MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA PRESIDENTE(A) DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ vem
através do Procurador de Contas que esta subscreve, no desempenho de sua
missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e a
guarda da lei, nos termos delineados no art. 11 de sua Lei Orgânica (Lei
Complementar nº 9/1992, com redação dada pela Lei Complementar nº 85/2013)
e com fulcro nos artigos 130 da Constituição Federal e 41 da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Pará, oferecer a seguinte
REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
em face da Secretaria Estadual de Administração (SEAD), representada pela Sra.
Alice Viana Soares Monteiro, pelos fundamentos de fato e de direito que se passa
a expor.
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I.

DOS FATOS.
No efetivo exercício de seus misteres constitucionais, o Ministério

Público de Contas do Estado do Pará acessou o Edital do Pregão Eletrônico n.
016/20161, efetivado através do Sistema de Registro de Preços, com o objetivo
de adquirir equipamentos, softwares e suprimentos de informática para atender
às necessidades dos órgãos e entidades do poder Executivo Estadual situados na
Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Barbara e
Benevides).
Ocorre que, ao analisar os anexos do Edital em referência – que
trouxeram os termos de referência dos equipamentos e as planilhas de
quantitativos e preços máximos – vislumbrou-se possíveis e relevantes distorções
entre os preços estimados e aqueles praticados no mercado de varejo.
Ao nos debruçarmos sobre o resultado do certame, pudemos
verificar que muitos dos itens foram possivelmente registrados em valores muito
superiores

àqueles

encontrados

em

condições

normais

de

mercado

e

competição.
Não só isso.
Como veremos nas linhas vindouras, alguns desses equipamentos
foram, de fato, adquiridos pelo Estado, descortinando, portanto, sérios indícios
de danos aos cofres públicos.
Eis os fatos, passemos ao direito.
II. DO DIREITO.
A. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA.
O consagrado direito à petição, de salvaguarda constitucional, é
instrumentalizado nos Tribunais de Contas através do manejo de representações
e denúncias. Visam ambos os institutos a um fim único: levar ao Tribunal de
Contas o conhecimento de ato administrativo reputado ilegal, ilegítimo, ou
1

http://www.compraspara.pa.gov.br/
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antieconômico, clamando pela atuação da Corte na sua devida apuração e
correição.
O que difere, fundamentalmente, a denúncia da representação, é a
qualidade do sujeito ativo, posto serem as denúncias disponíveis a qualquer um
do povo, ao passo que as representações possuem rol de legitimados ativos
taxativamente expressos, correspondentes a determinadas autoridades públicas
com atribuição e dever de zelar pelo bom desempenho do controle externo.
No âmbito do Tribunal de Contas do Pará não é diferente.
Denúncia e representação são tratadas na mesma sessão da Lei
Orgânica, e sua regulação básica se extrai a partir dos art. 39 a 42 da LOTCE/PA.
Ei-los:
“Denúncias e Representações
Art. 39. Qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado.
Art. 40. A denúncia sobre matéria de competência do
Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável
sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e
objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua
qualificação e endereço, e estar acompanhada de prova ou
indício concernente ao fato denunciado ou à existência de
ilegalidade ou irregularidade.
Art. 41. A representação deverá ser encaminhada ao
Presidente do Tribunal de Contas ou ao Conselheiro Relator,
conforme o caso:
I - pelos titulares dos controles internos dos órgãos
públicos, sob pena de serem considerados responsáveis
solidários;
II - por qualquer autoridade pública Federal, Estadual ou
Municipal;
p. 3

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
III - pelas equipes de inspeção ou de auditoria;
IV - pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal.
Art. 42. A fim de preservar direitos e garantias individuais, o
Tribunal de Contas dará tratamento sigiloso às denúncias e
representações, até decisão definitiva sobre a matéria.
Parágrafo único. O denunciante não se sujeitará a qualquer
sanção administrativa, cível ou penal, em decorrência da
denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé.”
Por sua vez, o Regimento Interno esmiúça o procedimento das
representações e denúncias do art. 226 ao artigo 234, deixando assente no art.
230 que “Julgada procedente a denúncia e depois de esgotado o prazo para

eventual recurso, a autoridade pública competente será notificada para as
providências corretivas e/ou punitivas cabíveis.”
Embora

o

artigo

230

só

se

refira

às

denúncias

julgadas

procedentes, sua aplicabilidade abrange também as representações, de acordo
com a norma extensiva prevista no art. 234 “Aplicam-se às representações, no

que couber, os dispositivos constantes dos arts. 227 a 233.”
Ora, não se pode haver dúvidas do cabimento da presente
representação, já que a conduta administrativa impugnada diz respeito à matéria
inequivocamente da jurisdição da Corte de Contas (contratos administrativos).
De outra banda, o autor da representação é o próprio Ministério
Público de Contas, a quem a Constituição Federal atribuiu a missão de zelar pela
ordem jurídica no âmbito dos Tribunais de Contas, e que é, evidentemente,
autoridade pública estadual nos exatos termos no inciso II, do art. 41 da Lei
orgânica do TCE.
Aliás, a legitimidade e o protagonismo do Ministério Público de
Contas no oferecimento de representações é ilação que se extrai da própria lógica
do sistema dos Tribunais de Contas.
O que se pretende, portanto, por meio desta representação, é
provocar a exata conduta administrativa, compatibilizando-a com a lei e
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jurisprudência dos TC´s, de modo que contratações rotineiras dos órgãos e
entidades integrantes da Administração ocorra dentro das balizas constitucionais
e legais definidas para o regime de compras públicas.

