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TG=É GABINETE DO CONSELHEIRO
Ro a RENATO MARTINS COSTATribunal de Contas (11) 3292-3250 (11) 3282-3499 - germefBtce.sp.gov.br
do Estado de São Pauio

PROCESSO: 00016820.989.20-0
REPRESENTANTE: a DORIVAL|STUGINSKI JUNIOR (CPF060.914.368-99)
REPRESENTADO ” PREFEITURA MUNICIPAL DE Novo(A): HORIZONTE (CNPJ 45.152.139/0001-99)

" ADVOGADO: EDER LEANDRO VEROLEZ(OAB/SP 249.441) / LEONARDO VOLPEPINHABEL (OAB/SP 274.655) / FRANCINE
BARTOLOMEU (OAB/SP 364.104)ASSUNTO: Representação visando ao Exame Prévio doedital do Pregão Eletrônico nº 014/2020, tendopor objeto a aquisição de veículos de passeio,pick-up e trator cortador de gramas,

Dorival Stuginski Junior, com Cédula de Identidade nº 13915970 eTítulo Eleitoral nº 019087240116, impugnou termos do edital do PregãoEletrônico nº 014/2020, certame promovido pela Prefeitura Municipal de NovoHorizonte com Propósito de adquirir veículos de passeio, pick-ups e tratorcortador de gramas.

Afirmou que, na descrição do item 7, há exigências técnicasilegais e restritivas, como no caso de “tanque de combustível não inferior a18,5 Its., velocidade a ré de 7 kmfh, medidas de Pneus traseiros 22x10x10 edianteiros 13x6,6-6, com largura de corte de 122 em”, só atendidas pela marca“HUSQVARNA".

Além disso, questionou a necessidade de apresentação docertificado de capacidade técnica expedido pelo fabricante em nome dalicitante, em descompasso com a Súmula nº 17 deste Tribunal.
Requereu, por fim, a procedência do pedido para que sejadeclarado nulo o item atacado, determinando-se a republicação do edital.
Inicial devidamente instruída com a documentação prevista noRegimento Interno desta Corte, incluindo O instrumento convocatório, queprevê a entrega dos envelopes para o próximo dia 29 de junho, às 8h00,
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O detalhamento alongado nas características do bem, se nãojustificado, pode recair na proibição do 8 5º, do art. 7º da Lei nº 8.666/93,segundo o qual “é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens eserviços sem similaridade ou de marcas, características e especificaçõesexclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou aindaquando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime deadministração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório”.
Sob a óptica do referido dispositivo legal, não apenas o itemreclamado, mas todo o objeto, deverá ser devidamente motivado pelaautoridade competente.

A certificação pretendida não é usual é possivelmente nãoencontra amparo na legislação de regência, razão pela qual reputo plausível opedido de paralisação da licitação para evitar lesão irreversível à ordem legal.
Considerada a inviabilidade de submeter a matériaoportunamente ao exame do E. Plenário deste Tribunal, CONCEDOa liminarpara o fim de ordenar a paralisação do Pregão Eletrônico nº 014/2020, daPrefeitura Municipal de Novo Horizonte, determinando o processamentoda inicial sob o rito do Exame Prévio de Edital.
Assim sendo, assino à autoridade competente o prazo de 48(quarenta e oito) horas, para que tome conhecimento da representação,encaminhando cópia integral do instrumento convocatório e eventuaisjustificativas de interesse a propósito de todos os aspectos consignados nestedespacho.

Apresentados os esclarecimentos ou decorrido o prazo sem açãoda interessada, manifeste-se a Assessoria Técnica e dê-se vista ao d. MPC,retornando por SDG.

Ao Cartório para providências.

Publique-se,

São Paulo, 26 de junho de 2020.

RENATO MARTINS COSTA

CONSELHEIRO
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TO MARTINS COSTA, Sistema e-TCESP,
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