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CONTROLE PRÉVIO – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À ÁREA
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Vistos, etc.
Trata-se de Controle Prévio com proposição da Divisão de Fiscalização de Saúde no sentido de ser concedida medida cautelar
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de suspensão do procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 12/2020, instaurado pelo Município de
Campo Grande, tendo como objeto o registro de preços para aquisição materiais: eletrodo cardíaco, talas de EVA e outros, no
valor estimado de R$ 1.327.244,33 (um milhão, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e três
centavos).
A abertura das propostas está marcada para as
http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes.

9h do dia 18/02/2020, conforme o Portal Eletrônico

Na sua manifestação, encaminhada a este Gabinete em 12/02/2020, por meio da Comunicação Interna CI nº 19/2020-DFS, a
Divisão Especializada aponta possível impropriedade na pesquisa de preços, haja vista que para os 07 produtos a serem
licitados foram consideradas apenas cotações apresentadas por 03 empresas, não sendo apresentada ampla pesquisa de
preços conforme jurisprudências dos Tribunais de Contas.
Relatado, decide-se.
Inicialmente, constata-se que a referida manifestação técnica ocorreu na forma de controle prévio, com fundamento nos arst.
150 e seguintes do Regimento Interno, Resolução TCE-MS nº 98/2018, tendo como escopo a análise de documentos remetidos
a esta Corte de Contas e protocolado sob o nº 2024445. A documentação foi remetida a este Gabinete em razão de nos
competir a relatoria do Município de Campo Grande nos exercícios de 2019/2020.

Quanto aos questionamentos levantados pela equipe técnica, apresentam relevância e merecem esclarecimentos por parte
dos responsáveis.
Afirmou a equipe técnica que a metodologia utilizada pela Prefeitura licitante para realização da pesquisa de preços não
atende a lei nem o entendimento jurisprudencial, porquanto não teria sido demonstrada a realização de ampla pesquisa de
preços, razão pela qual pugna pela aplicação de Medida Cautelar de Suspensão da Licitação.
Contudo, a abertura das propostas está marcada para o dia 18/02/2020, o que autoriza a intimação do jurisdicionado para
apresentar justificativas a fim de subsidiar futura decisão ou, se entender necessário, promover alterações no certame em
sede de autotutela.
Diante do exposto, considerando a necessidade de o jurisdicionado esclarecer os pontos levantados pela Divisão de
Fiscalização de Saúde, bem como garantir maior efetividade de decisão que porventura venha a ser proferida por esta Corte
de Contas, DETERMINO que no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir desta decisão os responsáveis se manifestem sobre os
apontamentos contidos na Análise de Controle Prévio feita pela equipe técnica, nos termos do art. 202, IV, do RITC/MS.
INTIMEM-SE os responsáveis, o Prefeito Municipal, Sr. Marcos Marcello Trad, e o Diretor-Geral de Compras e Licitações, Sr.
Ralphe da Cunha Nogueira, para que, em garantia aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, manifestem-se, juntando
cópias deste Despacho e da Manifestação da Divisão Especializada.
AUTUEM-SE os presentes autos como Procedimento de Controle Prévio, com a Manifestação da Divisão Especializada.
É a decisão.
Publique-se.
Campo Grande/MS, 14 de fevereiro de 2020.
WALDIR NEVES BARBOSA
Conselheiro
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Considerando a missão constitucional fiscalizatória deste Tribunal de Contas (art. 71 da CF), o Princípio da Supremacia do
Interesse Público e o arts. 149 e 152, I, do RITC/MS, aprovado pela Resolução TCE/MS nº 98/2018, há que se recepcionar o
expediente como Procedimento de Controle Prévio, a fim de que sejam tomadas, caso sejam necessárias, as medidas
adequadas à proteção do erário público.

