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DECISÃO

Vistos.

Recebo a iniclal.
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI impetrou o presente Mandado de

segurança contra ato da PREFEITA MUNICIPAL DO MUNTCÍPIO DE FoRTALEZA Dos
VALOS/RS, aduzindo que foi publícado o Edital de Pregáo Presencial no 11/2019, para
aquisição de uma retroescavadeira, aprazado para a data de 1É.,C,5DO19, às 09h00min, com
o tipo de licitação "Menor Preço", sendo que, todavia, constatou um requisito no edital que
restringe a participaçâo das impetrante, tendo sído estabelecido que o bem deve ter "Motor
turbo diesel do mesmo fabricante, com no mínimo 85HP;", sendo que, todavía, a maioria dos
Íabricantes não utilizaria seu proprio motor, mas, sim, de terceiros fabricantes, caso do
produto que a impetrante tem para ofertar na licitação. Disse que, diante disso, restou
prejudicada sua participação no certamê, sendo que a úníca marca que se enquadraria no
exígido pela impetrada seria a marcâ CASE, tendo, dessa forma, apresentado recurso na via
administrativa, não obtendo êxito, sobrevindo parecer jurídico da municipalidade pela
inabilítação dos impetrante, o que foi acatado pela impetrada. Teceu comentários acerca de
seu direito. Requereu, liminarmente, â determinação à impetrada para que cancele o
processo licitatÓrio em comento, reagendando nova data para o mesmo, e que a impetrante
seja habilitada no Edital, a fim de que possa apresentar suas propostas para análise, Ao
final, pugnou pela procedência da ação. Juntou documentos (fls. 25-209).

E o relato.
Decido,

Segundo dÍspõe o art. 1o da Lei 12.016/2009, .'Conceder*se-à mandado de segurança para
proteger direito lÍquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, t'legalmente ou com abuso de podet qua/quer pe§soa física ou jurídÍca sofrer uiolação
ou houverlUsto receio de safrê-la por parte de autorÍdade, seja de que categoría for e sejam
quaÍs forem as funções que exerça.".

Na definição de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação Civil
Pública, Mandado de lnjunção e "Hãbeas Data", 17a edição, Malheiros Editores, 1996, p. 29:
" Quando a leí alude a direito líqutdo e certo, está exigindo que esse direito se apresente em
todos os requÍsiíos para seu_reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em
úlüma análise, direrto lÍquido e cerÍo é direrto eomprovado de plano. Se depender de
comprouação posterior nâo é lÍquido nem certq para fins de segurança.".

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em Direito Administrativo, 19'ed., Atlas,2006, p'á9.731,
acerca do conceito de mandado de seguranÇâ índivÍdual, refere:

" (...) Mandado de segurança é a ação ciurl de nto sumaríssimo pela qual qualquerpessoa
pode provocar o controle iurisdicional quando sofrer lesão ou alneaça de /esão a drreiío
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ligutdo e cefto, nâo amparado por habeâs corpus nem habeas data, em deconéncia de ato
de autondade, praticado com rlegalrdade ou abuso de poder (...)".

Conforme preceitua Alexandre de Moraes, em Direito Constitucional, 174 ed., Atlas, 2005,
pá9.136:

" (...) O mandado de segurança e conferido aos indivÍduos para gue eles se defendam de
atos ilegais ou praticados com abuso de podet; canstituindo-se verdadeiro insÍrumento de
lrberdade ciuil e lberdade política. DesÍa forma, importante ressaltar que o mandado de
segurallça caberá conÍra os atos drscrÍcionário,s e os atos vtnculados, pois nas primeiros,
aqesar de náo se poder examinar o mérito do ato, deve-se verificar se ocorreram as
pressuposÍos autorizadares de sua edição e, nos últtmos, as hrpateses vrnculadoras da
expedição do ato (...)".

Nesse sentido, para a configuração do direito líquido e certo, não basta que este possa vir
a sêr demonstrado, mas é preciso que seja, desde [ogo, inequivocadamente existente e
definido em seu conteudo, independentemente de comprovação posterior, quanto mais em
sede de pedido liminar.

