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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

Equipe de Planejamento da Contratação - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reparo, incluindo o fornecimento e a
instalação de grama sinté�ca, conforme processo 00220-00002871/2021-33

Nota Técnica N.º 1/2021 - SEL/SUAG/EPC-OS90-21 Brasília-DF, 13 de setembro de 2021.

 

Em atenção ao Despacho SEL/SUAG/PREGÃO (69711347), segue resposta à impugnação pleiteada pela empresa SOCCER GRASS ASSESSORIA E
EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA (69706237).

NOTA TÉCNICA

 

 

1. I – DAS EXIGÊNCIAS NÃO DEFINIDAS PREVIAMENTE NO EDITAL

1.1.                 A empresa impugnante indica que há obscuridades no corpo do texto do edital de licitação, contestando especificamente a falta da
exigência de cer�ficação atestada pela FIFA, embora seja exigido grama sinté�ca padrão FIFA. Alega que, somente o indica�vo do padrão sem a devida
comprovação, poderá abrir margem para fraudes.

1.2. Inicialmente, cabe esclarecer que não se está exigindo a grama sinté�ca com o cer�ficado de aprovação da FIFA. Conforme será demonstrado no
item III desta nota técnica, o termo “Padrão FIFA” consiste em um �po de especificação técnica de grama sinté�ca. O termo “padrão FIFA” apenas estabelece
caracterís�cas do produto a ser aplicado na prestação do serviço que se visa contratar por meio do presente certame licitatório.        

1.3. Desse modo, a exigência de cer�ficado FIFA é descabida, visto que delimitaria a concorrência do certame para um número finito de empresas, o
que poderia limitar a concorrência do mesmo. Ademais, a cer�ficação FIFA não encontra amparo na lei de licitações para que o gestor público o possa exigir.

1.4.                 Além disso, a exigência de cer�ficado oficial e legalmente emi�do pela FIFA restringiria a concorrência da licitação, considerando que a
par�cipação de empresas de pequeno estaria sendo afastada, visto que os laboratórios da FIFA só existem fora do Brasil. Tal situação feriria os princípios da
Administração Pública.

1.5. Nesse sen�do, cumpre ainda destacar o entendimento firmado pela Divisão de Licitações da Infraestrutura e Obras da Cidade de São Paulo, em
situação simular ao ocorrido com esta licitação, acerca do tema e publicado às folhas 95 do Diário Oficial de São Paulo, do dia 06 de julho de 2019:

“3- Em recente consulta á indústria especializada em grama sinté�ca, Playball Indústria Plás�ca e Tapeçaria Ltda, localizada em São Caetano
do Sul, nos foi fornecido um trabalho realizado em 01 de Outubro de 2015 pela empresa de Assessoria em Licitações Pereira e Mazzucato
sobre o assunto FIFA onde a conclusão é a seguinte:- “Pelo exposto, conclui-se que é notoriamente ilegal e infundada a exigência de
cer�ficação por laboratório homologado pela FIFA para a grama ou fio u�lizado para confecção da mesma, á luz da legislação e da
jurisprudência pátria, quando da par�cipação nas licitações, devendo haver a impugnação de tais editais que fazem a citada exigência,
assim como a possível representação do Tribunal de Contas competente, para que seja re�rada a exigência, propiciando a par�cipação
do maior número possível de potenciais fornecedores, e a chance de obtenção de uma proposta que seja efe�vamente vantajosa ao
interesse público.” – anexo DOC-3” (grifo nosso).

1.6.                  A �tulo de esclarecimento, informa-se que foi realizada pesquisa no sí�o de internet da empresa impugnante “Soccer Grass”,
impugnante, e observou-se que a referida empresa possui o cer�ficado FIFA que está exigindo a inclusão no pretenso certame.

1.7. Ora, diante disso, indaga-se: a inclusão do cer�ficado não redirecionaria a licitação para “Soccer Grass”, limitando a concorrência para as grandes
empresas dentre tantas outras que poderiam par�cipar do certame, desobedecendo aos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público?

1.8.                 De certo que a inclusão do cer�ficado oficial da FIFA causaria um prejuízo enorme para a licitação, visto que encareceria o custo da
grama. Esta licitação procura atender ao princípio da eficiência, ou seja, obje�va a racionalização, a economicidade e a celeridade. Para ilustrar a
dispendiosidade de se incluir tal cer�ficação, cita-se um trecho re�rado do sí�o eletrônico da empresa ”Soccer Grass”:

 

Fase de testes e aprovação FIFA Quality Pro
De acordo com o próprio site da en�dade: “Apenas super�cies ar�ficiais que foram testadas tanto em laboratório quanto em campo, de
acordo com o restri�vo e criterioso teste da ‘FIFA Quality Programme’ (o selo de qualidade), podem ser chamadas de grama para futebol”.

