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Rua Augusta Muller Bohner, 300D - Bairro: Passo dos Fortes - CEP: 89805900 - Fone: (49) 3321-4145 -
Email: chapeco.fazenda1@tjsc.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5007595-33.2021.8.24.0018/SC

IMPETRANTE: E.CANZI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
IMPETRADO: LAVACAO E BORRACHARIA DO SIDI EIRELI

IMPETRADO: CLODOALDO BRIANCINI

IMPETRADO: ADRIANA DE CEZARO MORESTCO

SENTENÇA

E.CANZI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, qualificada nos
autos, ajuizou o presente MANDADO DE SEGURANÇA contra CLODOALDO
BRIANCINI, ADRIANA DE CEZARO MORESTCO e LAVAÇÃO E
BORRACHARIA DO SIDI EIRELI.

Para tanto, como fundamento da pretensão, alegou na inicial, em
síntese, que: é a segunda vez que participa de licitação no Município de Cordilheira
Alta/SC para prestação de serviço de lavagem e higienização de veículos e máquinas
sem sucesso, mesmo sendo vencedora do preço; na primeira vez foi desclassificada
por excesso de formalismo, juntada de documento em pasta digital diferente; já
no Edital de Pregão Eletrônico n. 11/2021 constou uma restrição de distanciamento
para restringir a participação da impetrante, reduzindo de 15 km para 8 km a
distância da sede da empresa em relação ao centro do município; a impetrante
ofertou o melhor preço e está em conformidade com todas as exigências do edital;
após vencer o certame, a segunda impetrada desclassificou a impetrante e também a
segunda colocada por não estarem dentro do raio de 8 km do centro de Cordilheira
Alta/SC, alegando que a impetrante estaria a uma distância de 8,4 km, sem prova
alguma; foi vencedora da proposta a empresa Lavação e Borracharia do Sidi Eireli,
única que a pregoeira declarou atender a distância exigida; o sócio da impetrante
declarou que teria a intenção de recorrer, mas a pregoeira fechou a possibilidade de
inserção do recurso da decisão no sistema antes dos 3 (três) dias que a lei determina;
a sede da empresa fica a um raio de 7,9 km de distância do centro de Cordilheira
Alta/SC, conforme googlemaps. Pleiteou, em liminar, a determinação de suspensão
da decisão que tornou vencedora a empresa no Pregão Eletrônico n. 11/2021 e de
contratação do serviço e, no mérito, a confirmação para anular o ato coator que
desclassificou a impetrante, reconhecendo-a como vencedora do certame, com
o prosseguimento dos procedimentos de habilitação obedecida a ordem de
classificação. Pugnou a notificação da empresa irregularmente declarada vencedora
na qualidade de litisconsorte necessário. 
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Recebida a inicial, a liminar foi deferida, tendo sido objeto de recurso,
e determinada a notificação dos impetrados. Também foi determinada a inclusão e a
citação da empresa litisconsorte Lavação e Borracharia do Sidi Eireli.

A empresa litisconsorte ofereceu contestação, aduzindo, em
preliminar, a inexistência de prova pré-constituída da distância exigida pelo edital, a
qual depende de perícia técnica. No mérito, alegou, em suma, que a impetrante não
comprova satisfazer o requisito de distância, e a rota apresentada pela empresa é
inviável para um veículo recém lavado, daí legítima a exclusão do certame.
Requereu a rejeição dos pedidos.

Os impetrados informaram que a impetrante não preenche o requisito
da distância exigido pelo edital, e que a limitação geográfica se justifica pela
inconveniência de o município contratar empresa com sede distante do centro.
Requereram a denegação da segurança.

A impetrante apresentou manifestação.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

Decido:

Cuida-se de Ação de Mandado de Segurança que tramita sob o rito da
Lei n. 12.016/09.

A preliminar alegada confunde-se com o mérito, o qual será analisado
a seguir.

Trata-se de matéria relativa a licitações, procedimento que possui
como regra interna o instrumento editalício. A este, nos termos do art. 41 da Lei n.
8.666/93, o ente público licitante deve estrita obediência.

De acordo com o princípio da isonomia (Lei n. 8.666/93, art. 3º), os
critérios a serem definidos no edital devem ser objetivos e específicos. Para mais,
dispõe o art. 45 da Lei n. 8.666/93 que "o julgamento das propostas será objetivo,
devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de
maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle".
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Obrigatório, portanto, que o município siga estritamente as regras do
edital, sob pena de nulidade.

In casu, o Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço n.
11/2021 estipulou que:

“OBS.: A empresa vencedora deverá possuir suas instalações em um
raio de no máximo 08 (oito) Km do centro de Cordilheira Alta.

