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Decisão Liminar
DECISÃO LIMINAR DLM - G.FEK - 1/2018

PROCESSO TC/MS

: TC/14/2018

PROTOCOLO

: 1877445

ÓRGÃO

: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

JURISDICIONADOS

: DÉLIA GODOY RAZUK, Prefeita Municipal de
Dourados; JOÃO FAVA NETO, Secretário Municipal
de Fazenda, e ANILTON GARCIA DE SOUZA,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
:PAX E FUNERÁRIA LAGUNA LTDA. - ME

INTERESSADO

TIPO DE PROCESSO : DENÚNCIA
RELATOR

: CONSELHEIRO FLÁVIO KAYATT – Relator ad hoc, em
decorrência de atuação como Conselheiro
plantonista.

V i s t o s e t c.
Pax e Funerária Laguna Ltda. - ME, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ com o n. 07.871.046/0001-25, situada na Rua Ezequiel de
Souza Freire n. 625, Bairro Monte Alegre, na Cidade de Laguna Carapã,
neste Estado, apresentou, neste Tribunal (em 23/1/2018, com protocolo às
13h34m), “DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO CONTRA ILEGALIDADE EM
CERTAME LICITATÓRIO ‘LIMINAR URGENTE’ (...)”, pe-ticionando:
─ “a) a SUSPENSÃO IMEDIATA DO (...) CERTAME, a fim de se verificar as
irregularidades e vícios aqui apresentados;
─ “b) Analise em representações anteriores verificado pelos protocolos, no
TCE 0011763246/2016 e 001859880/2017, onde vícios ainda permanecem,
mesmo com textos diferentes, mas com o mesmo objetivo, ‘Cerceamento ao
direito de qualquer empresa participar, mesmo empresas que não estão
estabelecidas no município’, tendo em vistas as condições irregulares
impostas como apresentado nesse instrumento.’;
─ “Ao final (...) seja o (...) certame ANULADO, PELOS ILÍCITOS
APRESENTADOS e que seja determinado prazo para que a Municipalidade
refaça novo certame sem os vícios, ilegalidades e irregularidades já
mencionadas”.
Em examinando sumariamente a matéria dos autos, nestes momento e fase
de cognição sumária, verifico que:
i) o objeto da licitação referencia a “Outorga de concessão para exploração
de serviços funerários no Município de Dourados/MS, pelo período de 15 (...)
anos”;
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ii) conforme a anexada cópia da publicação do “AVISO DE ALTERAÇÃO
(REABERTURA) - CONCORRÊNCIA Nº 005/2017”, feita no Diário Oficial do
Município (“Ano XIX - nº 4.592 - [página] ‘06’ DOURADOS, MS/TERÇAFEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2017”), a realização do certame está prevista
para o próximo dia 29 de janeiro de 2018, com início às 8:00 horas;
iii) segundo a empresa autora, o Edital e seus Anexos apresentam diversos
vícios “PELOS ILÍCITOS APRESENTADOS”, ensejando o pedido inicial para a
“a SUSPENSÃO IMEDIATA DO (...) CERTAME, a fim de se verificar as
irregularidades e vícios aqui apresentados”;
iv) a empresa autora:
a) transcreveu alguns itens do Edital e dos seus Anexos ─ ditos por ela como
ilícitos ou indevidos;
b) citou e comentou disposições da Constituição Federal, da Lei (federal)
n. 8.666, de 1993, da Lei (federal) n. 8.742, de 1993, da Lei (estadual) n.
4.902, de 2016, e da “Resolução nº 335 do CONAMA”, assim como
referenciou (teórica ou efetiva) decisão de Tribunal de Contas, tudo
relacionado com a matéria ora em exame;
c) enunciou críticas técnico-jurídicas sobre a desconformidade dos
conteúdos do Edital (e dos seus anexos) com as regras legais e
constitucionais aplicáveis às licitações, bem como expendeu considerações
(outras) sobre os vícios que ela entendeu existentes no todo do
referenciado Edital, lançado pela Administração municipal de Dourados.
É o sucinto relatório.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Diante do conteúdo do material constituinte dos autos, inicialmente cabeme exercer ─ em decorrência de atuação como Conselheiro plantonista ─ o
juízo de admissibilidade, para, neste caso, admitir o processamento e o
exame da matéria como denúncia, nos termos do art. 40 da Lei
Complementar (estadual) n. 160, de 2 de janeiro de 2012, e do art. 124 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa
n. 76, de
2013, considerando que a empresa denunciante:
i) tem assegurado o pleno exercício do direito de petição para o caso em
exame, nos termos do art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal; do art. 113,
§ 1º, da Lei (federal) n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (que dispõe sobre
licitações e contratos), e das supramencionadas disposições da Lei
Complementar (estadual) n. 160, de 2012, e do Regimento Interno;
ii) expôs fatos e situação característicos de verossimilitude, que envolvem
atos instrumentais de agentes integrantes de Administração municipal de
ente público sob a jurisdição deste Tribunal de Contas ─ no caso, a
Administração municipal de Dourados.
DECISÃO
De início, independentemente dos argumentos expendidos pela empresa
denun-ciante, anoto como dignos de nota os seguintes elementos:
A - A exigência contida no item 7., subitens 7.1., 7.2., 7.3. e 7.4. do corpo do
Edital (fls. 23-24, peça 3 dos autos), grafada do seguinte modo:
“7. DA VISTORIA
7.1. o interessado em participar do certame, deverá solicitar junto a
Secretaria Munici-pal de Serviços Urbanos, uma vistoria às dependências de