Ou seja, duas fases de testes são necessárias: o laboratório, para onde são enviadas as amostras do campo de grama sinté�ca, e a avaliação
‘in loco’. (grifos aditados)
 
 

https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/fifa-quality-programme-for-football-turf-1/
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Acesse em: h�p://blog.soccergrass.com.br/grama-sinte�ca-fifa-quality-pro-saiba-o-que-e-e-como-funciona/

 

1.9.                 Ante o exposto e após as devidas considerações, considera-se infundada a exigência de um cer�ficado de tal magnitude, uma vez que
limitaria a concorrência do certame e prejudicaria os interesses da Administração Pública.

 

2. II – DA SUBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

2.1.                 A empresa alega que os critérios de amostragem rela�vos à funcionalidade e à qualidade estão imprecisos.

2.2. Ocorre que a amostra de 30 cm x 30 cm foi exigida para fins de comparação com a grama sinté�ca a ser instalada nos locais de prestação de
serviço, com vistas à reparação do campo sinté�co, ou seja, a amostra tem por finalidade assegurar à administração pública mais uma forma de fiscalização da
grama sinté�ca aplicada está de acordo com a especificação contratada e com a amostra apresentada pela licitante vencedora.

2.3.                 Nesse sen�do, a amostra torna-se um mecanismo legal para garan�r a qualidade e a eficiência da contratação, tendo em vista que o
Pregão é a modalidade de licitação que proporciona à Administração a contratação pelo menor preço. Ademais, a Administração Pública deve buscar
mecanismos que a auxiliem na garan�a da eficiência e da qualidade da contratação.

2.4.                 A avaliação das amostras é apenas mais uma dentre tantas alterna�vas para assegurar a eficácia da contratação.

2.5. Além disso, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, exarado por meio da Nota Técnica nº 04/2009:

 

20. Nos certames em que não há essa previsão, o gestor não possui meios para avaliar de maneira direta o produto licitado, previamente à
celebração contratual. Assim, há o risco de o gestor constatar, somente após a celebração contratual, que o bem ou suprimento fornecido
não atende aos requisitos mínimos de qualidade previstos no edital ou, até mesmo, que é inservível. Nesse momento, já se gastou esforço e
tempo, e, para solucionar o problema, será necessário penalizar a empresa, efetuar o distrato e nova contratação, gerando custos e atrasos
para a Administração. Essa situação é agravada quando isso ocorre reiteradamente no mesmo certame, isto é, com os próximos licitantes
convocados a celebrar contrato.
21. Nesse cenário, a exigência em tela, quando eficaz, poderia cons�tuir-se em ganho de eficiência às compras do Estado, porquanto
reduziria o tempo e custo de uma contratação.

 

2.6. Ademais, será exigida somente da pretensa licitante vencedora do certame para fornecer a respec�va amostra. Não serão comparadas amostras
entre si, tendo em vista que a apresentação de amostras não possui respaldo legal, tratando-se de uma situação corriqueira nos certames licitatórios e
regulamentada jurisprudencialmente.

2.7. Assim, a análise quanto aos critérios será subje�va no sen�do de comparação e análise ocular da amostra apresentada antes e da grama sinté�ca
aplica na prestação do serviço de reparação.

2.8.                                     

2.9. Nesse sen�do, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que a amostra deve ser exigida tão somente do primeiro colocado, a saber:

 

“Se for o caso de apresentação de amostras, afigura-se evidente o descabimento de impor-se a exigência em relação a todos os licitantes. A
única alterna�va será determinar que o licitante cuja oferta sagrar-se vencedora deverá apresentar a amostra antes da assinatura do

http://blog.soccergrass.com.br/grama-sintetica-fifa-quality-pro-saiba-o-que-e-e-como-funciona/
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contrato. Ou seja, os licitantes terão conhecimento de que, se saírem vencedores do certame, terão de encaminhar imediatamente a
amostra do objeto ofertado” (cf. Marçal Justen Filho in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 2ª ed., Dialé�ca,
São Paulo, 2003, p. 116).
 

