ' .
isonômico a todos os interessados; \ /
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Considerando o princípio constitucional da Continuidade, cuja
observância veda a ocorrência de interrupção na prestação dos serviços ora em
comento, em razão da relevância e essencialidade destes;

Considerando o princípio constitucional da exigência de processo
de licitação pública, insculpido no art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988;

Considerando que a natureza da contratação até então mantida
com a CASAN de Imbituba permitia de modo amplo à administração planejar, prévia
e tempestivamente, a realização do necessário certame licitatório, cuja homologação
restasse concluída até o término do período de vigência do contrato firmado;

Considerando que o Município de Imbituba não possui autarquia
especializada no atendimento às demandas de abastecimento e saneamento, cuja
proposta fora apresentada à Câmara de Vereadores do Município por meio do Projeto
de Lei n.? 4.400/2013, tendo sido este rejeitado;

Considerando a decisão liminar proferida nos autos do processo
n.? 0300285-93.2014.8.25.0030, que tramita perante a 2a Vara da Comarca de
Imbituba, a qual autorizou a retomada dos serviços em comento, para seu exercício
de forma direta ou mediante o regime de concessão ou permissão, desde que estes
últimos restem precedidos de prévio procedimento licitatório, em consonância com o
art. 30, inciso V, e art. 175, ambos da Constituição Federal;

Considerando o teor das súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal
Federal, as quais permitem à administração a anulação de seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tomem ilegais;

Este Ministério Público de Contas RECOMENDA V. Ex.a que:

i) ABSTENHA-SE de realizar contratações a título
emergencial dos serviços de saneamento e abastecimento de água
e esgoto a serem prestados no Município de Imbituba, e que, em
caso de já ter sido realizada a respectiva contratação, seja esta
anulada em razão de sua manifesta ilegalidade; '--"

ii) toda a contratação realize-se mediante
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, devendo este
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obrigatoriamente na conformidade das disposições contidas no
Plano Municipal de Saneamento Básico do Município;

iii) caso opte pela encampação do serviço prestado atualmente
pela CASAN de Imbituba, que o faça por meio de servidores
próprios, ou, na sua impossibilidade, por contratados
temporariamente para a prestação do serviço até a homologação
do certame licitatório, providenciando neste caso os necessários
créditos adicionais à Lei Orçamentária Anual.

EXMo. SENHOR
JAISON CARDOS
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