seu estabeleci-mento, no intuito de comprovar que as instalações da
empresa atendem as condições mínimas exigidas para execução dos
serviços, conforme estabelecido no item ‘15’ do Termo de Referência.
(...)
“7.3. O prazo para realização da vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao
da publicação do edital, estendendo-se até o segundo dia útil anterior à
data da sessão de julgamento do certame.
“7.4. Após a realização da vistoria e desde que a empresa atenda às
condições estabelecidas, será emitido pelo Secretário o Atestado de
Vistoria, que deverá ser apresentado conjuntamente com a documentação,
acondicionada no Envelope nº 01 - ‘DOCUMENTAÇÃO” (alguns negritos não
são originais).
B - Em estreito vínculo com o teor da exigência descrita nos enunciados da
letra precedente (A), consta também no item 12. (“DA APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS”), subitem 12.1., alínea b, do corpo do Edital (fl. 31, peça 3 dos
autos), que:
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“12.1. Para participar do procedimento licitatório, o interessado deverá
apresentar, em envelope fechado, sua proposta em única via, elaborada em
papel timbrado, digita-da e impressa em linguagem clara e liminar, os
seguintes elementos:
a) (...);
b) Anexo II - relatório comprobatório da existência de:
(a) Local para administração, com salas de registros, sala de primeiros
socorros e local de informações
(b) Dependência para guarda de materiais e ferramentas
(c) Instalações sanitárias para o público
(d) Dependências para velórios e repouso
(e) Telefones públicos
(f) Capela ecumênica ou sala de velório
(g) Sistema de iluminação da área
(h) Muro de alvenaria em todo o perímetro da área
(i) Necrotério equipado.”.
E vale anotar que essas mesmas exigências estão repetidas no “ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA” (fls. 39-40, peça 3 dos autos), com os termos assim
grafa-dos:
“4. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE
4.1. Da proposta para funerária
4.1.1 - Para participar do procedimento licitatório, o Interessado deverá
apresentar, em envelope fechado, sua proposta (...), os seguintes
elementos:
a) Anexo I - (...);
b) Anexo II – relatório comprobatório da existência de:
(a) Local para administração, com salas de registros, sala de primeiros
socorros e local de informações
(...)”.
C - Sobre as exigências administrativas expostas nas letras precedentes (A e
B), parece que são induvidosas as ilicitudes delas, porquanto inúmeras
decisões de Tribu-nais de Contas, inclusive do Tribunal de Contas da União,
e até decisões judiciais, têm afirmado que determinadas exigências contidas
em editais de licitação não são cabí-veis em tal fase.
Isso significa dizer que, em face de características próprias de determinados
objetos de certames, os declarados vencedores deverão cumprir certos
requisitos so-mente na fase de habilitação, ou seja, depois de superada a
licitação e já nas imedia-ções da contratação. Será, pois, nessa última
ocasião que os declarados vencedores de determinados certames deverão
comprovar, concreta e efetivamente, suas plenas habilitações para o
cumprimento do objeto licitado, em face das características que lhe são
próprias.
Assim, é dizer que caracteriza demasia exigir de interessados, no âmbito da
lici-tação, a existência prévia, como no caso, de
local para administração, com salas de registros, sala de primeiros socorros
e local de informações; dependência para guarda de materiais e
ferramentas; instalações sanitárias para o público; dependências para
velórios e repouso; telefones públicos [em amplo desuso]; capela ecumênica
ou sala de velório (...) e Necrotério equipado,
quando os interessados sequer sabem se serão vencedores do certame.
E os que não vencerem o certame, o que farão com todas tais instalações
de elevado custo?
D - Por outro lado, também merece registro a contradição entre os termos
do subitem 14.6. do item 14 do corpo do Edital com os demais subitens do
mesmo item 14, na medida em que, ilicitamente, aquele primeiro subitem
veda a paralisação ou suspensão do curso da licitação mediante a utilização
de recursos, que, todavia, estão expressamente previstos.
Por final, sem prejuízo das razões e exposições precedentemente firmadas,
vale também dizer que constam, em alguns locais dos instrumentos do
Edital e dos seus Anexos, disposições relativas a exigências ou referências
feitas a cemitério(s). Daí que:
i) tratando o referenciado Edital e seus Anexos de licitação para a posterior
ou-torga de concessão para a exploração de serviços funerários, é indevido
o uso, nos referidos instrumentos, do vocábulo/expressão cemitério, no
singular ou plural, no tan-to que ele [vocábulo] se referir a qualquer espécie
de exigência ou referência vinculativa com os (ou aos) serviços funerários,
pois que se tratam, claramente, de coisas ou obje-tos distintos;
ii) impõe-se a retirada do vocábulo/expressão cemitério, no singular ou
plural, no(s) caso(s) em que o seu uso implicar exigência ou referência
indevida com o objeto “serviços funerários”, que está previsto no Edital de
Concorrência n. 5/2017 e em seus Anexos, fato tal que caracteriza
inadmissível confusão de objetos.