2.10. A Corte de Contas da União manifestou-se:

 

A exigência de apresentação de amostras em pregão presencial é admi�da apenas na fase de
classificação das propostas e somente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar 
Representação de empresa acusou supostas irregularidades na condução do Pregão Presencial para
Registro de Preços nº 20/SME/DME/2012, realizado pela Secretaria Municipal da Educação de São
Paulo, com aporte de recursos federais e que �nha por objeto a aquisição de suco de laranja integral
pasteurizado congelado e de néctar de frutas congelado. Além da realização de pregão presencial
em vez de sua forma eletrônica e a ausência de especificação de quan�ta�vos dos itens a serem
adquiridos, detectou-se suposta irregularidade consistente na “exigência de amostras de todas as
licitantes”. Quanto a esse quesito do edital, a unidade técnica informou que “A jurisprudência
consolidada do TCU é no sen�do de que a exigência de apresentação de amostras é admi�da
apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no instrumento
convocatório”. Mencionou, em seguida, deliberações que respaldam esse entendimento: Acórdãos
1.291/2011-Plenário, 2.780/2011-2ª Câmara, 4.278/2009-1ª Câmara, 1.332/2007-Plenário,
3.130/2007-1ª Câmara e 3.395/2007-1ª Câmara. O relator, em face desse e dos demais indícios de
irregularidades apontados na representação determinou a suspensão cautelar do certame e a oi�va
daquele órgão, decisão essa que mereceu o endosso do Plenário. Após a análise das respostas à
oi�va realizada, ressaltou a unidade técnica que: “A exigência de amostras a todos os licitantes, na
fase de habilitação ou de classificação, além de ser ilegal, pode impor ônus excessivo aos licitantes,
encarecer o custo de par�cipação na licitação e deses�mular a presença de potenciais
interessados”. Potenciais interessados de cidades próximas a São Paulo ou em outros Estados seriam
subme�dos a ônus maior, dada a necessidade de envio de representante para apresentar amostra,
“quando sequer sabem se sua proposta será classificada em primeiro lugar”. Propôs, ao final, em
razão dessa e das outras irregularidades iden�ficadas no edital, a anulação do certame. O relator
endossou a análise e as conclusões da unidade técnica. O Tribunal, então, em face dessa e de outras
ocorrências, decidiu: a) assinar prazo para que a Secretaria Municipal da Educação do Município de
São Paulo adote providências com o intuito de anular o Pregão Presencial para Registro de Preços nº
20/SME/DME/2012; b) determinar a esse órgão também que, caso opte por promover nova
licitação em subs�tuição ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 20/SME/DME/2012: “(…)
observe que a exigência de apresentação de amostras é admi�da apenas na fase de classificação das
propostas, somente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que de
forma previamente disciplinada e detalhada no instrumento convocatório”. Precedentes
mencionados: Acórdãos nº 1.291/2011-Plenário, nº 2.780/2011-2ª Câmara, nº 4.278/2009-1ª
Câmara, nº 1.332/2007-Plenário, nº 3.130/2007-1ª Câmara e nº 3.395/2007-1ª Câmara. Acórdão nº
3269/2012-Plenário, TC-035.358/2012-2, rel. Min. Raimundo Carreiro, 28.11.2012.

 “AMOSTRAS. DOU de 13.06.2008, S. 1, p. 106. Ementa: o TCsendo o caso, poderáU determinou ao
Gabinete do Comandante do Exército que, em certames licitatórios, se limitasse a exigir a
apresentação de amostras ou protó�pos dos bens a serem adquiridos ao licitante provisoriamente
em primeiro lugar, nos termos dos incisos XII e XIII, art. 4º da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 30 da Lei nº
8.666/1993, observando, no instrumento convocatório, os princípios da publicidade dos atos, da
transparência, do contraditório e da ampla defesa (item 9.2.1, TC-017.246/2006-5, Acórdão nº
1.113/2008-TCU-Plenário)”.

“12. De fato, não há que se falar em exigência de amostras de todos os par�cipantes do pregão.
Nesse sen�do, cabe novamente transcrever trecho do Voto do Ministro Walton Alencar Rodrigues
no TC 001.103/2001-0, condutor do Acórdão n. 1.237/2002-Plenário-TCU, que bem elucidou esta
questão:

‘A exigência de amostras, na fase de habilitação, ou de classificação, feita a todos os licitantes, além
de ilegal, poderia ser pouco razoável, porquanto imporia ônus que, a depender do objeto, seria
excessivo, a todos os licitantes, encarecendo o custo de par�cipação na licitação e deses�mulando a
presença de potenciais licitantes.

 A solicitação de amostra na fase de classificação apenas ao licitante que se apresenta
provisoriamente em primeiro lugar, ao contrário, não onera o licitante, porquanto confirmada a
propriedade do objeto, tem ele de estar preparado para entregá-lo, nem restringe a compe��vidade
do certame, além de prevenir a ocorrência de inúmeros problemas para a administração.”

 

2.11. Impende salientar que o obje�vo primordial da amostra é a verificação da conformidade da proposta com os requisitos do edital, na medida em
que se propõe avaliar o produto objeto do serviço em tela. É o meio ú�l que se escolheu para adquirir o produto com a melhor qualidade e o menor preço, de
forma que permi�sse a avaliação direta do objeto licitado previamente à celebração contratual.

