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SENTENÇA DA AUDITORA SILVIA MONTEIRO

PROCESSO:         TC-015299.989.16
CONTRATANTE:   PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPÃ
RESPONSÁVEIS:  MANOEL FERREIRA DE SOUZA GASPAR, Prefeito; THIAGO SANTOS ALVES DE SOUSA, Vice-Prefeito
CONTRATADA:      ZENON RODRIGUES DE OLIVEIRA ME
OBJETO:                aquisição de kits de tênis e sandálias (tipo papetes) escolar, destinado aos alunos das escolas municipais
EM EXAME:           PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2015 E NOTA DE EMPENHO Nº 17973/2016
VALOR:                 R$ 596.709,40
ADVOGADOS:       FÁBIO EVANDRO PORCELLI, OAB/SP 138.243

RAFAEL DELGADO CHIARADIA, OAB/SP 199.092
INSTRUÇÃO ATUAL:   UR-18 – UNIDADE REGIONAL DE ADAMANTINA/DSF-I

À vista da decisão proferida nos autos do TC-001966/026/12, que analisou as contas da Prefeitura em epígrafe, no exercício de 2012, foi determinada a análise do contrato em
questão, bem como da precedente licitação.

A Fiscalização concluiu pela irregularidade da matéria, face às diversas ilegalidades que destacou em seu circunstanciado Relatório, quais sejam:
- não há nos autos requisição ou identificação do servidor responsável pela solicitação dos orçamentos, possibilitando que tenham sido elaborados “pro  forma”. Além disso, uma das

empresas consultadas pertence à esposa do representante legal da empresa vencedora;
- o Sr. Elzio Ribeiro é gerente comercial da empresa “Pé com Pé”, que produziu os kits personalizados à empresa vencedora e não da empresa Meli,  verdadeira concorrente,

havendo indícios de irregularidades, para a qual houve abertura de inquérito civil e inquérito policial;
- ausência de justificativas para a contratação;
- o edital previu exigência de apresentação de amostras como critério de desclassificação, em vez de apenas para a licitante declarada vencedora, contrariando a jurisprudência

desta Casa;
- exigências excessivas na descrição do produto e desprovidas de justificativas técnicas, com possível direcionamento;
- em pesquisas realizadas na internet, foram verificados preços bem abaixo dos obtidos no orçamento. Ao comparar o preço obtido por outro município com os obtidos na licitação

em apreço, verificou-se um sobrepreço que variou entre 14,01% a 31,12% por cada kit, causando prejuízo ao erário;
 - não houve assinatura de contrato, sendo emitida Nota de Empenho em substituição. Porém, o artigo 62, § 4º traz a possibilidade de dispensa quando não resultar em obrigações

futuras. O edital não previu entrega imediata, mas sim, entrega futura dos kits;
- não houve identificação clara em relação às quantidades recebidas por cada escola, nem quais alunos foram beneficiados;
- infração ao artigo 15, § 8º da Lei de Licitações ao deixar de receber a mercadoria por meio de comissão composta por no mínimo três membros
- ausência de testes ou verificações detalhadas para apurar se os itens possuíam de fato as especificações técnicas do edital, como material e espessura;
- ausência de informação na nota fiscal dos volumes transportados e dados da transportadora.
Notificada, a Origem apresentou justificativas, alegando, em síntese:
- foram adotados todos os trâmites internos referentes à preparação do procedimento licitatório, levantamento dos dados necessários à identificação do objeto pela Secretaria

Municipal da Educação através de consulta às unidades escolares por meio de procedimento interno, bem como elaboração do orçamento e realização do certame em conformidade com a Lei;
- deu-se ampla publicidade, tanto que foi observada a retirada de 11 (onze) cópias do edital;
- compareceu apenas uma licitante, oferecendo preço menor que aquele cotado pela Administração, ocasião em que foram recebidas as amostras, as quais foram analisadas pela

