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“1.1. A presente licitação tem por objeto a "Aquisição de veículo automotor
(zero km), tipo caminhão 6x4, acoplado com tanque pipa 15.000 litros,
para prover estrutura à frota de veículos desta Prefeitura Municipal, em
atenção a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, conforme
quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO 1) e
Termo de Referência (ANEXO X)"” (grifei) (fls. 071).

DIRETORIA GERAL
Cartório
Decisão Liminar

“3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
3.1 - Veículo Automotor, tipo caminhão - 6x4, turbo - cooler (Intercooler),
ano fabricação 2017 ou superior novo "O km", diesel turbo alimentado,
potência min. 290vc e máx. de 31 Ocv, torque min. 95,1 e máx. 120,0 kgfm,
caixa de mudanças de 10 marchas à frente e 03 à ré,O 1 tanque de
combustível em material plástico com capacidade mín. de 275 e máx. 300
litros, cilindrada cm3 min. De 6690 e máx. 7200, transmissão manual, aro
22.5, taque de ureia min. 50 e máx. 95 litros, entre eixo min. 3430 e máx.
3650mm, comprimento min. 7.450 e máx. 7.885mm, largura min. 2.570 e
máx. 2590, altura min. 2950 e máx. 3550mm e demais equipamentos
obrigatórios pelo Código Nacional de Trânsito;” (grifei) (fls. 0112)

DECISÃO LIMINAR DLM - G.ICN - 126/2017
PROCESSO TC/MS: TC/22821/2017
PROTOCOLO: 1856398
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
TIPO DE PROCESSO: DENÚNCIA
DENUNCIANTE AOKI LTDA
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº. 134/2017 E
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 135/2017.
RELATOR: CONS. IRAN COELHO DAS NEVES
MEDIDA CAUTELAR
VISTOS, etc.
01. – O presente processo (TC/22821/2017) trata de DENÚNCIA COM
PEDIDO DE LIMINAR (art. 391 e art. 402, da Lei Complementar n. 160, de
2012) formulado por AOKI LTDA, em face do município de TRÊS LAGOAS MS, por supostas irregularidades contidas nos procedimentos licitatórios:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 134/2017 e PREGÃO PRESENCIAL Nº. 135/2017
que seriam realizados no dia 20/10/2017, naquela cidade.
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.
03. – Os objetos dos procedimentos licitatórios e suas especificações
técnicas estão descritos nos editais e seus anexos, ora impugnados,
vejamos:
“1.1. A presente licitação tem por objeto a "Aquisição de veículos
automotores (zero km), tipo caminhão 6x2, acoplados com caçamba
basculante de 10m3 , para prover estrutura à frota de veículos desta
Prefeitura Municipal, em atenção a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Transporte e Trânsito, conforme quantidades e especificações a constar na
Proposta de Preços (ANEXO 1) e Termo de Referência (ANEXO X)" (fls. 025)
(grifei)
“3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
3.1. Aquisição de 5(cinco) Caminhões Brancos 6x2, Novo, 0km, Ano de
Fabricação 2017 ou Superior, Diesel, Cabine tipo Avançada, Vidros elétricos,
Retrovisores elétricos, travas elétricas, Ar Condicionado, Corte de
Combustível Automático, Piloto Automático e Volante Escamoteavel, Turbo
(lntercooler), com Potência mínima de 290, Cilindrada mínima de

1

Art. 39. Constituem procedimentos especiais a denúncia, a representação, o pedido de informação, o pedido
de averiguação prévia e as consultas.
2

6693CM3, Torque mínimo de 951, Transmissão Manual, Entre-Eixo mínimo
3440(MM),· Câmbio de 6 Marchas Sincronizadas a Frente e 1 (um) a RÉ,
Freio a Ar, Freio Motor com Válvula tipo Borboleta no Tubo de Escapamento
de Acionamento eletropneumático, Banco do Motorista com Suspensão a
ar, Banco Central Individual, Tanque de Combustível mínimo 275(duzentos
e setenta e cinco) litros, pneu 275/80r22,S, Equipado com Caçamba de
10m3 e demais itens de série e equipamentos obrigatórios por lei.” (fls. 066)
(grifei)

04. – O denunciante argumenta que os procedimentos licitatórios estão
irregulares, pelos seguintes motivos:
a) Somente os veículos FORD preenchem os requisitos exigidos e descritos na
ficha técnica, contida no edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 134/2017,
conforme tabela abaixo, onde contém apenas itens preenchidos apenas pela
marca FORD (não constando na tabela os demais itens até por questões de
economia processual e pelo fato de todos os veículos possuírem as demais
características):
Requisitos
potência mínima
de290CV
cilindrada
mínima de 6693
cm³

FORD

M. BENZ IVECO

VOLKS

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

torque mínimo
de 951
entre-eixo
mínimo 3.440
(<+

SIM

freio motor com
válvula tipo borboleta no tubo de
escapamento de acionamento
eletropneumático

NÃO

b) somente os veículos FORD preenchem os requisitos exigidos e descritos na
ficha técnica, contida no edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2017,
conforme tabela abaixo, onde contém apenas itens preenchidos apenas pela
marca FORD (não constando na tabela os demais itens até por questões de
economia processual e pelo fato de todos os veículos possuírem as demais
características):

Art. 40. Qualquer associação, cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima para denunciar ao
Tribunal a ocorrência de irregularidades ou ilegalidades.

