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Expedientes:   TC-000814.989.15-8  
 TC-000836.989.15-2 
Representantes: Carnes Capellari EIRELI – ME 
 Péricles Elias Aivazoglou 
Representada:   Prefeitura Municipal de Marília 
Assunto:   Representações que visam ao exame prévio do edital do 
pregão presencial nº 306/14, do tipo menor preço global de cada lote, que 
tem por objeto o “registro de preços para eventual fornecimento de 
gêneros alimentícios destinados a diversas Secretarias Municipais”. 
Responsável:   Vinicius Almeida Camarinha (Prefeito) 
Sessão de abertura: 06-02-15, às 10h00min 
Advogados:  Não constam advogados cadastrados no e-TCESP 
Valor estimado: Lote 01 R$ 12.095.091,87 
   Lote 02 R$       511.582,61 
 
 
1.  CARNES CAPELLARI EIRELI - ME e PÉRICLES ELIAS 
AIVAZOGLOU formulam, com fundamento no artigo 113, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, representações que visam ao exame prévio do edital do pregão 
presencial nº 306/14, do tipo menor preço global de cada lote, deflagrado 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, cujo objeto é o “registro de 
preços para eventual fornecimento de gêneros alimentícios destinados a 
diversas Secretarias Municipais, conforme descrição contida no Anexo I do 
Edital”. 
 
2.  Insurgem-se as Representantes contra a incompatibilidade na 
criação dos lotes, pois há no Lote 1 (estocáveis)  produtos1 que deveriam 
integrar o Lote 2 (formulados), bem assim apontam que empresas que 
fornecem produtos industrializados não seriam as mesmas que fornecem 
temperos ou grãos. 
 
3.  A empresa CARNES CAPELLARI EIRELI – ME queixa-se, ainda, 
contra as seguintes disposições do edital: 

                       
1
  Item 4 - alimento achocolatado em pó instantâneo com vitaminas ferro e zinco-, item 21 - caldo de carne 

com baixo teor de sódio - e item 72 – pó para polenta sabor queijo. 
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  a) O excesso de especificações dos itens 212 e 533 do Lote 1, 
cuja composição dos produtos apresenta valores exatos, afastando marcas 
líderes e tradicionais do mercado; e 
  b) Os valores estimados para a aquisição de alguns produtos4 
encontram-se acima do praticado no mercado comum, o que implica na 
elevação da proposta de preços. 
   
4.  Por sua vez, PÉRICLES ELIAS AIVAZOGLOU questionou: 
  c) Os valores nutricionais mínimos especificados no item 045 
do Lote 01, que destoam daqueles comumente encontrados no mercado; 
  d) O item 2.2.e6 ultrapassa as diretrizes fixadas pelo artigo 9º, 
da Lei federal nº 8.666/93, eis que veda a participação de “empresas cujos 

                       
2
  “CALDO DE CARNE COM BAIXO TEOR DE SÓDIO: Contendo: Matodextrina, Amido de Milho, Sal, Açúcar, 

Óleo Vegetal, Proteína Vegetal Hidrolisada, Alho em Pó, Cebola em Pó, Aipo em Pó, Salsa em Pó, Louro em Pó, Carne 
Bovina em Pó, Extrato de Soja, Realçador de Sabor, Glutamato Monossódico, Aroma Natural de Carne e Corante 
Natural Caramelo. Não Contém Glúten. COMPOSIÇÃO NA PORÇÃO DE 5,25g ( 1 colher de chá ); Valor Energético: 17 
Kcal; Carboidratos: 1,8 g; Proteínas: 0.2 g; Gorduras Totais: 0,00 g: Gordura Saturada: 0,00 g; Gorduras Trans: 0,00 
g; Sódio: 290 mg. Deverá ser de fácil preparo. Acondicionado em sacos resistentes atóxicos, contendo 1 ou 2 kg. 
CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, em atendimento às requisições expedidas 
pelo Setor competente e deverão ser feitos em veículo próprio para este fim.” 
 
3
  “LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO: 01kg. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e 

apto para alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados, adicionado de lecitina de soja, 
Ingredientes: Leite em pó Integral, ferro, cobre, Iodo, zinco, manganês, magnésio, flúor, selênio, vitaminas A, C, D, E, 
B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, pantotenato de cálcio e lecitina de soja. Informações nutricionais para porção de 26g; 
valor energético ISOkcal; Carboidratos 10g; Proteínas 7g; Gorduras totais 7g; Gorduras saturadas 4g; Gorduras trans 
0g; Fibra alimentar 0g; Cálcio 250mg: Ferro 4)2mg: Sódio 99mg: Vitamina Á 189mcg: Vitamina C 14mg: Vitamina D 
1,5mcg; Vitamina E  3,0mg: Vitamina B1 0,36mg; Vitamina B2 0f39mg; Vitamina B6 0.39mg; Vitamina BI 2 0,72mg; 
Vitamina H 9mcg; Vitamina K 20mcg- Vitamina PP 4,8mg: Vitamina B9 120mcg: Pantotenato de Cálcio 1.5mg: Cobre 
270mcg: lodo 39mcg: Zinco 2,1mg: Manganês 0,69mg: Magnésio 81mg: Flúor 1,2mg: Selênio 11mcg: Fósforo 
323mg; Potássio 294,20mg. Embalagem primária:lata ou pacote de I.000g. A validade do produto deve ser de no 
mínimo 12 (doze) meses, devendo estar claramente impressa na embalagem primária. Deverá ser de fácil preparo e 
conter registro no órgão competente (SIF). CONDIÇÃO DE ENTREGA: Os produtos serão fornecidos parceladamente, 
em atendimento às requisições expedidas pelo Setor competente.” 
 
