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   Trata-se de representação apresentada pelo Observatório 

Social de São Caetano do Sul narrando supostos direcionamento e sobrepreço no 

Pregão Presencial nº 16/2020, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

- USCS (Processo Administrativo nº 609/2020), cujo objetivo era a “aquisição de 

equipamentos e materiais diversos para Clínica de Fisioterapia, destinado aos alunos do 

curso de Medicina da USCS”. 

   Segundo narra o representante, há indícios de 

direcionamento, na medida em que constou no edital especificações técnicas dos 

bens a serem adquiridos que não guardariam pertinência com o objetivo da 

contratação. É o que se nota, a propósito, no trecho a seguir transcrito da 

representação apresentada: 

 “Observam-se especificações técnicas aparentemente excessivas e não 

essenciais na definição de tais itens. No item 01.01, o Termo de Referência exige 

características como “Carenagem em Polietileno Termoformado”, “Ajustes: 10 

pontos de regulagem do assento” ou “Porta Squeeze/Objetos: na coluna 

principal”. No item 01.02, também há presença de características que aparentam 

direcionamento, como “Pintura eletrostática a pó resistente a corrosão” e 

“Funções do painel de controle: velocidade, distância, calorias, cronômetro, 

monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro” (sendo esta última 

descrição idêntica à apresentada pelo fabricante do equipamento ofertado na 

proposta vencedora, conforme fls. 534 dos autos administrativos).  
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 No item 01.03, o Termo de Referência inclui dentre as exigências mínimas 

“Polias revestidas com rolamentos extremamente suaves, carenagem de proteção 

dos pesos, assentos e encostos com espuma revestida e costura reforçada, com Leg 

Press, mesa scot com regulagem de altura para exercícios concentrados de biceps, 

pesos revestidos”, exatamente como descrito pelo fabricante do equipamento 

ofertado pela licitante detentora do Lote 01, conforme fls. 539 dos autos, além de 

exigir “2 ANOS DE GARANTIA na estrutura (conforme certificado de garantia 

do produto)”, descrição também idêntica à apresentada pelo fabricante do item 

vencedor. 

 Já no item 01.04, as exigências feitas pelo Termo de Referência que 

coincidem com as descritas pelo fabricante do produto ofertado pela licitante são 

“possuir painel funcional com 8 programas selecionáveis”, “Motor: 1.8 hp peak 

power”, “Módulo multifuncional: Distância, tempo, velocidade, frequência 

cardíaca, calorias, peso e idade”, dimensões (C 190cm x L 77cm x A 144cm), 

dentre outros”. 

Além disso, o representante alega que houve sobrepreço nos 

bens adquiridos, uma vez que em pesquisa mercadológica, realizada em páginas 

de fornecedores na rede mundial de computadores, foi possível verificar uma 

variação de R$ 17.936,28 a maior no preço pago pela USCS. Em reforço a sua 

argumentação, o representante apresentou o seguinte quadro comparativo:  

 

 

 
 

Recebida a representação, a Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul foi instada a prestar esclarecimentos. Em resposta, afirmou-se que 

não são procedentes as alegações trazidas pelo representante. Esclareceu que o 

certame licitatório teve por objetivo a contratação de equipamentos e materiais 



 
 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA  

DE SÃO CAETANO DO SUL 
 

 

Praça Dr. Joviano Pacheco de Aguirre s/nº, Fórum – sala 108 | Jd. São Caetano | CEP 
09581-540, São Caetano do Sul/SP | Telefone/Fax: (11) 4238-8757 e 4238-8624 | e-mail: 

pjscsul@mpsp.mp.br 

diversos para a Clínica da Fisioterapia destinados à reabilitação de pacientes que 

necessitam de reabilitação cardiopulmonar e/ou motora. Por essa razão, alega a 

representada que a comparação feita pelo representante não é procedente, na 

medida em que os equipamentos adquiridos são específicos de acordo com as 

necessidades da equipe multidisciplinar que os utiliza. Em complemento às 

informações trazidas, a USCS trouxe as pesquisas de preços realizadas com 

quatro fornecedores distintos. 