B. DOS INDÍCIOS DE SOBREPREÇO E SUPERFATURAMENTO
É lugar-comum que a licitação não é um fim em si mesmo.
Ela existe para permitir a participação isonômica de interessados
em contratar com a administração pública, bem como para buscar a contratação
mais vantajosa para o erário.
Assim,

as

contratações

públicas,

sejam

elas

oriundas

de

procedimentos licitatórios ou contratações diretas, devem ser precedidas de
pesquisa de preços. Neste sentido, tanto para a execução de obras e serviços
(art. 7º, §2º, II)2, quanto para as compras (art. 15) – que sempre que possível,
deverão ser processadas por meio do sistema de registro de preços – a Lei de
Licitações exige a elaboração de orçamento dos valores praticados no mercado
para o objeto pretendido pela Administração.
O orçamento estimativo da contratação deve ser elaborado
mediante consulta a fontes diversificadas, a fim de conferir maior segurança no
que diz respeito à fixação dos valores dos itens ou serviços a serem adjudicados,
mostrando-se

inadequada

a

sua

elaboração

com

base

apenas

em consulta a fornecedores e que detém forte potencial de direcionamento.3
No âmbito da União, esta prática fora identificada, razão pela qual a
Secretaria

de

Logística

e

Tecnologia

de

Informação

2

do

Ministério

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
(...)
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
(...)
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários;
3

Acórdão 1678/2015-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN

p. 5

de

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
Planejamento, Orçamento e Gestão deitou a Instrução Normativa nº 05/2014,
posteriormente alterada pela Instrução Normativa nº 03/2017, que passou a
regular o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços
para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.
Em seu art. 2º, a Instrução em referência enumera os parâmetros
que devem ser utilizadas para as pesquisas. Senão vejamos:
Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização
dos seguintes parâmetros:
I

-

Painel

de

Preços

disponível

no

endereço

eletrônico

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - contratações similares de outros entes públicos, em execução
ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da
pesquisa de preços;
III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e
hora de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das
pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta)
dias.

Tomando o normativo como modelo referencial, percebemos, que,
em âmbito federal, a consulta direta a fornecedores permanece como um dos
parâmetros de pesquisa, sem, todavia, maior relevância. Em verdade, afere-se
desse dispositivo que o principal critério para a pesquisa de preços se refira aos
valores praticados por outros órgãos ou entidades da Administração Pública em
contratações idênticas, indicado nos incisos I e II.
Avulta de importância, também, o inciso III, que apresenta, uma
eficiente metodologia de pesquisa de preços, qual seja “pesquisa publicada em

mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde
que contenha a data e hora de acesso”, uma vez que, ao ir além das raias do
âmbito do contrato administrativo, aproxima a Administração das práticas de
mercado havidas na iniciativa privada.
Enfim, mister que a Administração recolha a maior quantidade de
informações, elementos e referências possíveis, de modo a ponderá-los com o
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intuito de definir o valor de referência mais próximo daquele praticado no
mercado.
Não por outro motivo a jurisprudência do TCU assentou que para a
estimativa do preço a ser contratado, faz-se necessário consultar as fontes de
pesquisas que sejam capazes de representar o mercado:
A deflagração de procedimentos licitatórios exige estimativa
de preços que pode ser realizada a partir de consultas a fontes
variadas, como fornecedores, licitações similares, atas de
registros de preço, contratações realizadas por entes privados
em condições semelhantes, entre outras. No entanto, os
valores

obtidos

por

meio

dessas

consultas

que

sejam

incapazes de refletir a realidade de mercado devem ser
desprezados. Acórdão 868/2013-Plenário | Relator: MARCOS
BEMQUERER
A estimativa de preço em licitações deve contemplar, entre
outros critérios, cotações com fornecedores, contratos de
outros órgãos e contratos anteriores do próprio órgão. Acórdão
3684/2014-Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES

Nesse

sentido,

as

estimativas de preços prévias

às

compras

públicas devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis, tais como os
oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, valores
adjudicados

em

licitações de órgãos

(Comprasnet),

valores

registrados

em

públicos,

sistemas de compras

atas de SRP,

avaliação de contratos

recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações
privadas em condições idênticas ou semelhantes, preços ofertados na internet.
Devem, assim, ser priorizadas consultas de preços ao Portal de
Compras Governamentais e a contratações similares de outros entes públicos, em
detrimento de pesquisas com fornecedores, cuja adoção deve ser tida como
prática subsidiária.4