Posto isso, decido nos sentidos de:
I - conhecer da denúncia, considerando que ela:
a) tem como fundamento de apresentação as regras do art. 113, § 1º, da Lei
(fe-deral) n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (que dispõe sobre licitações e
contratos), do art. 40 da Lei Complementar (estadual) n. 160, de 2012, e
com a observância dos requisitos estabelecidos nas disposições do art. 124
do Regimento Interno;
b) pelas razões da sua autora, apontou vícios que, em tese ou efetivamente,
caracterizam ilicitudes no Edital de Concorrência “Nº 005/2017” e seus
Anexos (Pro-cesso Administrativo n. 161/2017/DL/PMD), com a previsão de
realização do certame pa-ra o dia 29 de janeiro de 2018, com início às 8:00
horas, conforme “AVISO DE ALTE-RAÇÃO (REABERTURA) - CONCORRÊNCIA
Nº 005/2017”, publicado no Diário Oficial do Município (“Ano XIX - nº 4.592
- [página] ‘06’ DOURADOS, MS/TERÇA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2017”),
cujos apontados vícios devem ser examinados apropriada-mente no âmbito
deste Tribunal;
II - aplicar liminarmente, em juízo de cognição sumária, medida cautelar
administrativa para sustar a prática de qualquer ato administrativo
tendente ou que dê efetividade à realização do certame licitatório a que se
referem os termos do Edital de Concorrência “Nº 005/2017” e seus Anexos,
lançado pela Administração municipal de Dourados (Processo
Administrativo n. 161/2017/DL/PMD), com a previsão de realização do
certame para o dia 29 de janeiro de 2018, com os efeitos da sustação de
atos até que esta medida cautelar seja julgada ou revogada;
III - dar como fundamento para a aplicação da medida cautelar referenciada
no inciso precedente as regras do art. 77, IX, da Constituição Estadual, do
art. 58 da Lei Complementar (estadual) n. 160, de 2012, e do art. 148, § 1º,
II, a e b, do Regimento Interno, considerando a verossimilitude das
alegações da denunciante, que viabilizam o exame da matéria e sua solução
provisória;
IV - determinar ao Cartório deste Tribunal que:
a) intime o atual Secretário Municipal de Fazenda e a Prefeita Municipal de
Dou-rados, bem como o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
da Administra-ção municipal, Sr. Anilton Garcia de Souza ─ com a urgência
que o caso requer ─, para que eles:
1. deem imediato e fiel cumprimento aos termos dispositivos do inciso II
desta Decisão;
2. no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de suas respectivas
intimações, prestem as informações e apresentem as justificativas que
entenderem úteis, sobre todas as questões suscitadas pela empresa
denunciante nos documentos de fls. 5-14 da peça 2 dos autos, observados
os documentos de fls. 51-60 da peça 3 ─ que devem acompanhar o
instrumento de intimação ─, consoante o disposto no art. 148, § 2º, do
Regimento Interno;
b) efetive também a comunicação do teor desta Decisão à empresa denunciante.
Campo Grande/MS, 24 de janeiro de 2018.
Conselheiro FLÁVIO KAYATT
Relator ad hoc, em decorrência de atuação como Conselheiro plantonista.