                Ante o exposto e após as devidas considerações, considera-se mantida as exigências da amostra, visto que proporciona segurança jurídica para a
Administração Pública e atende aos princípios administrativos da eficiência, celeridade da contratação e economia.

 

3. III – INDÍCIOS DE POSSÍVEL DIRECINAMENTO DA LICITAÇÃO

3.1.                 Por fim, a Impugnante se manifesta acerca de um possível direcionamento em favor da empresa Brasgrama.

3.2. Inicialmente, se faz necessário esclarecer que a especificação da grama sinté�ca posta nos autos no Termo de Referência e no Edital do Pregão
Eletrônico versa sobre uma especificação genérica de grama sinté�ca espor�va. Nesse sen�do, informa-se que a caracterís�ca da grama sinté�ca é a do �po
“padrão FIFA”.

3.3. Em pesquisa rápida, percebe-se que outros sí�os da internet trazem a mesma especificação, como por exemplo:
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Acesso em: h�ps://www.elasta.com.br/o-protagonismo-da-grama-sinte�ca-em-esportes-profissionais/

 

https://www.elasta.com.br/o-protagonismo-da-grama-sintetica-em-esportes-profissionais/


15/09/2021 15:17 SEI/GDF - 69852993 - Nota Técnica

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=79476216&infra_siste… 7/14

Acesso em : h�ps://centroespor�vojr.com.br/blog/nosso-centro-espor�vo-conta-com-grama-sinte�ca-padrao-fifa-para-alto-rendimento-espor�vo/

 

https://centroesportivojr.com.br/blog/nosso-centro-esportivo-conta-com-grama-sintetica-padrao-fifa-para-alto-rendimento-esportivo/
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Aceso em: h�ps://www.playgrama.com.br/blog/esportes/grama-sinte�ca-padrao-fifa/

 

3.4. Ainda, consta em um memorial descri�vo de obra de uma licitação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Estado de Minas Gerais, com a
seguinte descrição:

 

https://www.playgrama.com.br/blog/esportes/grama-sintetica-padrao-fifa/
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Acesso em : h�ps://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/media/2020/03/MEMORIAL-DESCRITIVO-CAMPO-REV01.pdf

 

3.5. Adentrado no mérito, a descrição que a empresa impugnante forneceu nada mais é que a própria descrição do denominado “padrão FIFA”. Na
página da internet em que constam as informações, a empresa “Playgrama” coloca à disposição outras informações técnicas sobre grama sinté�ca, o que não
condiz com a informação apresentada pela impugnante, veja:

 

https://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br/media/2020/03/MEMORIAL-DESCRITIVO-CAMPO-REV01.pdf
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Acesso em: h�p://www.brasgrama.com.br/gramado_espor�vo.php

 

3.6. Desse modo, não é possível falar em direcionamento da licitação em favor do produto da empresa Brasgrama, tendo em vista que a
especificação da grama sinté�ca dos autos não diz respeito a um produto específico, mas sim de uma especificação técnica de grama sinté�ca para a prá�ca
espor�va.

3.7. Por fim, ressalte-se que o produto que consta no sí�o da empresa “Brasgrama” contém outra(s) especificação(ões) técnica(s):

 

http://www.brasgrama.com.br/gramado_esportivo.php
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Acesso em: h�p://www.brasgrama.com.br/gramado_espor�vo.php

 

4. IV - CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, considerando que foram respondidos e saneados os pontos da impugnação, tendo, inclusive, sido apresentadas comprovações
e explicações em face dos pontos do edital impugnados, considera-se que as caracterís�cas da grama não estão direcionadas à apenas uma licitante, bem como
n uma vez que diversas outras apresentam o mesmo objeto.

 

5. V - DO PEDIDO

5.1. Assim, a Equipe de Planejamento da Contratação entende que os pedidos da impugnante não merecem prosperar.

 

Equipe de Planejamento da Contratação: 

 

GRACIESE MENDONÇA DOS ANJOS

Membro

 

 VICTORIA VAZ DA COSTA XAVIER

Membro

 

YARA LOPES CONDE MARTINS

Membro

 

 

Documento assinado eletronicamente por VICTÓRIA VAZ DA COSTA XAVIER Matr.:0279434-9,
Membro da Equipe, em 13/09/2021, às 19:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por YARA LOPES CONDE MARTINS - Matr.0274677-8,

http://www.brasgrama.com.br/gramado_esportivo.php
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Membro da Equipe, em 13/09/2021, às 19:26, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 69852993 código CRC= 9BFDA13C.
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