4

Acórdão 1445/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo)
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Fixada essa importante premissa, ao nos debruçarmos sobre o
Pregão Eletrônico n. 016/2016, efetivado através do Sistema de Registro de
Preços, cujo critério de aceitabilidade fora fixado em preços máximos,
percebemos que os preços tidos como referenciais estavam muito acima dos de
mercado o que sugere falha da entidade representada na formação de seus preços
referenciais.
É bem verdade que o critério para estimativa dos custos não
precisa constar do Edital, podendo ser tratado no processo administrativo que
deflagrou o certame. Entretanto, cumpria ao Edital informar aos interessados os
meios de obtê-lo – o que efetivamente não aconteceu – não me deixando mentir
a jurisprudência do TCU, correlata ao tema:
A estimativa de custo do objeto do pregão pode constar
apenas nos autos do procedimento da licitação, devendo o
respectivo

edital,

nesse

caso,

ter

de

informar

aos

interessados os meios para obtê-la. Acórdão 1153/2013Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO
Ora, considerando a falta de critério para estipulação do preço
máximo, identificamos possíveis distorções entre os preços máximos estimados e
aqueles praticados no mercado. A título de exemplo, pinçamos os itens (06, 19,
20, 21, 22), listados no Edital:

Em aligeirada pesquisa em sites de varejo, atingimos os seguintes
resultados:
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ITEM 06 – Especificação do Edital
Mouse externo - mini mouse óptico para
notebook,
rolagem,

conexão
resolução

usb,

com

mínima

botão

de

400

de
dpi,

totalmente compatível e do mesmo fabricante
do notebook descrito neste item. Garantia
mínima de 90 dias; apresentar marca, modelo
e part number na proposta sob pena de
desclassificação.
 Valor máximo estimado no Edital: R$ 144,00
 Valor do Lance Vencedor: R$ 67,00
 Valor de Varejo (incluído frete p/ Belém): R$ 25,795

5

https://www.americanas.com.br/produto/15690352/multilaser-mini-mouse-optico-usb-mo205preto?WT.srch=1&cor=Preto&epar=bp_pl_00_go_infaces_acessorios_geral_gmv&epar=bp_pl_00_go_infaces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzPzss__42QIVBYGRCh1rPg5EAQYASABEgI9CfD_BwE&opn=YSMESP&sellerId=59717553000302&tamanho=null. Acesso em
19/03/2018, as 15:27.
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ITEM 19 – Especificação do Edital
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE
2TB

- disco rígido totalmente compatível e do

mesmo fabricante do storage descrito neste item;
- capacidade de armazenamento bruta de 2tb +
5%; - velocidade de rotação de 7.200 rpm;
tecnologia SAS;

- total compatibilidade com a

gaveta/enclosure de discos 3,5 polegadas; - hotplug ou hot-swap; - o equipamento deve ser novo,
sem uso, e estar na linha atual de produção do
fabricante;

- Serviço de instalação física e

configuração (agrupamento, re-balanceamento se
necessário e expansão e adição de volumes) na
indicada

pela

contratante,

realizado

pelo

fabricante ou sua assistência técnica autorizada. garantia mínima de 36 meses, para reposição de
peças. Apresentar marca, modelo e part number
na proposta sob pena de desclassificação.
 Valor máximo estimado no Edital: R$ 5.183,33
 Valor do Lance Vencedor: R$ 1.600,00
 Valor de Varejo (incluído frete p/ Belém): R$ 346,516

6

https://www.americanas.com.br/produto/20213602/hd-seagate-sata-2tb-barracuda-7200rpm-3.5-ppc?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_infaces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI3vPbw_r42QIVhQiRCh2bLgDREAQYASABEgI38PD_BwE&
opn=YSMESP&sellerId=29048892000182. Acessado em 09/03/2016, as 11:28.
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ITEM 20 – Especificação do Edital
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE
3TB

- disco rígido totalmente compatível e do

mesmo fabricante do storage descrito neste item;
-capacidade de armazenamento bruta de 3tb +
5%;

-velocidade de rotação de 7.200 rpm;

tecnologia SAS;

- total compatibilidade com a

gaveta/enclosure de discos 3,5 polegadas; - hotplug ou hot-swap; -o equipamento deve ser novo,
sem uso, e estar na linha atual de produção do
fabricante;

- Serviço de instalação física e

configuração (agrupamento, re-balanceamento se
necessário e expansão e adição de volumes) na
indicada

pela

contratante,

realizado

pelo

fabricante ou sua assistência técnica autorizada. garantia mínima de 36 meses, para reposição de
peças. Apresentar marca, modelo e part number
na proposta sob pena de desclassificação.
 Valor máximo estimado no Edital: R$ 6.220,00
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 Valor do Lance Vencedor: R$ 1.900,00
 Valor de Varejo : R$ 1.357,607