4
  A exemplo dos: Item 1 - Açúcar cristal - R$3,26 o kg; Item 2 - Açúcar refinado - R$ 3,31 o kg; Item 6 - Arroz 

agulhinha - R$ 3,31 o kg (ou seja R$ 16,55 o pacote); Item 14 - Biscoito cream cracker - R$ 5,04 o pacote; Item 42 - 
Feijão carioca - R$ 7,14 o kg; Item 54 - Leite UHT - R$ 3,70  
 
5
  ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO COM VITAMINAS FERRO E ZINCO: Composto por 

Açúcar, Cacau em Pó, Maltodextrina, Mistura de Vitaminas e Sais Minerais (A, C, B1, 82, 86, 812, Niacina, Ácido 
Fólico, Ferro e Zinco), Estabilizante Lecitina de Soja e Aromatizante de Baunilha. Não contém glúten, e outros 
ingredientes desde que mencionados. Composição centesimal mínima em porção 100g de pó: valor energético 390 
kcal, carboidratos 95g; proteínas 1g: Gorduras totais O.õg; Sódio lOOmg; Ferro 7mg: Zinco 3,5mg; Vitamina A 
SOOmcgRE; Vitamina C 2)25mg; Vitamina 81 0,6mg; Vitamina 82 0,65 mg; Vitamina 86 0,65 mg; Vitamina 812 
1,2mcg; Niacina 8mg; Ácido fólico 120mcg. A validade do produto deve ser de no mínimo 6 (seis) meses, devendo 
estar claramente impressa na embalagem primária. Deverá ser de fácil preparo. Acondicionado em sacos 
resistentes atóxicos, contendo 1 kg. 
 
6
  2.2 - Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
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representantes legais, gerentes, administradores ou sócios 
administradores tenham vínculos de parentesco consanguíneos ou por 
afinidade, até o terceiro grau com representantes legais, administradores, 
gerentes ou sócios administradores de outra empresa que pretenda 
participar do presente certame licitatório”; 
  e) A apresentação de amostras (item 2.3.17), após a 
habilitação, não seria adequada, eis que é “condição de classificação no 
certame e não de habilitação”; 
  f) Ausência de informações dos locais onde deverão ser 
realizadas as entregas dos produtos, o que ocasiona dúvida quanto ao 
custo do transporte; 
  g) O item 6.1.3.38, que trata das exigências para qualificação 
técnica, não estabelece parâmetro mínimo para a sua comprovação, em 
desrespeito à Súmula nº 24. 
  h) O critério de julgamento adotado9 - menor preço global por 
lote – poderá ocasionar prejuízos ao erário, eis que inadequado à espécie, 
que deveria ser o de menor preço por item. 
 
5.   Considerando que o processo licitatório se presta à garantia 
da observância do princípio constitucional da isonomia e à seleção da 
proposta mais vantajosa, regras que eventualmente afrontem a legalidade 
e/ou impeçam a correta elaboração de propostas devem ser bem 
esclarecidas, previamente à realização do certame, evitando sobrevida de 
eventual elemento prejudicial à competitividade. 

                                                                  

 (...) 
 e) Empresas cujos representantes legais, gerentes, administradores ou sócios administradores tenham 
vínculos de parentesco consanguíneos ou por afinidade, até o terceiro grau com os representantes legais, 
administradores, gerentes ou sócios administradores de outra empresa que pretenda participar do presente 
certame licitatório. 
 
7
  2.3.1 A (s) empresa (s) provisoriamente classificada (s) em 1º lugar deverão enviar, após habilitação no 

certame, DUAS AMOSTRAS de cada produto, no prazo de 3 dias úteis, em embalagem original, e em conformidade 
com o Anexo. 
 
8
  6.1.3.3 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto da licitação. A comprovação de aptidão referida será feita por atestado de 
desempenho anterior, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove a capacitação 
técnica da licitante em executar o fornecimento em características semelhantes ao objeto da presente licitação; 
 
9  8.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor global de cada lote. 
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Na hipótese, a adjudicação pelo menor preço por lote, a 
priori, não se amolda à jurisprudência desta Casa que tem se posicionado 
no sentido de que, tratando-se de registro de preços, a adoção do critério 
de julgamento menor preço por item seria o mais adequado, 
conformando-se assim às disposições dos artigos 15, IV, e 23, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93, pelas quais as compras “efetuadas pela Administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala”. 

