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Decisão Singular
DECISÃO LIMINAR DLM - G.ICN - 108/2017
PROCESSO TC/MS: TC/22252/2017
PROTOCOLO: 1853371
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
TIPO DE PROCESSO: DENÚNCIA
DENUNCIANTE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2017
RELATOR: CONS. IRAN COELHO DAS NEVES

b) Da exigência de escritório em localidade específica;
c) Da exigência de apresentação de documentos não elencados na lei de
licitações.
05. - A primeira questão (item “a”), apresentada nesta denúncia, refere-se à
exigência de apresentação de rede credenciada na proposta de preços.
Observo que o edital, no seu item “11.2.I”, assim dispõe sobre a questão:
“11.2.1. A licitante deverá "obrigatoriamente" - sob pena de
desclassificação - apresentar conjuntamente com a Proposta de Preços,
acondicionados no Envelope nº 01 - "PROPOSTA" a seguinte documentação:
I. Relação da rede de postos de abastecimentos, dotados de equipamentos
necessários à utilização do sistema, devidamente instalados e em pleno
funcionamento, com número mínimo de postos de abastecimentos em
Selvíria/MS, Três Lagoas/MS e Campo Grande/MS.
Obs.: Em todos os municípios citados, deverá haver no mínimo 01 (um)
posto de abastecimento, com atendimento 24 horas.” (fls. 059) (grifei)
06. – Essa exigência, está em desacordo com a Lei, porque, somente seria
válida na fase de execução do contrato, porquanto, as empresas
concorrentes que ainda não possuem a rede credenciada, nas cidades
listadas no edital, poderiam participar da licitação e caso sejam contratadas
apresentariam, com a fixação de um prazo razoável pela administração, a
relação dos estabelecimentos habilitados, essa interpretação e a que
melhor garante a competitividade do certame e é consentâneo com o
disposto no artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8666/93, verbis:

02. – A Petição foi devidamente recebida pelo Cons. Presidente, como
Denúncia, conforme decisão às fls. 003-005, preenchendo dessa forma os
requisitos de admissibilidade previstos nas normas regimentais e, após isso,
os presentes autos foram distribuídos a esta relatoria.

“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5 o a 12
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação
dada pela Lei nº 12.349, de 2010)” (grifei)

03. – O objeto do procedimento licitatório está descrito no edital, ora
impugnado, vejamos:

07. – O Tribunal de Contas da União (TCU), possui inúmeras decisões nesse
mesmo sentido, destacando-se a seguinte, vejamos:

“4.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de gerenciamento através de sistema informatizado
e integrado para gestão de frota, com fornecimento de combustíveis
(Etanol, Gasolina Comum, Diesel Comum e Óleo Diesel S10 e outros
combustíveis que venham a ser desenvolvidos), com abastecimento
através de cartão magnético em estabelecimentos credenciados,
objetivando atender os órgãos da administração direta e indireta do poder
executivo do município de Selvíria-MS.” (fls. 042) (grifei)

“4. A exigência de apresentação da rede credenciada, (...), deve ser
efetuada no momento da contratação e não na ocasião da apresentação
de proposta, de forma a garantir a adequada prestação dos serviços, sem
comprometer a competitividade do certame
Representação de empresa (...). A autora da representação insurgiu-se
contra a exigência contida no edital do certame que impunha à licitante a
apresentação de proposta contendo “6.13.4. Relação dos estabelecimentos
credenciados, (...). Alegou que, em face da jurisprudência do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo e do TCU, somente no momento da
contratação seria cabível a demonstração do cumprimento de tal
exigência. A unidade técnica considerou consistente tal argumento e, por
entender presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris,
propôs a suspensão cautelar do certame e a oitiva da entidade. (...). E
também que, conforme jurisprudência do Tribunal. “o momento adequado
para a exigência de apresentação da rede credenciada é quando da
contratação, concedendo ao licitante vencedor prazo razoável para tanto,
de forma a garantir uma boa prestação do serviço sem causar qualquer
prejuízo à competitividade do certame”. A inclusão dessa exigência no
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04. – O denunciante argumenta que o procedimento licitatório está
irregular, pelos seguintes motivos:
a) Da exigência de apresentação de rede credenciada na proposta;
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decorrer da licitação, portanto, “constitui ônus financeiro e operacional
desarrazoado para as empresas competidoras”. O Tribunal, por sua vez, ao
endossar proposta do relator, decidiu: a) suspender cautelarmente o
certame; (...). Precedentes mencionados: Acórdãos 1884/2010, 307/2011,
2962/2012, 3400/2012, todos do Plenário.” (Acórdão 686/2013-Plenário,
TC 007.726/2013-9, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman
Cavalcanti, 27.3.2013) (grifei)
08. – Destarte, a exigência contida no item “11.2.1.I”, do edital, referente
obrigação de que as empresa licitantes deverão apresentar, junto com a
proposta de preços, a rede credenciada, deve ser retirada e inserida na fase
referente ao início da execução do contrato, com a fixação, no edital, de um
prazo razoável pela administração pública, por não ser admitido ao agente
público adotar condição que restrinja a competitividade da licitação,
conforme disciplinado no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.
09. - A segunda questão (item “b”), apresentada nesta denúncia, refere-se à
exigência de escritório em localidade específica. Observo que o edital, no
seu subitem “11.2.1, inciso III”, assim dispõe sobre a questão, vejamos:
“11.2.1. A licitante deverá "obrigatoriamente" - sob pena de
desclassificação - apresentar conjuntamente com a Proposta de Preços,
acondicionados no Envelope nº 01 - "PROPOSTA" a seguinte documentação:
(...)
III. Declaração expressa da licitante, se comprometendo a manter
escritório comercial no Município de Selvíria - MS, para atendimento aos
usuários do sistema.” (fls. 059) (grifei)
10. – A exigência descrita alhures, limita a competitividade do
procedimento licitatório e é desnecessária, porque, o objeto contratual,
refere-se a prestação de serviços de gerenciamento através de sistema
informatizado e integrado para gestão de frota, dessa forma, como o
sistema a ser implantado permite o gerenciamento a distância via web, ou,
por atendimento telefônico, não é cabível exigir a instalação de um
escritório físico no município.
11. - No âmbito, do Tribunal de Contas da União (TCU), a jurisprudência
adota o entendimento de que a exigência de instalação de um escritório
físico, em determinada localidade é um fator que limita a competitividade
do certame, vejamos:
“REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. PROCEDÊNCIA. INSERÇÃO DE DISPOSITIVOS
QUE RESTRINGEM A LICITAÇÃO. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO DO
FEITO.
b) determinar à Infraero que se abstenha de:
(...)
- exigir, nos termos licitatórios de contratação de serviços de
gerenciamento, implementação e administração de documentos de
legitimação, (...) que a licitante vencedora disponha de escritório na cidade
do Rio de Janeiro, que restringe o caráter competitivo do certame,
maculando o princípio da igualdade previsto no art. 3º, da Lei nº
8.666/93.” (Acórdão 2651/2007-Plenário, TC 024.397/2007-8, relator
Ministro BENJAMIN ZYMLER, 05.12.2007) (grifei)
12. – Deste modo, a exigência contida no subitem “11.2.1, inciso III”, do
edital, referente obrigação de que as empresa licitantes deverão manter
escritório comercial no Município, deve ser retirada, por não ser admitido
ao agente público adotar condição que restrinja a competitividade da
licitação, conforme disciplinado no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº
8.666/1993.
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14. – Observo que o art. 32, inciso IV, da Lei 8666/93, permite a
possibilidade da apresentação de documentação prevista em lei especial,
em determinados casos, como requisito da habilitação técnica, verbis:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:.
(...)
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando
for o caso.” (grifei)
15. – Anoto ainda, que o art. 28, inciso V, da Lei nº 8.666/93, exige como
documentação relativa à habilitação jurídica a autorização de
funcionamento expedida pelo órgão competente, verbis:
“Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso,
consistirá em:
(...)
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.” (grifei)
16. – A qualificação técnica tem diversas finalidades, uma delas é
demonstrar a regularidade dos licitantes perante os órgãos reguladores de
determinada atividade econômica, ou, na prestação de serviços e, dessa
forma, comprovar a aptidão para assumir obrigações com a administração
pública, nesse sentido, a doutrina de Marçal JUSTEN FILHO, verbis:
“A expressão “qualificação técnica” tem grande amplitude de significado.
Em termos sumários, consiste no domínio de conhecimentos e habilidades
teóricas e práticas para execução do objeto a ser contratado. Isso abrange,
inclusive, a situação de regularidade em face de organismos encarregados
de regular determinada profissão. Essa qualificação técnica deverá ser
investigada em fase anterior ao exame das propostas. Em face da atual
sistemática, não se pode sequer admitir a formulação de propostas por
parte de quem não dispuser de condições técnicas de executar a
prestação.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, ed. Dialética, 10º edição, pág. 316) (grifei)
17. – Assim sendo, o registro dos postos de abastecimentos credenciados
pela empresa licitante, perante a ANP é um requisito essencial para o
exercício da atividade relacionada ao abastecimento de combustíveis. Essa
atividade, em questão, é regulada pela Lei nº 9.478/97 e Lei n. 9.847/99.
18. - Ressalte-se que às exigências devem guardar pertinência com o objeto
da licitação, razão pela qual, o ato convocatório só pode consignar
requisitos e condições que sejam necessárias ao atendimento do interesse
público visado, conforme dispõe o art. 37, inciso XXI, da CF, vejamos:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações.” (grifei)

13. - A terceira questão (item “c”), apresentada nesta denúncia, refere-se à
exigência de registro junto a Agencia Nacional do Petróleo - ANP da rede de
postos de abastecimentos credenciados pela empresa licitante, como um
dos documentos relativos à qualificação técnica. Observo que o edital, no
seu item 12.2.2, assim dispõe sobre o assunto, vejamos:

19. – Portanto, entendo que a exigência de Prova de Registro na Agencia
Nacional de Petróleo - ANP da rede de postos de abastecimentos
credenciados pela empresa licitante é uma conditio sine qua non, para a
participação destas no procedimento licitatório que visa à contratação
serviços de fornecimento de combustíveis, conforme descrito no objeto do
edital.