"ln casu", quanto à alegação da impetrante, no sentido de que teria a municipalÍdade feito
exigência incompatível com a LeÍ de Licitações (Lei no 8.666/93), diante da existência de
cláusula capaz de restringir o caráter competitivo ds prCIcesso licitatório, uma vez que, em
que pese realizado com base na modalidade de "Menor Preço", constou exigência para que
o produto oferlado apresente "Motor turbo diesel do mesmo fabricante, com no mínimo
85HP;", sendo quê, nessê tocante, aduziu a autora que, diante de tal exigência, somente o
produto da marca CASE se enquadraria, restando excluídos os produtos que são
comercializados impetrante, tem-se que a razâo lhe assiste.

lsso porque, consta no Edital êm comênto (no 1112A19), acostado às fls. 52-63, no item
"9.4' (fl. 56) que "A análise das propostas pelo Pregoeiro considerará o Menor Preço por
Item", sendo que, assim, em que pese â previsão no sentido de que "A especificaçáo de
marca ou modelo, não é requisito estabelecido no Edital de licitação e portanto não é
obrigatório, nem motivo de desclassificação" (item "9,1.1-A'), resta demonstrada a
possibilidade de ocorrência de restrição à propria participaçâo no certame, haja vlsta que,
como demonstrado pela impetrante através do documento juntado à fl. 130, da fabricante de
motores MWM, a qual declarou fabricar motores para a Randon Veículos, verifica-se que não
necessariamente o motor que equipa o respectivo veículo, no caso, restroescavadeira, será
da mesma marca do fabricante do próprio veículo, diante do que, fica demonstrada restrição
ao caráter competitivo do certame, em afronta ao disposto no art. 30, § 10, inc. l, da Lei no

8.666/93, inclusive com a premente possibilidade de se prejudicar eventual contratação que
possa ser mais vantajosa à administração pública e, portanto, ao interesse público, já que se
busca como requisito primordial o menor valor de compra.

No Parecer Jurídico do Município de Fortaleza dos ValosiRS acostado às fls. 2051206,
constou expressamente quanto à existência de exigência de que o motor do equipamento
seja da mesma marca do fabricante do veículo, no caso, da restroescavadeira, o que
restringiria a participação dos potenciais competidores no certame, tendo sido aduzido em
dito Parecer que tal exigência se justificaria em virtude da garantia do produto em sêu
conjunto e sêgurança técnica, objetivando-se, ainda, o melhor custo-benefício.

O Parecer Jurídico foi acatado pela impetrada, censoante fl. ZA7, com o consequente
indeferimento da impugnaçáo da impetrante, restando, assim, mantida a licitação aprazada.

Dessa forma, verifica-se que a exigência em comênto, num primeiro momento e em sede

de apreciaÇão liminar, mostra-se restritiva, a ponto mesmo de ensejar a vedação à
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participação no certame de um maior número de concorrentes, representando, por
conseguinte, a restrição ao caráter competitivo do processo licitatório vedada pelo art. 30, §
10, inc. l, da Lei no 8.666i93.

Assim, rnostra-se pertinente a suspensão do certame, até que venham maiores
informaçõês aos autos por parte da impetrada, a fim de que se verifique a efetiva
irregularÍdade ou não referente edital em questão, não sendo o caso, em sede liminar e
desde já, de deferimento do pedido de reagendamento de nova data e que a impetrante seja
habilitada no Edital, com a apresentação de novas propostas para análise, o que, só após a
devida instrução do feito, poderá ser apreciado.

Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar pleiteada, para o fim de suspender o certame
objeto do Edital no 11/2019 do Município de Fortaleza dosValos/RS, aprazado para a data
de 141O512019, às 09h00min.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, na forma do inc. l, do art. 70,

da Lein" 12.016/2009.
Ainda, dê-se ciência do presente feÍto ao Procurador do Município de Fortaleza dos

ValoslRS, na forma do art. 70, inciso ll, da Lei no 12.01612009.
Após, ao Ministério Público.

Cumpra-se, inclusive em sede de plantão, ficando autorizado o servidor plantonista a
assinar os documentos necessários ao cumprimento da presente.

lntimem-se"
Diligências.

Cruz Alta, '13 de maio de 2019

Dra. Lynn Francis Dressler - Juíza de DÍreito

Avenída Voluntários da Pátria, 714 - Centro - CruzAlta - Rio Grande do Sul - 98025-770 - (55)
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