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DIRETORIA GERAL
Cartório

Exigência de apresentação de amostras em 05 dias úteis da empresa que
sagrar-se vencedora na etapa de lances, sob pena de desclassificação da
empresa que mesmo tendo ofertado o melhor preço não envie as amostras
dentro desse prazo.

Decisão Liminar
DECISÃO LIMINAR DLM - G.JD - 166/2017

A denunciante afirma que cada “Kit Escolar” é composto por diversos
produtos, sendo ardilosamente misturados no mesmo kit alguns materiais
escolares com especificações comuns de mercado com outros de
especificações peculiares e que só poderiam ser fornecidos por uma única
empresa, direcionando a contratação e restringindo a participação de
interessados.

PROCESSO TC/MS: TC/24410/2017
PROTOCOLO: 1868481
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
RESPONSÁVEL: MARCOS MARCELLO TRAD
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO: DENÚNCIA
RELATOR: CONS. JERSON DOMINGOS
Trata o presente processo de Representação recebida como Denúncia,
oriunda da empresa FERGBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, contra os
termos do Edital de Pregão Eletrônico n. 199/2017 – Tipo Menor Preço
Unitário por Lote, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que tem o
seguinte objeto:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL
ESCOLAR.
Alega a denunciante, que o citado instrumento convocatório “contém
exigências cerceadoras da possiblidade de participação, que servem de
instrumento para direcionar todo o certame licitatório, aglutinando no
mesmo lote produtos com especificações incomuns de mercado, peculiares e
exclusivas de um único fabricante, que ficam vinculados aos demais
produtos com especificações comuns, amarrando assim todo o lote, pois, os
demais fabricantes/fornecedores que teriam plenas condições de oferecer
propostas vantajosas para os itens com especificações comuns de mercado,
ficam impedidos de participar em decorrência dos itens com especificações
incomuns de mercado e peculiares de um único fabricante que passa a ter o
monopólio de toda licitação impedindo assim a verdadeira competição”.
Eis a primeira citação contida na exordial, que na visão da denunciante
restringe a competição, verbis:
Consta do instrumento convocatório em seu Anexo que as licitantes
deverão fornecer:
TUBO DE COLA: cola branca com mínimo 90g, lavável, composição: resina
de pva, produto atóxico; pronto para uso, alto teor de sólidos, a embalagem
(frasco) deve ser retangular, bico aplicador econômico com boca de 1mm,
tampa com respiro, a vedação da tampa deve ser eficiente para evitar o
vazamento do produto/evaporação, produto certificado pelo INMETRO.
LÁPIS PRETO N. 2 HB apontado, medindo no mínimo 175 mm comprimento
por 6,9 mm diâmetro, sextavado, com mina grafite (2,2 a 3,0mm de
diâmetro), macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com
processo de colagem de mina de madeira (reflorestada e envernizada, com
identificação de utilização de madeira reflorestada gravadas no corpo do
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CAIXA DE LÁPIS DE COR, COM 12 (DOZE) CORES VARIADAS, sendo
obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, azul, verde e marrom,
longos, apontados, sextavados com mina permanente, composto por
pigmentos, aglutinantes, cargas inertes, ceras e madeira plantada, isente de
nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação da mina
colorida, recobertos com tinta atóxica. A barra interna da mina colorida
deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impureza, apresentar
boa pigmentação e ser macio de forma a apresentar a pintura nítida, com
medidas míninas: comprimento 175 mm, diâmetro de 6,9 mm, sendo a
mina de no mínimo de 3,0mm, não tóxico, e em conformidade com a norma
ABNTE – NBR 15236, produto certificado pelo INMETRO.

Salienta que o produto “cola branca” tem por finalidade colar papel,
cartolina, cartão e deveria remeter a um produto com especificações
comuns de mercado e que os detalhamentos exigidos pelo edital são
totalmente desnecessários para a finalidade da contratação, servindo para
impedir a ampla concorrência.
Alega que se a Prefeitura Municipal de Campo Grande desejava adquirir
uma cola com frasco tão específico, deveria ter licitado em separado esse
item, entretanto o produto “cola branca” integra praticamente todos os
lotes licitados, amarrando todo o certame.
Prossegue aduzindo que o mesmo problema acontece com referência ao
lápis de cor e lápis grafite com “formato sextavado”, que impede a
participação de lápis em formato arredondado, restringindo a participação
de fabricantes/fornecedores e salienta que não existe qualquer
recomendação de que os lápis a serem utilizados por crianças deveriam ter
formato sextavado, sendo dispensável essa exigência.
Outra exigência restritiva de competição, na visão da denunciante é a que
trata da apresentação de amostras em 05 (cinco) dias úteis da empresa que
sagrar-se vencedora na etapa de lances, sob pena de desclassificação da
proposta mesmo tendo sido ofertado o melhor preço.
Aduz a denunciante que o procedimento licitatório em questão está sendo
realizado na modalidade Pregão Eletrônico, que deveria ter como premissa
possibilitar a ampla participação de empresas de todo o território nacional,
como é o caso da Fergbras que tem sua sede localizada no nordeste a
milhares de quilômetros do local onde deverão ser apresentadas as
amostras, não tendo tempo hábil para encaminhar as referidas amostras,
ressaltando, novamente o direcionamento do certame, pois restringe a
competição.
Conclui pedindo o acolhimento da Representação, requerendo a concessão
de liminar para determinar ao licitante que suspenda a licitação e que
retifique os termos dos itens apontados no edital.
É o relatório.
Passo a decidir.
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Consoante demonstrado trata-se de Representação que a Presidência do
Tribunal de Contas recebeu como Denúncia, protocolada nesta Corte pela
empresa FERGBRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que ataca quatro pontos
específicos do Edital do Pregão Eletrônico n 199/2017 levado a efeito pela
Prefeitura Municipal de Campo Grande.
A licitação tem sua abertura prevista para a próxima quinta-feira, dia
30/11/2017, às 9hs e visa o registro de preços para aquisição de kits de
material escolar para atender a Rede Municipal de Ensino do Município de
Campo Grande.
A denunciante insurge-se quanto às especificações referentes ao “Tubo de
Cola”, “Lápis Preto n. 2 HB – sextavado” e “Caixa de Lápis de Cor, com 12
(doze) cores variadas – sextavado”, constantes no Anexo VIII – Formulário
de Proposta e Preços Máximos do Edital (acima descritas), alegando
exigências em demasia que comprometem a participação de interessados.
Analisando os argumentos apresentados não vislumbro necessidade de
reparo no Edital do Pregão Eletrônico n. 199/2017, pois foi exigida a
apresentação de amostras somente da empresa que sagrar-se vencedora,
podendo ser entregue pessoalmente ou por via Sedex, AR ou carta
registrada; também não entendo como exagero as especificações
apresentadas nos itens destacados no Anexo VIII, assim, deixo de deferir a
cautelar pretendida, por falta de pressupostos elementares para tal fim,
ressaltando, 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 cautelar 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 Campo Grande Senhor
MARCOS MARCELLO TRAD, para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias,
consoante interpretação analógica do § 2º do art. 148 da Resolução
Normativa n. 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 RNTC n. 76/2013, devendo ser encaminhado, neste caso
cópia desta Decisão Liminar.
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, 29 de novembro de 2017.
Conselheiro Jerson Domingos
Relator
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