ITEM 21 – Especificação do Edital
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE
600GB - disco rígido totalmente compatível e do
mesmo fabricante do storage descrito neste item;
-capacidade de armazenamento bruta de 600gb +
5%;
rpm;
7

-velocidade de rotação mínima de 10.000
-total

compatibilidade

com

a

https://www.hdstore.com.br/seagate-enterprise-4tb-hd-interno-3-5-sas-st4000nm0034. Acessado em
09/03/2016, as 11:42.
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gaveta/enclosure de discos de 2,5 polegadas;

-

possuir conexão SAS de 06gb ou FC de 4gb,
redundante (dual port) com as gavetas de discos;
- hot-plug ou hot-swap; -o equipamento deve ser
novo, sem uso, e estar na linha atual de produção
do fabricante;

- Serviço de instalação física e

configuração (agrupamento, re-balanceamento se
necessário e expansão e adição de volumes) na
indicada

pela

contratante,

realizado

pelo

fabricante ou sua assistência técnica autorizada. garantia mínima de 36 meses, para reposição de
peças. Apresentar marca, modelo e part number
na proposta sob pena de desclassificação
 Valor máximo estimado no Edital: R$ 5.186,33
 Valor do Lance Vencedor: R$ 1.490,00
 Valor de Varejo (incluído frete p/ Belém): R$ 899,158

8

http://www.memoriasonline.com.br/hd-servidor-dell-600gb-sas-6g-10k-250r72nv?gclid=EAIaIQobChMIrfXH_73f2QIVyIGRCh1PXQhVEAQYBCABEgISwPD_BwE.
09/03/2016, as 11:52.
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ITEM 22 – Especificação do Edital
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE
900GB - disco rígido totalmente compatível e do
mesmo fabricante do storage descrito neste item;
-capacidade de armazenamento bruta de 900gb +
5%;

-velocidade de rotação mínima de 10.000

rpm;

-total

compatibilidade

com

a

gaveta/enclosure de discos de 2,5 polegadas;

-

possuir conexão SAS de 06gb ou FC de 4gb,
redundante (dual port) com as gavetas de discos;
- hot-plug ou hot-swap; -o equipamento deve ser
novo, sem uso, e estar na linha atual de produção
do fabricante;

- Serviço de instalação física e

configuração (agrupamento, re-balanceamento se
necessário e expansão e adição de volumes) na
indicada

pela

contratante,

realizado

pelo

fabricante ou sua assistência técnica autorizada. garantia mínima de 36 meses, para reposição de
peças. Apresentar marca, modelo e part number
na proposta sob pena de desclassificação
 Valor máximo estimado no Edital: R$ 6.220,00
 Valor do Lance Vencedor: R$ 1.700,00
 Valor de Varejo: R$ 1.697,509
Vê-se, portanto, grande diferença entre os preços estimados no
edital daqueles tidos como vencedores no pregão e, ainda mais, dos valores de
varejo.
Seria relativamente simples para o ente licitante, a fim de verificar
a adequação dos preços estimados com os valores de mercado, proceder a
9

http://www.memoriasonline.com.br/hd-servidor-dell-900gb-sas-6g-10k-25-0rc34w.
09/03/2016, as 10:23.
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pesquisas junto a outros órgãos da Administração ou até mesmo consultar
preços dos produtos na internet e em sites de varejo.
Como forma de se ilustrar o que cá se refere, com relação ao item
06 do Edital, Mini Mouse Óptico, uma aligeirada pesquisa realizada no site
www.paineldepreços.planejamento.gov.br (anexo), mantido pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que concentra informações referentes
aos procedimentos de compras realizados por órgãos e entidades de todos entes
federativos, demonstrou que a média de preço pago pelo item pesquisado é R$
12,14, chegando a ser registrado pela Administração a R$ 7,98, valor quase 10
vezes abaixo do registrado pela Secretaria Estadual de Administração.
Desse modo, fica a impressão de que os preços utilizados como
parâmetros para o termo de referência do pregão foram orçados mais com o
propósito de atender ao caráter formal da lei do que com o intuito de viabilizar
uma contratação eficiente para o poder público, ou seja, a preços de mercado.
Como se sabe, o princípio da vantajosidade constitui interesse do qual o
administrador público não pode dispor, razão por que a conduta que negligencia
a observância do citado princípio merece a devida correção dos órgãos de
controle do Estado.
E isto teve, ao que parece, consequências concretas.
O sobrepreço dos itens apostos no Edital implicou no registro de
preços em patamares acima dos registrados no mercado. Como já referido,
vejamos o item 19, arrematado à Empresa DRIVE A INFORMATICA LTDA:

Ou seja, o item em referência, que no varejo, custa R$ 346,51,
incluído o frete para a cidade de Belém, foi arrematado por R$ 1.600,00 – quase
o quíntuplo do seu valor de mercado. A título de exemplo, caso o Estado tenha,
de fato, adquirido as 183 unidades dessa espécie de disco rígido licitadas no
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Pregão Eletrônico 16/2016, sofreu possível prejuízo de cerca de R$ 229.388,67
(duzentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete
centavos).
Registre-se, ainda, que esta conta leva em consideração o preço de
varejo, destinado ao consumidor final. É certo que o Estado, ao adquirir bens em
grande quantidade, deveria obter um desconto significativo decorrentes da
economia de escala, e, por conseguinte, adquirirá produtos por preços inferiores
aos praticados no mercado.
Para além do mero sobrepreço nas atas de registros de preço, nos
parece que houve efetivo prejuízo na compra de alguns itens, que chegaram a
efetivamente a serem adquirido pela Fazenda Pública.
Pinçamos outro exemplo:
ITEM 48 – ESPECIFICAÇÃO EDITAL
TABLET

9.6”

Conectividade 3G ou superior

integrada, 16GB de armazenamento interno ou
superior, acrescido de cartão de memória de, no
mínimo, 32GB, sistema operacional: OS/Android
4.1 ou superior, tela de 9.6 polegadas com
resolução de 1280x800 ou superior, wifi 801.11
a/b/g/n, memória RAM de 1 GB ou superior,
velocidade de quad core 1.6 GHZ ou superior. Garantia: total de no mínimo 4 (quatro) anos on
site. A licitante deverá apresentar declaração de
que os produtos ofertados possuem a garantia
exigida e indicar a Assistência Técnica autorizada
na cidade de Belém, que irá prestar os serviços de
garantia do produto; A garantia on site deverá
obedecer aos seguintes padrões de atendimento:
I) O fabricante deverá possuir uma central de
atendimento tipo 0800 ou que aceite ligações a
cobrar para abertura dos chamados de garantia,
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comprometendo-se

a

manter

registros

dos

mesmos constando a descrição do problema. II) O
atendimento às chamadas técnicas durante o
período de garantia, deverá ser de 8horas por dia,
5 dias por semana, com atendimento no próximo
dia útil após abertura do chamado. III) Durante o
prazo de garantia será substituída sem ônus pela
contratante a parte ou peça defeituosa. IV) O
FABRICANTE deverá possuir site na Internet para
downloads de drivers e manuais do produto
cotado. Deverá(ão) ser apresentada(s) página(s)
impressa(s),

correspondente(s)

ao

modelo

ofertado, onde estarão disponíveis as informações
dos

drivers

e

manuais

para

download;

-

Compatibilidade e Certificados: - O FABRICANTE
deverá ter Site na Internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de
BIOS e drivers de dispositivos do equipamento
(indicar endereço); - Equipamento fabricado com
Certificado de Processo Produtivo Básico (PPB). O
modelo

do

equipamento

deverá

ser

explicitamente citado na listagem de Produtos e
modelos habilitados à fruição dos benefícios
fiscais da Lei de Informática através do site do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. - O
FABRICANTE deverá declarar que o modelo do
Tablet ofertado está em linha de produção no
mínimo em 90 dias. - Apresentação obrigatória de
publicações oficiais que venham a comprovar
efetivamente

o

conjunto

de

especificações

exigidas, sob pena de desclassificação na falta
desta; - A simples “repetição” deste conjunto de
especificações na proposta técnica não garante o

p. 17

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
seu atendimento integral. Não serão consideradas
afirmações sem a devida comprovação.
 Valor máximo estimado no Edital: R$ 4.065,97
 Valor de Varejo de Equipamento Superior (incluído frete p/ Belém feito por
transportadora): R$ 662,7310

 Valor do Equipamento Adquirido pela Secretária de Saúde do Estado: R$
1.980,00 (Nota de Empenho – 2017NE07301)

10

https://www.colombo.com.br/produto/Informatica/Tablet-10-Multilaser-M10A-Preto-Camera-3G16GB-Dual-Chip-Fazligacoes?adtype=pla&portal=94E1821971F41D59A7A158C8ABEDE886&gclid=CjwKCAjwypjVBRANEiwAJAx
lIln-Y6qZrV5cPWzEIV1Y_F_ZXNDK72lUyRApEi9yvx543Wem15bMuBoCNhAQAvD_BwE.
Acessado
em
12/03/2018, as 11:04.
p. 18