Conselho Deliberativo:
Presidente – Waldir Neves Barbosa

Vice-Presidente – Ronaldo Chadid

Corregedor-Geral – Iran Coelho das Neves
Conselheiros:

José Ricardo Pereira Cabral
Marisa Joaquina Monteiro Serrano (Diretora da Escoex)
Osmar Domingues Jeronymo (Ouvidor)
Jerson Domingos

Auditoria:
Auditor – Leandro Lobo Ribeiro Pimentel
Coordenador da Auditoria
Auditor – Célio Lima de Oliveira
Subcoordenador da Auditoria
Auditora - Patrícia Sarmento dos Santos

Ministério Público de Contas:
Procurador-Geral de Contas – João Antônio de Oliveira Martins Júnior
Procurador-Geral-Adjunto de Contas– José Aêdo Camilo

Diário Oficial Eletrônico
Coord. – Assessoria de Comunicação Social
Parque dos Poderes – Bloco 29
CEP 79031-902
Campo Grande – MS – Brasil
Telefone – (67) 3317-1536
e-mail: doe@tce.ms.gov.br
http://www.tce.ms.gov.br

Pág.2

| Nº 1651 – Suplementar II
SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017
Requisitos
potência mínima
290cv e máxima
de 310cv
caixa de
mudança de 10
marchas à frente e 03 à
ré

FORD
SIM

M. BENZ

IVECO

VOLKS

NÃO

NÃO

NÃO

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

NÃO

NÃO

NÃO

tanque de uréia
mínimo 50 e
máximo 95 litros

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

largura mínima
2570 e máxima
2590 mm

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

altura mínima de
2950 e máxima
de 3550 mm

aumento do espectro das possíveis concorrentes, uma vez que, quanto
maior a competição maior a possibilidade de obtenção de uma proposta
mais vantajosa para a administração pública.

SIM

05. – As questões apresentadas nesta denúncia, refere-se ao suposto
favorecimento de determinada empresa, porquanto, como demostrando,
somente uma delas, preencheria as especificações técnicas exigidas nos
editais de licitações e nos seus respectivos anexos do procedimento
licitatório.
06. – Essa exigência, está em desacordo com a Lei, porque, somente uma
empresa poderia participar da licitação, com manifesta restrição a
competitividade e a isonomia do certame, violando o disposto no artigo 37,
inciso XXI, da CF e artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 8666/93, verbis:
“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)
“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)
07. - As disposições legais alhures impõem limitações às exigências de
qualificação técnica, de forma que não ultrapassem aquelas indispensáveis,
com a finalidade de impedir o "direcionamento da licitação" e,
consequentemente, aumentar a competitividade e a isonomia, com o

“Acórdão 2.383/2014-TCU-Plenário, no sentido de que, em licitações para
aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos modelos que
atendam completamente as necessidades da Administração, deve o órgão
licitante identificar um conjunto representativo desses modelos antes de
elaborar as especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a
evitar o direcionamento do certame para modelo específico e a
caracterizar a realização de ampla pesquisa de mercado”. (grifei)
09. – Portanto, as exigências contidas, nas especificações técnicas são
exageradas no seu detalhamento e nas exigências o que frustra o caráter
competitivo da licitação, situação esta não permitida pela legislação.
10. – Dessa forma, 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)
11. – 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.
12. – 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 dos procedimentos licitatórios - PREGÃO PRESENCIAL Nº.
134/2017 e PREGÃO PRESENCIAL Nº. 135/2017, no estágio em que se
encontram, realizadas pelo município de TRÊS LAGOAS - MS, até que outra
decisão seja proferida por essa relatoria, em razão das irregularidades
apresentadas nos editais de licitações;
b) determinar que no prazo de 20 (vinte dias) corridos a denunciada corrija
o edital de licitação, limitando a quantidade de especificações técnicas ao
mínimo necessário, bem como, reveja os requisitos de potência mínima,
cilindrada mínima, torque, freio, largura e altura, entre outros, como forma
de aumentar o espectro de empresas aptas a participarem das licitações,
por não ser admitido ao agente público adotar condições 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 800 (oitocentas) 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).
13. – 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).
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fatos objeto da Denúncia em tela, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, com
fulcro no art. 113, do RITC/MS.
14. – COMUNIQUE-SE com a devida urgência o Denunciante e a Denunciada
e PUBLIQUE-SE esta decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MS.
15. - 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), 20 de outubro de 2017.
Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES.
Relator
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