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PROCESSO: 00009254.989.20-5
REPRESENTANTE: AMELIA NAOMI OMURA
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

(CNPJ 46.643.466/0001-06)
ADVOGADO: GABRIELA ABRAMIDES (OAB/SP 149.782)
/ RONALDO JOSE DE ANDRADE (OAB/SP 182.605)

ASSUNTO: Despacho de apeciação sobre Representação contra o edital da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/SGAF/2020, tendo por
objetivo contratação de empresa para construção de veículos leves
sobre pneus (VLP), articulados (tipo M3), elétricos, metronizados,
sob a responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

 

 

 

 

Amélia Naomi Omura, Vereadora em São José dos Campos,
subscreve pedido de impugnação do edital da Concorrência nº
003/SGAF/2020, certame instaurado pela Prefeitura daquele Município com o
propósito de contratar empresa para construção de veículos leves sobre pneus
(VLP), elétricos, articulados e metronizados, a partir da elaboração de projeto
executivo e com confecção de mock-up, para operação em corredores tronco-
alimentados e linhas convencionais de maior demanda.

Informando que o recebimento das propostas ocorrerá até o dia
13/3/2020, previstas a instalação da sessão de julgamento e a abertura dos
envelopes para as 9h00, indaga sobre  determinada disposição do  termo de
referência da licitação que, no seu entendimento, acarretaria prejuízos
irreparáveis ao Erário e ao interesse público.

Questiona, especificamente, a exigência de que os trens que 
serão fornecidos possuam ar condicionado com função umidificadora,
especificação que lhe parece abusiva por restringir o universo de competidores,
além de eventualmente propiciar o direcionamento da disputa.

Espera, nesses termos, a verificação do edital por este E.
Tribunal, adotando-se a suspensão do andamento do processo licitatório como
medida preventiva para assegurar  direitos.

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA

(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 - gcrmc@tce.sp.gov.br
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Consigno, mais ainda, o protocolo de petição subscrita pela
Procuradoria Municipal de São José dos Campos (evento 12.1), na qual alude
ao TC-26341.989.19-2, representação que trouxera a exame edital de licitação
exatamente dedicado ao objeto aqui  tratado, já apreciado em seu mérito pelo
E. Plenário, o que, portanto, sugeriria a impossibilidade de rediscussão do
instrumento convocatório vigente em face da manifesta preclusão da matéria.

Inicial, em princípio, nos termos regimentais.

O pedido cinge-se a questão relacionada a determinada
especificação dos veículos leves sobre pneus pretendidos pela Prefeitura de
São José dos Campos, conforme disposto no correspondente Termo de
Referência da Concorrência.

Entretanto, a mera alusão a potencial restritividade decorrente da
descrição do objeto, no caso, o sistema de climatização dos veículos, não
basta, ao menos nesta análise, para se atribuir ao dispositivo do edital a
irregularidade mencionada pela representante.

Tratando-se de análise apriorística de edital de licitação, voltada
primordialmente à identificação de irregularidades flagrantes ou evidências de
ilicitudes que se demonstrem absolutamente suficientes para indicar prejuízo a
direitos subjetivos, essencial que a representação seja informada por
argumentação lastreada por elementos de liquidez e certeza.

Não me parece que este seja o caso, mais ainda  porque  do
quanto argumentado não se abstraem efeitos que concretamente poderiam
abalar o processo de habilitação ou de classificação das licitantes.

Ausente, portanto, irregularidade que  coloque em risco direitos de
intrincada reparação, INDEFIRO o pedido formulado.

Nada obstante, vislumbro no certame hipótese de incidência do
art. 42, Parágrafo Único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente por
conta das expectativas financeiras estimadas no edital, da ordem de R$
35.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais), bem assim dos
prazos de execução estimados, porque transcenderão não apenas o exercício,
mas principalmente o mandato do atual Prefeito.

Nesse contexto, vislumbrando questão de natureza prejudicial,
penso de rigor requisitar da Prefeitura informação sobre a fase interna do
processo de Concorrência, especificamente sobre  a existência dos estudos de
impacto financeiro e orçamentário da despesa estimada, nos moldes do que 
preconiza a Lei Complementar nº 101/00 (LRF), tendo em vista a comprovação
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de que aquela Administração atende, em sendo o caso, aos pressupostos
mínimos para a assunção de despesa pública no último exercício de mandato.

Não se cogita, ademais, de preclusão consumativa da matéria, 
essencialmente porque o tema que agora invoca nossa atuação configura
novidade, propiciando distintas abordagens do instrumento convocatório e do
processo de formação da despesa pública.

Diante do exposto, DETERMINO a suspensão liminar do
andamento da Concorrência 003/SGAF/2020, nos moldes do quanto
prescrevem os artigos 220 e 221, Parágrafo Único, do Regimento
Interno, processando-se a matéria, mais ainda, sob o rito do Exame Prévio
de Edital.

Intime-se a Prefeitura do quanto aqui decidido, fixando-lhe prazo
de 48 (quarenta e oito) horas para que tome conhecimento dos autos e
 encaminhe informações, documentos e cópia do instrumento convocatório
impugnado.

Por último, reitero aos responsáveis legais a necessidade de que
se abstenham da prática de quaisquer atos até ulterior deliberação desta Corte
sobre o mérito da matéria, ressalvado o caso de revogação ou anulação do
processo licitatório, ato que, se produzido, deverá ser informado no processo,
com a juntada da respectiva publicação no DOE.

Apresentados os esclarecimentos ou decorrido o prazo sem ação
dos interessados, dê-se vista dos autos ao d. MPC, retornando com urgência.

Ao Cartório para que se digne providenciar as intimações de
estilo, assim como à Diretoria do Processo Eletrônico para retificar a autuação
no que se refere à qualificação da parte representante, polo que assim deve ser
ocupado por este E. Tribunal de Contas.

Publique-se.

GC., 12 de março de 2020.

 

RENATO MARTINS COSTA

            Conselheiro

JAPN
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