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS

Percebam, inclusive, Excelências, que o fornecedor do Estado é o
mesmo fabricante do produto selecionado pela pesquisa realizada por esta
Procuradoria de Contas, a saber: empresa Multilaser Industrial Ltda.
Para o Estado, a Multilaser forneceu produto pelo triplo do preço de
produtos superiores disponibilizados para o mercado de varejo. Repise-se que
não há qualquer dado no Edital, ou indicação de meios de como obtê-los, que
explicite as razões dos vultuosos preços de compra dos equipamentos licitados.
Eventuais peculiaridades de uma contratação, que possam requerer
preços superiores aos normais de mercado ou aos referenciais, devem ser
p. 19
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justificadas com minúcias no momento próprio, isto é, na orçamentação, sempre
com o estabelecimento dos critérios de aceitabilidade legais (art. 40, inciso X, da
Lei 8.666/93).
No entanto, não se pode dizer se tais cuidados foram tomados.
Sublinhe-se que todas contratações, inclusive as realizadas por meio
de

adesões

a

atas

de registro de preço, devem

ser

precedidas

de

ampla pesquisa de mercado, visando caracterizar sua vantajosidade sob os
aspectos técnicos, econômicos e temporais, sem prejuízo de outras etapas do
planejamento11. Assim sendo, para todos os participantes e caronas da referida
ata de registro de preços, sua utilização para efetiva compra demandaria séria e
contudente pesquisa de preços de sua vantajosidade.
Os indícios de prejuízo decorrente de aquisição de itens com
sobrepreço despontam como uma possibilidade real e, acaso confirmados,
importam em violação às normas atinentes às compras públicas, podendo
ensejar a responsabilidade dos envolvidos e a devolução dos valores a maior
pagos, inclusive dos fornecedores beneficiados, o que deverá ser aferido pela
unidade técnica tomando como referência os preços praticados para os mesmos
itens à época.
Cá chegando, não podemos olvidar que a empresa favorecida com
contrato superfaturado, ainda que pela via da adesão a ata de registro de preços,
também deve ser incluída no rol de responsáveis pelo ressarcimento, uma vez
que o fato de a administração não ter cumprido seu dever de verificar a
economicidade dos preços ofertados em processo de dispensa ou inexigibilidade
de licitação não isenta de responsabilidade a empresa contratada por eventual
sobrepreço constatado no contrato, uma vez que a obrigação de seguir
os preços praticados no mercado se aplica tanto à Administração Pública quanto
aos colaboradores privados, pois ambos são destinatários do regime jurídicoadministrativo relativo às contratações públicas.12

11

Acórdão 1793/2011-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO

12

Acórdão 1392/2016 Plenário (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler)
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Gasto público de qualidade, sob esse prisma de análise, significa
gasto bem planejado, cuja execução se revele aderente às estimativas de custo
e resultado, sem prejuízo da obediência aos demais filtros de conformidade com
o ordenamento. Dito de forma ainda mais direta, gasto adequado é aquele que é
resolutivo em face do problema que lhe justificou a realização. Mas, para sabê-lo
resolutivo, o próprio problema há de estar bem delineado, e suas rotas de
enfrentamento deverão ter sido intensamente analisadas sob pena de voltarmos
ao ciclo vicioso de não termos clareza sobre o que fazer para não repetirmos os
erros do passado.13

C. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE EM RAZÃO DA INDICAÇÃO DE
MARCA
Perscrutando os autos, podemos verificar que o item 47, listado no
termo de referência do Registro de Preço em cotejo, inscreveu a necessidade de
compra de um IPAD – “tablet” produzido pela empresa Apple.
ITEM 47 – ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
IPAD

- Processador e Memória: Mínimo de 2

núcleos; Clock de, no mínimo, 1 GHz; Memória
mínima de 512 MB. - Tela: Tamanho diagonal
entre 9,5 e 10,5 polegadas; Resolução mínima de
1024 x 768 Colorida;

Multi-touch widescreen;

Recurso

“pinch-to-zoom”,

Sensor

Teclado

virtual;

contra acúmulo

oleosidade

dos

Capacidade

de

memória

flash

Proteção
dedos.

-

no

posição,
de

Armazenamento:

armazenamento
de,

de

mínimo,

interno
64

com

GB.

-

Conectividade: Suporte a conexão 4G quadriband;
Acesso a rede wireless em conformidade com o
13

PINTO, Élida Graziane. 15 anos da LRF: ainda em busca do controle dos resultados das políticas públicas
e da qualidade dos gastos públicos. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico – RFDFE, Belo
Horizonte, ano 5, n. 8, p. 69-78, set./fev. 2016.
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padrão IEEE 802.11 a/b/g/n; Interface Bluetooth
v2.0 ou superior integrado ao equipamento; Cabo
para conexão USB. - Áudio e vídeo: Duas câmeras
integradas, sendo uma frontal e uma traseira, esta
com resolução HD 1080p a 30fps e, aquela com
resolução VGA a 30fps, no mínimo; - Microfone
integrado

ao

equipamento;