 

Entretanto, os documentos trazidos pela representada não 

contêm a justificativa técnica para aquisição dos equipamentos, nem os motivos 

pelos quais as especificações técnicas apontadas pelo representante como 

restritivas de competição eram necessárias. E, por consequência, não se justificou 

totalmente a divergência de preços apontada pelo representante. 

   

Assim, pelo exposto, analisando a representação e a resposta 

apresentadas, vislumbra-se a clara necessidade de se aprofundar nas 

investigações, a fim de apurar a existência de eventuais irregularidades no 

Pregão Presencial nº 16/2020, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

- USCS (Processo Administrativo nº 609/2020).  

 

Dessa forma, considerando que:  

 

• Há a necessidade de averiguação do que foi questionado 

pela representação, e possíveis outras questões que possam vir a surgir com o 

prosseguimento do feito; 

 

• Há previsão constitucional de observância obrigatória, em 

especial pela Administração Pública, dos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (artigo 37 da Constituição 

Federal), que podem ter sido inobservados ou afrontados no caso em tela;  

 

• A inobservância de tais princípios, assim como o 

enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, configuram atos de improbidade 

administrativa (artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92); 

 

• O Ministério Público, diante de suas incumbências fixadas 

constitucionalmente e funções institucionais (artigos 127 e 129, inciso III, da 

Constituição Federal, e Art. 103, incisos I e VIII da Lei Complementar Estadual n. 

734/93), possui interesse na cabal apuração e equacionamento dos fatos acima 

expostos (artigo 23 e seus parágrafos, da Resolução n. 484-CPJ, de 05 de outubro 

de 2006); 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

seu Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de São Caetano 

do Sul, que esta subscreve, no exercício de suas funções constitucionais, instaura 

o presente INQUÉRITO CIVIL tendo como objeto:  

 

“Apurar possíveis irregularidades no Pregão Presencial nº 16/2020, da 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS (Processo Administrativo nº 

609/2020), notadamente com o fim de analisar eventual afronta a princípios 

constitucionais e administrativos, em especial o princípio da competitividade, bem como 

analisar as condutas adotadas pela Administração Pública no decorrer do referido 

procedimento, de modo a verificar eventual direcionamento e sobrepreço”. 

 

E DETERMINA: 

 

1) Autue-se a presente portaria inaugural como INQUÉRITO 

CIVIL, em cuja capa deverá constar como representante o “Observatório Social de 

São Caetano do Sul” e como representada a “Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul -USCS”. 

 

2) Arquive-se cópia da presente portaria em pasta própria 

desta Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social; 

 

3) Registre-se a presente portaria no SIS MP INTEGRADO (art. 

20 do Resolução n. 607/2009-PGJ-CGMP), arquivando-se cópia em pasta própria; 
 

4) Oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

remetendo cópia da presente representação, solicitando informações sobre 

procedimento instaurado para apuração do certame em questão (solicitar a 

remessa de cópias em caso positivo). 
 

5) Oficie-se à USCS para que encaminhe cópia integral do 

procedimento licitatório ora em apuração. 

 

6) Realize-se pesquisa na JUCESP sobre as vencedoras do 

procedimento licitatório em questão. 
 

7) Com resposta, tornem conclusos para a determinação de 

novas diligências à vista da íntegra do procedimento licitatório. 
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8) Comunique-se o representante e a representada sobre a 

instauração do presente inquérito civil, facultando a ambos a juntada de novas 

informações, caso assim o desejem. No mesmo sentido, oficie-se aos vencedores 

do certame para que possam ter ciência do teor do presente inquérito civil, 

podendo apresentar eventuais esclarecimentos no prazo de 20 dias. 
 

9) Nomeio o Oficial de Promotoria Renata Aparecida de Lima 

para secretariar os trabalhos desta apuração. 
 

Consigno, desde já, que faltando resposta de algum ofício 

expedido, deve ser certificado o decurso do prazo, bem como deve ser reiterado 

com prazo pela metade. Se necessária for a segunda reiteração, que conste a 

advertência de que o descumprimento pode traduzir-se no cometimento do 

crime previsto no artigo 10 da Lei nº 7.347/85, além da redução do prazo mais 

uma vez pela metade. 

 

 

São Caetano do Sul, 17 de março de 2021. 

 

 

 

José Roberto Fumach Junior 

Promotor de Justiça 

 

 

 