Decisões desta Corte já reconheceram, todavia, a 
possibilidade de reunião de alguns itens em lotes, desde que possuam 
características afins que a viabilize, mas não é o que se verifica no caso 
destes autos. 
  Inobstante as justificativas apresentadas no Anexo I10, é certo 
que o edital agrupou 92 (noventa e dois) produtos, com as mais diversas 
características, em apenas dois lotes, sendo o primeiro composto por 87 
(oitenta e sete) itens e o segundo por 05 (cinco) itens. 
 
6.   É o quanto basta para concluir, em exame prévio e de 
cognição não plena, pela ocorrência de possível violação à legalidade e 
competitividade desejadas, suficiente para a concessão da providência 

                       
10

  “ANEXO I • A - Justificativa de Agrupamento de Itens 
A opção pelo agrupamento de diversos itens em dois lotes encontra justificativa no interesse público, 

revelando-se instrumento adequado para viabilizar, de modo célere, contratação que envolve registro de preços de 
vários itens, do mesmo segmento de mercado, com valores pequenos. 

Considerando que o sistema de licitação na modalidade Pregão, propicia a participação de licitantes da 
região, do Estado, bem como do País, se para cada item fosse sagrado um vencedor diferente do outro, acarretaria 
a inviabilização da futura contratação. 

Isso porque, seria necessária a emissão de vários empenhos e, por consequência, acarretando na 
contratação de diversas empresas, resultando no fracionamento das entregas dos produtos, bem como prejuízos à 
adequada fiscalização da qualidade dos produtos adquiridos. 

Impende ressaltar, que o agrupamento de serviços cuja natureza seja similar e correlata em um mesmo 
lote, encontra supedâneo na Jurisprudência emanada do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Pauto, senão 
vejamos: 

"O que se rechaça é que os lotes selam compostos por itens de natureza distinta por restringir, 
injustificadamente, a ampla participação de interessados, em franco prejuízo à isonomia e ao comando do art. 23, 
§1°, da Lei 8.666/93." (TC - 000810.989.13-7, Rei. Conselheiro Sidney Estanisiau Beraldo - grifos e negritos de nossa 
lavra) 

Portanto, em virtude dos serviços serem de natureza similar, ou seja, pertencentes ao mesmo segmento 
de mercado, o agrupamento dos itens em dois lotes únicos não compromete a competitividade do certame, haja 
vista que várias empresas, que atuam no mercado apresentam condições e aptidão para cotar e fornecer todos os 
itens licitados” 
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cautelar, a permitir sejam bem esclarecidas, durante a instrução, todas as 
questões ora suscitadas. 
   Considerando que a entrega das propostas está designada 
para o dia 06-02-15, às 10h00min, acolho a solicitação de exame prévio 
do edital, determinando, liminarmente, ao Prefeito que SUSPENDA a 
realização da sessão pública de recebimento dos envelopes e ABSTENHA-
SE DA ADOÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS CORRETIVAS NO EDITAL ATÉ 
ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTA CORTE. 
 
7.  Notifique-se o Prefeito para que encaminhe a este Tribunal, 
em 48 horas, a contar da publicação na imprensa oficial, as razões de 
defesa que entender pertinentes, acompanhadas do inteiro teor do edital, 
informações sobre publicações, eventuais esclarecimentos e o destino 
dado a impugnações ou recursos administrativos que possam ter sido 
intentados. 
   Não querendo apresentar o inteiro teor do instrumento 
convocatório, poderá a autoridade certificar que o apresentado pelo 
Representante corresponde fielmente à integralidade do edital original, 
que deverá ser suficiente para o exame previsto no § 2º do artigo 113 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
   Advirto que o descumprimento desta determinação sujeitará 
o responsável, acima identificado, à punição pecuniária prevista no art. 
104, III, da Lei Complementar estadual nº 709/93. 
  Informe-se ainda que, nos termos da Resolução n. 01/2011, a 
íntegra desta decisão e da inicial poderá ser obtida no Sistema de 
Processo Eletrônico (e-TCESP), na página www.tce.sp.gov.br, mediante 
cadastramento que é obrigatório. 
 
8.   Submetam-se estas medidas, na primeira oportunidade, para 
referendo do E. Plenário, nos termos do artigo 221, parágrafo único, do 
Regimento Interno. 
   Findo o prazo para o exercício do contraditório e da ampla 
defesa, encaminhem-se os autos para manifestação dos órgãos técnicos e 
do DD. Ministério Público de Contas, nos termos do procedimento 
indicado no artigo 223 do Regimento Interno. 
   Ultimada a instrução processual, remetam-se os autos ao E. 
Plenário. 

http://www.tce.sp.gov.br/
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   Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos 
eletronicamente. 
  Publique-se. 
 

GCSEB, 04 de fevereiro de 2015. 
 
 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
CONSELHEIRO 

 