Secretaria, que as aprovou;
 - o Secretário de Educação foi quem assinou a nota e remeteu ao Departamento de Compras para os trâmites de pagamento;
- a Portaria nº 15.997/2016 instaurou processo administrativo para apurar os eventos narrados na denúncia oferecida e eventual falha funcional, e chegou à conclusão de que foram

entregues um total de 8.146 pares de calçados, e a Nota Fiscal registrou 8.140 pares;
- argumentou que valores pesquisados na Internet não devem ser aceitos de forma absoluta ou exclusiva, mas apenas de forma referencial, pois esses valores não retratam o

mercado das contratações públicas;
- embora houvesse falha nos orçamentos, não estavam imbuídos de má fé e a pesquisa prévia de preços demonstrou que o valor ajustado estava compatível com o praticado no

mercado;
- houve dispensa do termo de contrato, o que não implicou em prejuízo à administração, pois se o objeto tiver um prazo de entrega estimado em 30 dias, considera-se entrega

imediata;
- a Origem não teve acesso à conclusão do inquérito civil instaurado;
O responsável pela contratação também apresentou justificativas, alegando, em síntese:
- houve prévia pesquisa de preços, porém, na maioria das vezes, não é possível uma profunda investigação acerca da vida das pessoas que compõem, não houve falhas no

procedimento de pesquisa de preços;
- a falha quanto às requisições pelas unidades escolares consistiu em mera falha formal.
- a exigência de amostra na data prevista para entrega dos envelopes atendeu a Sumula 19 desta Corte de Contas;
- as especificações do objeto atendeu ao artigo 14 da Lei de Licitações, segundo o qual nenuma compra será feita sem a adequada caracterização do objeto;
- o recebimento foi realizado pela Supervisora de Atividades Municipais, que não constatou irregularidades nos produtos.
Junto ao MPC, o processado seguiu o trâmite previsto no artigo 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 006/14-PGC, publicado no DOE em 08/02/14.
É o relatório.

DECISÃO

Em que pese a apresentação de alegações, a defesa não logrou êxito em justificar as falhas apontadas.
Não foram apresentados os documentos de requisição das unidades escolares com o fim de comprovar  a necessidade dos kits  adquiridos, bem como tamanho e respectiva

quantidade dos calçados, de modo a justificar a real necessidade das aquisições.
Nada foi trazido aos autos quanto ao excesso de especificações que pode ter causado restrições na competitividade do certame, assim como a exigência de apresentação de

amostra pelas licitantes, e não apenas da vencedora, em infração ao artigo 3º, § 1º,  I da Lei de Licitações.
Também não foi comprovado o recebimento das mercadorias por, no mínimo 03 (três) servidores, em infração ao artigo 15, § 8º da Lei de Licitações.   
Por todo o exposto, à vista dos elementos que instruem os autos, e nos termos do que dispõe a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, por infração aos artigos 3º, § 1º,  I, 15, § 8º e

17 da Lei de Licitações, JULGO IRREGULAR a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 40/2015 e Nota de Empenho nº 17973/2016, aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos XV
e XXVII do artigo 2° do mesmo diploma legal.

Outrossim, nos termos do artigo 104, inciso II da Lei Complementar n° 709/93, aplico ao responsável, Manoel Ferreira de Souza Gaspar, multa no valor de 200 (duzentas) UFESP’s.
Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, a autoridade deverá ser notificada, nos termos do artigo 86 da Lei Complementar n° 709/93, para pagamento da multa imposta,

implicando o não recolhimento, na sua inscrição em dívida ativa.
Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão 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 por extrato.
1. Ao cartório para:
a) aguardar o prazo recursal;
b) certificar;
c) Oficiar à Prefeitura nos termos do inciso XXVII, do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n. 709/93, encaminhando cópia de peças dos autos,
d) Comunicar à Câmara Municipal remetendo-lhe cópia dos presentes documentos, nos termos do artigo 2º, inciso XV da Lei Complementar Estadual n. 709/93.
e) notificar pessoalmente o Responsável para recolhimento da multa imposta, no prazo de 30 dias;
f) na ausência do recolhimento da multa, adotar as providências necessárias para inscrição do débito na dívida ativa;
2. Após, ao arquivo.

          C.A., 04 de abril de 2019.

  SILVIA MONTEIRO
  Auditora Substituta de Conselheiro
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EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença referida, JULGO IRREGULAR a Licitação na modalidade a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 40/2015 e Nota
de Empenho nº 17973/2016, aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2° do mesmo diploma legal.

Outrossim, nos termos do artigo 104, inciso II da Lei Complementar n° 709/93, aplico ao responsável, Manoel Ferreira de Souza Gaspar, multa no valor de 200 (duzentas) UFESP’s.
Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão 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.
           C.A., 04 de abril de 2019.

  SILVIA MONTEIRO
  Auditora Substituta de Conselheiro
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