“12.2.2. Prova de Registro na Agencia Nacional de Petróleo - ANP da rede
de postos de abastecimentos credenciados pela empresa licitante.” (fls.
061) (grifei)

20. – Observo, ainda, que uma empresa que presta o serviço de
fornecimento de combustíveis não pode exercer suas atividades se não
obtiver o referido registro na ANP e, por isso, não poderia participar,
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também, de uma licitação pública, por ausência de um dos requisitos
técnicos previstos na legislação especial (art. 30, inciso IV, da Lei nº
8.666/93).
21. – Por todo o exposto, neste tópico, não assiste razão a empresadenunciante, porque, a prova de registro, na ANP, dos postos de
abastecimentos credenciados pelas empresas licitantes é essencial e exigido
por lei, para regular funcionamento desses estabelecimentos, sendo um
requisito técnico disposto na legislação especial, enquadrando-se na
previsão do art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

fatos objeto da Denúncia em tela, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, com
fulcro no art. 113, do RITC/MS.
26. – COMUNIQUE-SE com a devida urgência o Denunciante e a Denunciada
e PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MS.
27. - Cumprida as providências acima e após o retorno do processo em tela,
voltem-me para ulteriores deliberações, em caráter prioritário (art. 148, §
3º, inciso II, do RITC/MS).
Em, Campo Grande (MS), 28 de setembro de 2017.

22. – Dessa forma, como o denunciante apresentou documentos e
argumentação suficientes para o deferimento parcial da liminar, conforme
prevê o art. 57, da Lei 160/2012, vejamos:
“Art. 56. O Tribunal pode determinar liminarmente a aplicação de medida
cautelar, sem a prévia manifestação do jurisdicionado, sempre que
existirem provas suficientes de que ele possa retardar ou dificultar o
controle externo, causar dano ao erário ou tornar difícil a sua reparação.”
(grifei)
23. – Assim sendo, para salvaguardar o interesse público, preservar a
concorrência, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração
pública e a isonomia do certame, nesta fase processual a medida mais
adequada ao caso é decretar a suspensão do certame, determinar a
correção do edital e instalar o devido contraditório, em relação à
denunciada.
DISPOSITIVO
24. – Destarte, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada pelo
denunciante, com fulcro no art. 56 e art. 57, inciso I, da Lei 160/2012, com
base no que diz o art. 71, inciso IX, da CF e nas decisões do Supremo
Tribunal Federal3 que reconhecem o poder geral de cautela e os poderes
implícitos, nas atribuições que a Constituição expressamente outorgou aos
Tribunais de Contas, nas seguintes condições:
a) determinar que a administração pública municipal adote providências
imediatas, a partir do recebimento da intimação, no sentido de decretar a
suspensão do procedimento licitatório - PREGÃO PRESENCIAL Nº.
037/2017 realizada pelo município de SELVÍRIA - MS, em razão das
irregularidades apresentadas no edital de licitação;
b) Determinar a que no prazo de 20 (vinte dias) corridos a denunciada
corrija o edital de licitação nos seguintes termos:
b.1) proceda a retificação do edital, para que a exigência contida no item
“11.2.1, I”, referente obrigação de que as empresa licitantes deverão
apresentar, junto com a proposta de preços, a rede credenciada, seja
retirada e inserida na fase referente ao início da execução do contrato, com
a fixação, no edital, de um prazo razoável pela administração pública, por
não ser admitido ao agente público adotar condição que restrinja a
competitividade da licitação, conforme disciplinado no art. 3º, § 1º, inciso I,
da Lei nº 8.666/1993;
b.2) proceda à retificação do edital, para que a exigência contida no
subitem “11.2.1, inciso III”, do edital, referente obrigação de que as
empresa licitantes deverão manter escritório comercial no Município, seja
retirada, por não ser admitido ao agente público adotar condição que
restrinja a competitividade da licitação, conforme disciplinado no art. 3º, §
1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993;
c) determino que no prazo de 20 (vinte) dias corridos a denunciada
encaminhe a documentação referente as providências para a correção do
edital e fixo multa de 1.600 (mil e seiscentas) UFERMS, em caso de
descumprimento da decisão (art. 44, inciso I e art. 45, inciso I, da LC nº
160/12 e art. 170, do RITC/MS).
25. – INTIME-SE, via cartório que certificará o prazo e o cumprimento da
intimação a denunciada, para que apresente sua defesa, em relação aos

3

(Brasília, 23 de maio de 2007. Ministro CELSO DE MELLO Relator) (MS 26547 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
julgado em 23/05/2007, publicado em DJ 29/05/2007 PP-00033).

Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES.
Relator

