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DIRETORIA GERAL

Decisão Singular

Antes de adentrar no mérito do presente processo, entendo oportuno
destacar que infelizmente não houve como apreciar o pedido da
denunciante em tempo hábil, pois o atacado Pregão teve sua Sessão de
Abertura na data de hoje 23/10/2017 (segunda feira) as 8hs, e o processo
somente aportou em meu gabinete para apreciação no encerramento do
expediente da última sexta feira 20/10/2017 (sexta feira).

DECISÃO LIMINAR DLM - G.JD - 128/2017
PROCESSO TC/MS: TC/22905/2017
PROTOCOLO: 1857112
ÓRGÃO JURISDICIONADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
INTERESSADO: FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR
TIPO DE PROCESSO: DENÚNCIA
RELATOR: Cons. JERSON DOMINGOS
Trata o presente processo de Representação recebida como DENÚNCIA
formulada pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL - EPP, com qualificação nos autos, por meio do seu
representante legal contra o Pregão Presencial nº 046/2017 levado a efeito
pela Prefeitura Municipal de Rochedo.
O procedimento licitatório em tela objetiva:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva
em geral, com fornecimento de peças, componentes e acessórios,
implantação e operação de sistema informatizado, para atender as
necessidades da frota de veículos do município de Rochedo - MS, conforme
termo de referência, edital e seus anexos.
A questão de fundo, na visão da denunciante, é que a Administração
Pública pretende interferir na atividade privada da licitante, no tanto que
limita previamente as taxas estabelecidas com as credenciadas. Cita o item
que entende irregular:
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - O julgamento das propostas na licitação será processado mediante a
menor taxa de Administração Global sendo: ( .. .)
b) Item 2: O crédito de menor preço, sendo este considerado como Menor
Taxa de Administração (taxas de adesão, de contrato, propaganda, mídias,
etc.) entre a Licitante e as empresas credenciadas que deverá estar
pactuado em cláusulas contratuais entre as partes discriminadas.
17 - DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATANTE E CONTRATADA E
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA LICITANTE E CREDENCIADA
17.2 - A contratada pagará a credenciada taxa de Administração (taxas de
adesão, de contrato, propaganda, mídias, etc) conforme ofertado na
proposta de preços que deverá estar pactuado em cláusulas contratuais
entre as partes discriminadas.

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

Conclui alegando que tais exigências ferem o caráter competitivo da
licitação por confrontar o inciso X, do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93 que
veda a fixação de preços mínimos. Requer a concessão de liminar de
suspensão do Pregão com a determinação que sejam excluídas as
exigências contidas nos itens “7.1.b, 17.2 e 2” do instrumento convocatório.
Este é o sucinto relatório, passo a decidir.
Consoante sobredito, estamos frente a uma Representação recebida como
DENÚNCIA trazida a baila pela empresa PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL - EPP, contra o Pregão Presencial nº 046/2017
levado a efeito pela Prefeitura Municipal de Rochedo.

Cartório

Conselho Deliberativo:
Presidente – Waldir Neves Barbosa

Segue afirmando que o objeto da licitação é mera quarteirização dos
serviços e o Poder Público não pode querer limitar a taxa de administração
e interferir na relação entre particulares. Cita duas decisões de 2009 e 2010
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que na sua visão lhe
beneficiam.

Também oportuno trazer a baila que a citada empresa ora Representante
tem habitualmente se utilizado de expediente como este, qual seja,
aparentemente deixa transcorrer in albis o prazo de impugnação do Edital
Licitatório e ao apagar das luzes do prazo para abertura da licitação provoca
a jurisdição desta Corte, quando no mais das vezes não há mais tempo
suficiente para o cumprimento de seu mister.
Cito como exemplo fato ocorrido no processo TC/14054/2017 de minha
relatoria onde a ora Representante também buscou a tutela do Tribunal de
Contas em pedido muito semelhante e também com o mesmo modus
operandi, qual seja em cima da hora, impossibilitando que seja acudido
antes da abertura do certame.
Demais destacar, que como sendo useira e vezeira desse tipo de
instrumento, poderia provocar a tempo a interferência do Tribunal de
Contas. Naquele processo, indeferi o pleito por não encontrar subsídios
suficientes para a concessão da medida cautelar.
Melhor sorte ao requerente, data vênia não vislumbro neste caso, pois
contrário a suas afirmações, não enxergo interferência do Poder Público no
Privado, eis que as regras impostas no edital tem a aparência de proteção
do erário e a regulação das atividades do futuro contratado, que por
conseguinte irá fornecer bens e produtos para o Município.
Tenho tido ao longo do tempo, que pode sim a contratante, impor algumas
regras que não interfiram diretamente nos lucros das empresas, mas que
possam objetivar maior vantajosidade das propostas.
Assim, por não enxergar exagero nesta imposição, deixo de deferir a
cautelar pretendida, por falta de pressupostos elementares para tal fim.
Ressalto contudo, que esta decisão poderá ser revista a qualquer tempo,
desde que melhor instruído o processo.
Destarte, nada obstante conhecer da presente denúncia, não me convenci
da presença concreta dos requisitos básicos e essenciais para a concessão
da medida liminar, quais sejam o periculum in mora, mas principalmente o
fumus boni iure, porquanto INDEFIRO a medida liminar requerida e, em
homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório
previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Republicana, determino a
intimação do representado Prefeito Municipal de Rochedo Senhor
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, para manifestar-se no prazo de 5
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(cinco) dias, consoante interpretação analógica do § 2º do art. 148 da
Resolução Normativa n.º 76, de 11 de dezembro de 2013.
Determino a remessa imediata dos autos ao Cartório para a urgente
publicação desta decisão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas e a
intimação do Senhor Prefeito Municipal de Campo Grande, na forma do art.
96, inciso I da RN 76/2013, devendo ser encaminhado, neste caso cópia
desta Decisão Liminar.
Determino ainda ao Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, que
encaminhe no mesmo prazo, para apreciação o processo integral, objeto do
Edital vergastado, no estágio que se encontra, sob pena de
responsabilidade.
Sob o mesmo diapasão, determino a intimação da denunciante para tomar
conhecimento desta decisão, e manifestar-se, caso pretenda, também no
mesmo prazo.
Outrossim, ambas as intimações deverão ser acompanhadas desta decisão,
e deverão atender aos primados do art. 96, inciso I da RN 76/2013,
lembrando que se trata de processo sigiloso.
Cumpridas estas determinações, sejam os autos conclusos ao meu gabinete
para ulteriores e urgentes deliberações.
Cumpra-se.
Campo Grande/MS, 23 de outubro de 2017.
Conselheiro Jerson Domingos
Relator
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