-

Alto-falantes

integrados ao equipamento; - Interface para fone
de ouvido com plug no padrão 3,5 mm. - Peso
máximo, incluindo a bateria, de 750g; - Bateria
com capacidade de no mínimo 20 W-hr; - Capa de
proteção em material de couro sintético, nylon,
neoprene

ou

poliuretano,

que

atenda

as

especificações para proteção do equipamento. Garantia: total de no mínimo 4 (quatro) anos on
site. A licitante deverá apresentar declaração de
que os produtos ofertados possuem a garantia
exigida e indicar a Assistência Técnica autorizada
na cidade de Belém, que irá prestar os serviços de
garantia do produto; A garantia on site deverá
obedecer aos seguintes padrões de atendimento:
I) O fabricante deverá possuir uma central de
atendimento tipo 0800 ou que aceite ligações a
cobrar para abertura dos chamados de garantia,
comprometendo-se

a

manter

registros

dos

mesmos constando a descrição do problema. II) O
atendimento às chamadas técnicas durante o
período de garantia, deverá ser de 8horas por dia,
5 dias por semana, com atendimento no próximo
dia útil após abertura do chamado. III) Durante o
prazo de garantia será substituída sem ônus pela
contratante a parte ou peça defeituosa.

IV) O

FABRICANTE deverá possuir site na Internet para
downloads de drivers e manuais do produto
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cotado. Deverá(ão) ser apresentada(s) página(s)
impressa(s),

correspondente(s)

ao

modelo

ofertado, onde estarão disponíveis as informações
dos

drivers

e

manuais

para

Compatibilidade e Certificados:

download;

-

- O FABRICANTE

deverá ter Site na Internet, com disponibilidade de
informações e downloads de novas versões de
BIOS e drivers de dispositivos do equipamento
(indicar endereço); - Equipamento fabricado com
Certificado de Processo Produtivo Básico (PPB). O
modelo

do

equipamento

deverá

ser

explicitamente citado na listagem de Produtos e
modelos habilitados à fruição dos benefícios
fiscais da Lei de Informática através do site do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. - O
FABRICANTE deverá declarar que o modelo do
iPAD ofertado está em linha de produção no
mínimo em 90 dias. - Apresentação obrigatória de
publicações oficiais que venham a comprovar
efetivamente

o

conjunto

de

especificações

exigidas, sob pena de desclassificação na falta
desta; - A simples “repetição” deste conjunto de
especificações na proposta técnica não garante o
seu atendimento integral. Não serão consideradas
afirmações sem a devida comprovação.
Ocorre que a Lei de Licitações, em seu art. 7º, §5, veda a indicação
de marca para a realização de licitações:
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação
de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular,
à seguinte seqüência:
(...)
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§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e
serviços sem similaridade ou de marcas, características e
especificações

exclusivas,

salvo

nos

casos

em

que

for

tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais
materiais e serviços for feito sob o regime de administração
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

Referida vedação deriva da própria Constituição Federal, que
estabelece igualdade de condições de concorrência (princípio da isonomia), entre
os licitantes, como um dos princípios basilares da licitação.
É bem verdade que há casos em que a indicação de marca é não
apenas possível, como até mesmo recomendável, como, por exemplo, para
promover a padronização de dispositivos, conforme prescrição do art. 15, I, da
Lei 8.666/93. Todavia, nesses casos específicos, a indicação de marca deverá ser
técnica e economicamente justificada pelo órgão/entidade licitante através de
parâmetros objetivos.
Neste sentido, a Súmula 270, do Tribunal de Contas da União,
orienta:
Súmula 270: Em licitações referentes a compras, inclusive

de softwares, é possível a indicação de marca, desde que
seja estritamente necessária para atender exigências de
padronização e que haja prévia justificação.
Assim, impende que a douta unidade técnica desta E. Corte
verifique se o gestor promotor da licitação, nos autos do certame em cotejo,
apresentou argumentos sólidos e consistentes que demonstrem que a restrição
realizada é estritamente necessária e acarreta em benefícios que atendam ao
interesse público.
Em não havendo justificativas plausíveis para a indicação da marca,
restará delineada a limitação da competitividade do certame, uma vez que
apenas as representantes da marca Apple puderam dar lances para esse item no
pregão. Além disso, há de se questionar, também, a economicidade dessa
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compra, uma vez que é de conhecimento comum que os produtos da marca
Apple estão em patamar de preço acima dos demais concorrentes.

D. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO
A hipótese comporta a imperiosa necessidade de determinação de
instauração de inspeção junto aos órgãos promotores, participantes e caronas da
Ata de Registro de Preço 016/2016, relacionados no Anexo II, do Edital do
Pregão.
Como se sabe, a inspeção, tal qual a auditoria, tem por finalidade a
obtenção de informação e conhecimento acerca da legalidade e ou dos
resultados das finanças, atividades, projetos, programas, políticas e órgãos
governamentais.
Por intermédio de procedimentos específicos, aplicados no exame
de registros e documentos, e na obtenção de informações e confirmações, a
inspeção colhe os elementos necessários para se verificar se determinada
situação está em conformidade com a legislação aplicável.
Os procedimentos de inspeção, no âmbito desta Corte de Contas,
estão previstos nos art. 82 e 83, do Regimento Interno:
Art. 82. Inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado para suprir
omissões, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade de atos e fatos específicos praticados por qualquer
responsável sujeito à sua jurisdição, bem como para apurar denúncias
ou representações.
Art. 83. As Inspeções classificam-se em:
I - ordinárias: visam a suprir omissões, falhas ou dúvidas e esclarecer
aspectos atinentes a atos, documentos ou processos em exame,
podendo ser determinadas pelo Diretor do Departamento de Controle
Externo, pelo Relator ou pelo Tribunal Pleno, conforme o caso;
II - extraordinárias: têm como objetivo o exame de fatos ou
ocorrências cuja relevância ou gravidade exija apuração em caráter
de urgência, e serão ordenadas pelo Tribunal Pleno, por proposta do
Relator ou do Ministério Público junto ao Tribunal.
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Parágrafo único. O ato que determinar a inspeção extraordinária
indicará o objeto e assinará o prazo para a sua realização e
encaminhamento do relatório conclusivo ao Relator, competindo ao
Tribunal Pleno decidir sobre a prorrogação desse prazo, se necessário

Como faz ressoar o trecho negrejado, a inspeção é o instrumento
de fiscalização natural para o esclarecimento fático de representações, pelo que,
tudo o que é lançado neste petitório, especialmente, seu suporte fático e
contábil, haverá de passar pelo crivo inspecional da competente equipe técnica
deste Tribunal.
Além do mais, a possibilidade da efetivação de compras em
patamares superiores aos praticados no mercado reclama a realização de
especial detença inspecional juntos aos órgãos participantes e caronas da Ata de
Registro de Preço 016/2016, de modo que a unidade técnica desta E. Corte possa
identificar todas as compras efetivamente realizadas por intermédio desta
licitação, verificando a compatibilidade de mercado do preço pago em todos itens
adquiridos e demais irregularidades e quantificando e identificado o responsável
por eventuais danos causados ao erário estadual.
De outra banda, nos parece importante que se privilegie também
uma inspeção documental acerca dos procedimentos tomados pela SEAD na
pesquisa de preços que embasaram os valores referenciais do pregão, de modo a
se mitigar riscos de contratação superfaturada e em descompasso com a
realidade de marcado.

III. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará
vem, com suporte na fundamentação jurídica ora expedida, requerer:
a) o recebimento e o processamento da presente Representação;
b) a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do Regimento
Interno, com o fito de apurar os fatos aqui narrados, com
especial detença na verificação da compatibilidade de mercado
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dos preços estiamados e efetivamente pagos dos itens adquiridos
por intermédio da Ata de Registro de Preço 106/2016, bem como
análise profícua sobre os métodos de pesquisas de preços que
embasaram os referenciais de preço licitatórios e, também,
debruçamento sobre as justificativas técnicas para a escolha da
marca Apple no item 47;
c) detectado superfaturamento e consequente prejuízo ao Erário, a
conversão da presente em Tomada de Contas Especial com
citação de todos os possíveis responsáveis bem como das
empresas fornecedoras beneficiadas;
d) no caso de não ser vislumbrado prejuízo ao erário, requer-se a
expedição de determinação corretiva e pedagógica à unidade
jurisdicionada para que nos processos de contratação vindouros,
o

orçamento

estimativo

da

licitação

seja

elaborado

mediante consulta a fontes diversificadas, devendo-se priorizar
consultas de valores em Portais de Compras Governamentais e
valores de varejo constantes na internet, em detrimento de
pesquisas direta com fornecedores interessados, cuja adoção
deve ser tida como prática subsidiária e;
e) a expedição de recomendação à SEAD para que, na qualidade
de entidade central das compras públicas do Estado, normatize
com eficácia vinculante para toda a administração pública
estadual,

métodos

eficientes

de

estimação

de

preços,

mediante consulta a fontes diversificadas, devendo-se priorizar
consultas de valores em Portais de Compras Governamentais e
valores de varejo constantes na internet, em detrimento de
pesquisas direta com fornecedores interessados, cuja adoção
deve ser tida como prática subsidiária e
f) no caso de constatação de ilegalidade ao longo da instrução, a
aplicação das multas previstas na LTOCE, garantido-se sempre o
contraditório e a ampla defesa aos responsáveis apontados;
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g) o monitoramento de todas as determinações e recomendações
porventura encetadas.
h) a oitiva do Parquet de Contas em todas as fases do processo.
i)

tudo o mais que for da atribuição do controle externo e decorrer
dos achados de inspeção ao longo do processo.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Belém, sexta-feira, 23 de março de 2018

PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR DE CONTAS DO ESTADO

MÍDIA ANEXA CONTENDO:
1. Edital do Pregão Eletrônico SRP N.016/2016
2. Ata de do Pregão Eletrônico – SRP N.016/2016
3. Resultado de Pesquisa Realizada no sítio Painel de Preços
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