Justifica-se o raio de quilometragem disposto acima, em razão da
inconveniência do deslocamento dos veículos, máquinas e equipamentos, uma vez
que o serviço, objeto desta licitação, é executado várias vezes mensalmente, o que
exigiria uma demanda de tempo maior para o deslocamento, bem como, geraria
custos indesejáveis ao realizar a locomoção superior ao limite estabelecido.”

Vê-se que o edital não impôs critérios acerca do modo de aferição da
distância ou determinou a realização de perícia técnica ou levantamento topográfico
para tanto, mas apenas estipulou o raio máximo de 8 km entre o centro de
Cordilheira Alta e as instalações da empresa vencedora.

A impetrante foi desclassificada do certame por não cumprir a
distância exigida no edital (evento 1, anexo 4, fl. 2) e, após manifestar intenção de
recurso, a pregoeira fechou a possibilidade de inserção das razões no sistema antes
dos 3 (três) dias previstos em lei (evento 1, ANEXO5, fl. 1).

No entanto, a documentação apresentada pela impetrante demonstra
que sua sede está contemplada no raio máximo de 8 km até o centro da cidade de
Cordilheira Alta/SC, conforme se vê do mapa da p. 7 da petição inicial via
googlemaps, ferramenta que, como utilizada pelo impetrado (evento 28), é válida
também para aferição da distância pela impetrante.

É de se pontuar, neste particular, que o edital não prevê o ponto de
início da medição para aferir a distância, muito menos qual estrada deve servir de
parâmetro, daí que o trajeto e a forma indicados pela impetrante mostram-se corretos
e de acordo com a imposição do certame, daí que desnecessária perícia técnica.

De outro lado, a alegação dos impetrados de que a impetrante se
localiza a uma distância de 9,1 km e 8,9 km do centro do município contraria a
previsão do edital, que se restringiu a prever que o estabelecimento deveria estar
localizado em um raio máximo de 8 (oito) km, o que não se confunde com a
medição pelas vias públicas como apresentado no documento do Evento 28, OUT2.
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Já que o objetivo da municipalidade é a escolha do menor preço,
imprimindo celeridade no processo de contratação e ampliando a competição entre
os interessados, desnecessário o excesso de formalismo que representa a
desclassificação da impetrante pela "limitação geográfica".

Nesse sentido:

"No processo licitatório, é dever da administração pública primar pela
supremacia do interesse público e pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e não se ater a rigorismos exagerados, que em nada contribuem para
o desfecho da escolha da proposta mais vantajosa e menos onerosa aos cofres
públicos" (TJSC, Remessa Necessária n. 0313828-48.2018.8.24.0023, da Capital,
rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j.
20.08.19)

Os documentos e a proposta apresentados pela impetrante atendem as
exigências adotadas para o critério de julgamento e se enquadram nos moldes
determinados pelo edital, assim como não foi derruída a comprovação de que está
dentro do raio de distância exigido no edital. Ademais, a impetrante restou
classificada como detentora da melhor oferta.

Dessarte, há direito líquido e certo da impetrante em permanecer no
certame, o que foi violado pela autoridade coatora.

Não é possível a declaração da empresa impetrante como vencedora do
certame, que deve prosseguir na forma prevista no edital. Como o pregão é
modalidade de licitação que possui inversão de fases, não se pode presumir que a
impetrante será declarada como apresentante da melhor oferta porque pendente a
fase de habilitação, pelo que a segurança deve ser parcialmente concedida.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial. Em consequência, CONCEDO A SEGURANÇA para anular o Pregão
Eletrônico n. 11/2021 do Município de Cordilheira Alta/SC instaurado em razão do
Processo Licitatório n. 44/2021, apenas desde a inabilitação da impetrante em razão
da distância, inclusive. 

Transmita-se o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora e ao
Município de Cordilheira Alta por sua Procuradoria (Lei n. 12.016/09, art.
13, caput).

Sem custas e honorários advocatícios (Lei n. 17.654/2018 e Súmulas
105 do STJ e 512 do STF).
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Comunique-se o relator do Agravo de Instrumento 5020922-
02.2021.8.24.0018.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao e.
Tribunal de Justiça (Lei n. 12.016/09, art. 14, § 1.º).

 

Documento eletrônico assinado por ROGERIO CARLOS DEMARCHI, Juiz de Direito, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
310014869867v11 e do código CRC d9cdab18. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ROGERIO CARLOS DEMARCHI 
Data e Hora: 1/6/2021, às 16:0:38 
 

 

5007595-33.2021.8.24.0018 310014869867 .V11

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó


