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Aponta que os quantitativos apresentados são altos, mas que a execução
será de forma parcelada em doze meses da duração do contrato,
executando o total do contrato de 8% a 15% por mês, conforme o edital
prevê em seu item 3:
"3. DA MANUTENÇÃO:"
"3.1. A manutenção prevista em condições normais será de atendimento
de 8 a 15% do total dos equipamentos existentes na região por mês;" (item
do contrato)

DIRETORIA GERAL
Cartório

6.3.2. Qualificação técnico-operacional: Comprovação pela empresa
licitante de ter executado serviços de características e complexidades
semelhantes nas parcelas de maior relevância (itens prioritários)
compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) ou
atestado(s), em nome da própria licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado nas quantidades mínimas para cada lote
dispostas nos quadros abaixo: (item do edital)

Decisão Liminar
DECISÃO LIMINAR DLM - G.JD - 176/2017
PROCESSO TC/MS: TC/24795/2017
PROTOCOLO: 1870349
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
RESPONSÁVEL: RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA
CARGO: DIRETOR GERAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ASSUNTO: DENÚNCIA
RELATOR: CONS. JERSON DOMINGOS

LOTE 01:
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÜBLICA EM POSTES METÁLICOS E/OU DE
CONCRETO EM LUMINÁRIAS DE ATÉ 12MTS DE ALTURA UN 11.500

Trata o presente processo de Representação recebida como DENÚNCIA,
com pedido de suspensão liminar, formulada pela empresa M.R
CONSTRUTORA LTDA - ME, com qualificação nos autos, por meio do seu
representante legal contra o Edital de Concorrência n. 10/2017 - Tipo
Menor Preço, levado a efeito pela Prefeitura Municipal de Campo Grande,
através da Diretoria Geral de Compras e Licitação.

IMPLANTAÇÃO DE BRAÇO E LUMINARIA COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO
EM POSTE DE CONCRETO ATÉ 12 M UN 1.000
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ORNAMENTAIS
METÁLICOS E/OU DE CONCRETO EM LUMINÁRIAS ACIMA DE 12M DE
ALTURA UN 1.300

O procedimento licitatório em tela objetiva:

RETIRADA E IMPLANTAÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL UN 60
( ... )”

Contratação de serviços de engenharia para implantação, manutenção e
ampliação dos sistemas de iluminação pública nas regiões do
Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussú, Lagoa, Prosa e Segredo em
Campo Grande-MS.

Assim, alega que a exigência de demonstração de capacidade técnica por
quantitativos mínimos é colocada de forma desproporcional no edital, por
estar exigindo a comprovação de capacidade técnica em quantidades
mínimas totais, divergindo da realidade da execução do contrato.

A questão de fundo, na visão da denunciante, é que o edital aponta, de
forma equivocada, como data de abertura e recebimento das propostas o
dia 25 de outubro de 2017 às 08:00h, fazendo referência a essa data
durante todo o seu conteúdo, alegando que isso é capaz de levar o
participante a erro, caracterizando uma restrição na participação os
licitantes que se basearem na data da abertura do certame errada, pois a
sessão pública está marcada para o dia 08/12/2017 às 08:00h, devendo ser
reaberto o prazo da licitação e consequentemente iniciando-se nova
contagem de prazo para sua abertura.

Segundo a denunciante a comprovação de capacidade técnica, de forma
exclusiva da pessoa jurídica, fere a legislação, pois nos termos de resolução
do CONFEA deve ser comprovado o acervo técnico conforme o profissional
responsável (art. 48 da Resolução 1025/09).

Segue afirmando que a Concorrência n. 10/2017 fere os princípios da
licitação, quais sejam da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da
igualdade, e da competitividade, porquanto, no seu edital nos itens 6.7 e
6.7.1, 4.2 e 4.9, 6.3.2, 3 e 3.1 (Anexo V), 11 (Anexo V) e 13.1 (Anexo VI)
trazem cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo.
Aduz que a participação de Microempreendedor Individual – IMEI, ao invés
de garantir a igualdade, coloca a segurança da execução do contrato em
risco, pois as condições igualitárias para garantir a participação do
Microempreendedor Individual – IMEI no certame são insuficientes para
que ele participe efetivamente,
tanto pelos valores a serem contratados, quanto aos critérios mínimos de
exigência do edital não se adequarem ao microempreendedores e discorre
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Outro ponto levantado pela denunciante é que o agente público não
especificou no edital a forma, nem critérios mínimos de fiscalização,
possibilitando a imposição de sua vontade de maneira arbitrária.
Esclarece que o edital não prevê qualquer exigência de comprovação da
troca dos materiais usados como a apresentação do usado substituído pelo
novo para fins de garantir a efetividade do contrato, sendo que a forma
como estão dispostas as exigências para a execução do contrato dão uma
grande margem para desvios na finalidade do contrato.
Conclui alegando que tais exigências ferem o caráter competitivo da
licitação por confrontar o inciso I, do § 1º do art. 3º da Lei Federal n.
8.666/93, que dispõe que é vedado aos agentes públicos “admitir, prever,
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo...”.
Requer a concessão de liminar de suspensão da licitação marcada para
08/12/2017 às 8hs da Concorrência n. 10, declarando nulos os itens
atacados, determinando-se a republicação do edital.
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Este é o sucinto relatório, passo a decidir.
Consoante sobredito, estamos frente a uma Representação recebida como
DENÚNCIA apresentada pela empresa M.R Construtora Ltda - ME, contra o
Edital de Concorrência n. 10/2017, levado a efeito pela Diretoria Geral de
Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Grande.
Oportuno ressaltar, salvo engano, que a citada empresa denunciante,
deixou 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.
Não vislumbro neste caso, ao contrário das afirmações da denunciante,
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.
Como a própria denunciante destacou, a Lei n. 8.666/93 não proíbe a
participação de microempresários, ao contrário são incentivados a
participar, a Administração estabeleceu os critérios/requisitos para
participação, sendo facultado aos microempresários concorrerem em
igualdade com os demais participantes.
Quanto a alegação de que o prazo apontado equivocadamente no edital
para a abertura do procedimento de licitação como sendo o dia 25/10/2017
às 08:00h, percebe-se na simples leitura do segundo adendo do edital
publicado em 07/11/2017 (um mês atrás) que a data em que ocorreria a
abertura do certame seria o dia 08/12/2017 às 8h, portanto, havendo
tempo hábil para todos tomarem conhecimento da nova data, mesmo
porque, pressupõe-se que quem já estava preparado para participar da
licitação na data anteriormente marcada, agora também encontrava-se
apto.
Assim, por não vislumbrar exagero nas imposições editalícias quanto a
necessidade de demonstração de capacidade técnica por quantitativos
mínimos totais, bem como da forma de fiscalização do contrato, e demais
itens levantados pela denunciante, 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 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 denunciado Diretor Geral de Compras e Licitação – DICOM da
Prefeitura Municipal de Campo Grande, Senhor RALPHE DA CUNHA
NOGUEIRA, na forma do art. 96, inciso I da RNTC/MS n. 76/2013, devendo
ser encaminhado, neste caso cópia desta Decisão Liminar, para manifestarse no prazo de 10 (dez) 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 da denunciante para tomar conhecimento desta decisão, e
manifestar-se,
caso
pretenda,
também
no
mesmo
prazo
(oliveiracea@hotmail.com).
Cumpridas estas determinações, sejam os autos conclusos ao meu gabinete
para ulteriores e urgentes deliberações.
Cumpra-se.
Campo Grande/MS, 07 de dezembro de 2017.
Conselheiro Jerson Domingos
Relator
EM 07/12/2017
DELMIR ERNO SCHWEICH
CHEFE II
TCE/MS
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