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TCE É GABINETE DA CONSELHEIRA

, Rx CRISTIANA DE CASTRO MORAES
Tribunal deContas (41) 3292-3267 - gecemQBtce.sp.gov.br

do Estado de São Paulo

DECISÃO

Processo: TC-023892.989.20-3

Representante: A3D Comércio Eireli, por seu procurador Éverton

representada:

responsável:

Procuradores:

Assunto:

Trata-se
Comércio Eireli, cont

Pereira de Oliveira (OAB/SP n.º 395.400)

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Toshio Toyota — Prefeito Municipal

.
Eder Leandro Verolez (OAB/SP n.º 249.441),

Leonardo Volpe Pinhabel (OAB/SP n.º 274.655);

Francine Bartolomeu (OAB/SP n.º 364.1 04)

Representação formulada contra o Edital do

Pregão Eletrônico n.º 031/2020, . Processo
Licitatório n.º 280/2020, Edital n.º 170/2020, que

objetiva a aquisição de 02 veiculos —

vans/minibus escolar primeiro emplacamento,

em nome do Município de Novo Horizonte — SP,

para manutenção do setor de Transporte de

Alunos junto às unidades escolares da Secretaria

Municipal de Educação, conforme especificações
constantes do Termo de Referência - Anexo I.

de Representação formulada pela empresa A3D

ra o Edital do Pregão Eletrônico n.º 031/2020, Processo

Licitatório n.º 280/2020, Edital n.º 170/2020, da Prefeitura Municipal de Novo

Horizonte, que objet iva a aquisição de 02 veículos — vans/minibus escolar

primeiro emplacamento, em nome do Município de Novo Horizonte — SP, para

manutenção do setor
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Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes do

Termo de Referência - Anexo 1.

Segundo a documentação que acompanha a inicial, a abertura do

procedimento está agendada para o dia 26/10/2020, às 08h.

A peticionária critica, em apertada síntese, Os seguintes aspectos

do Edital:

- Exigência do primeiro emplacamento em nome do Município de

Novo Horizonte

Com a apresentação de farta jurisprudência desta Casa e de

outros tribunais, a interessada aponta restritividade na cláusula 2.1 e outras

previsões correlatas, as quais preveem que os veículos fomecidos tenham o

primeiro emplacamento em nome do Município de Novo Horizonte.

Segundo defende, não há, na legislação pátria, interpretação em

que se pode concluir que veículo O (zero) km, para efeito de aquisição da

Administração Pública, corresponda àquele sem licenciamento e que somente

concessionárias podem vender.

Tal previsão: impede a ampla concorrência, aliando do certame

potenciais interessadas, com propostas mais atraentes sob o ponto de vista

econômico.

- Exigência de entrega de nota fiscal da fábrica ou da

concessionária (Anexo | - campo de descrição do produto)

A seu ver, tal previsão de igual modo restringe a competitividade

do certame, na medida em que, se as revendedoras multimarcas podem

confluir ao certame, podem, em tese, emitir a nota fiscal em nome próprio.

Conforme observa, não existe qualquer circunstância fática,

tampouco jurídica, que corrobore as exigências encartadas no edital, razão

pela quai pugna a este Tribunal que determine a reforma do instrumento

convocatório com a exclusão dessas condições restritivas — clausula 21 e

Anexo | - Termo de Referência — campo complemento do produto e outras, no

mesmo sentido, que porventura correlatas.

É o relatório.

Decido.

Examinando os termos das presentes impugnações, pude

vislumbrar, ao menos em tese, disposições editalícias contrárias à norma de
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regência, a teor do que foi decidido recentemente nos autos do processo n.º
TC-17922.989.20-7, em Sessão Plenária de 05/08/2020, sob relatoria do

eminente Conselheiro Renato Martins Costa.

Por esses motivos, com amparo nas prescrições do parágrafo
único do artigo 221 de nosso Regimento Interno, assino à Representada o

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que encaminhe a esta Corte
justificativas acerca dos questionamentos aduzidos, acompanhadas de cópia
do edital impugnado e demais documentos gue entender pertinentes.

No interesse da lisura do certame e, considerando que este
Tribunal poderá decidir pela alteração do instrumento, determino-lhe a

suspensão do certame até ulterior decisão,

Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico,
na conformidade da Resolução nº 01/2011, a integra deste Despacho e da
Representação e demais documentos poderão ser obtidos, mediante regular
cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico — e.TCESP, na página
www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.

Ao Cartório para as providências cabíveis, inclusive alteração da
classe do feito no Sistema de Processo Eletrônico.

Com ou sem justificativas, encaminhem-se os autos ao Ministério
Público de Contas.

Ao Cartório para as providências cabíveis.

G.C., em 23 de outubro de 2020.

CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Conselheira
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