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EXAME PRÉVIO DE EDITAL 
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
TRIBUNAL PLENO - SESSÃO DE 1º-04-15 – MUNICIPAL 

JULGAMENTO 
 

============================================================ 
Processos:     TC-000814.989.15-8  
   TC-000836.989.15-2 
   TC-000851.989.15-2 
Representantes:   Carnes Capellari EIRELI – ME 
   Péricles Elias Aivazoglou 
   Luis Henrique Garcia 
Representada:     Prefeitura Municipal de Marília 
Assunto:     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) 
Advogados:   Não constam advogados cadastrados no e-TCESP 
Valor estimado: Lote 01 R$ 12.095.091,87 
   Lote 02 R$       511.582,61 
============================================================ 
 
 
01. RELATÓRIO 
 
1.1 Trata-se do 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”. 
 
1.2  Insurgiram-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 apontaram que empresas que 

                       
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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forneceriam produtos industrializados não seriam as mesmas que 
comercializariam temperos ou grãos. 
 
1.3  A empresa CARNES CAPELLARI EIRELI – ME queixou-se, ainda, 
contra as seguintes disposições do edital: 
  a) O excesso de especificações dos itens 212 e 533 do Lote 1, 
cuja composição apresenta valores exatos, afastando marcas líderes e 
tradicionais do mercado; e 
  b) Os valores estimados para a aquisição de alguns produtos4 
encontrar-se-iam acima do praticado no mercado comum, o que implica 
na elevação da proposta de preços. 
   
1.4  Por sua vez, PÉRICLES ELIAS AIVAZOGLOU questionou: 
  c) Os valores nutricionais mínimos especificados no item 045 
do Lote 01 destoariam daqueles comumente encontrados no mercado; 
                       
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 
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  d) O item 2.2.e6 ultrapassaria as diretrizes fixadas pelo artigo 
9º da Lei federal nº 8.666/93, eis que veda a participação de “empresas 
cujos 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 seria “condição de classificação 
no certame e não de habilitação”; 
  f) Ausência de informações dos locais onde deveriam ser 
realizadas as entregas dos produtos, o que ocasionaria dúvida quanto ao 
custo do transporte; 
  g) O item 6.1.3.38, que trata das exigências para qualificação 
técnica, não estabeleceu parâmetro mínimo para a sua comprovação, em 
desrespeito à Súmula nº 24. 
  h) O critério de julgamento adotado9 - menor preço global por 
lote – poderia ocasionar prejuízos ao erário, eis que inadequado à espécie, 
que deveria ser o de menor preço por item. 
 
1.5  Já LUIS HENRIQUE GARCIA pontuou que as especificações dos 
itens 0410, 0911, 1012, 1113, 1914, 5215, 5316, 6217 e 7218 do Lote 1 , em alguns 
                                                                  

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: 

 (...) 
 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. 

 
10

  04 - 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, B2, B6, B12, Niacina, Ácido 
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casos não encontram correspondente no mercado e, em outros, afastam 
as marcas líderes do segmento, o que é agravado pela reunião dos 

                                                                  

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 0,5g; Sódio 100mg; Ferro 7mg; Zinco 3,5mg; Vitamina A 
300mcgRE; Vitamina C 2,25mg; Vitamina B1 0,6mg; Vitamina B2 0,65 mg; Vitamina B6 0,65mg; Vitamina B12 
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. 
 
11

  09 - Barra de Cereais com Banana, Aveia e Mel. contendo 20 g, embalagem secundária caixa de papelão 
reforçada. Validade 12 meses.  
 
12

  10 - Barra de Cereais com Castanha e Chocolate. contendo 20 g, embalagem secundária caixa de papelão 
reforçada. Validade 12 meses. 
 
13

  11 - Barra de Cereal Sabor brigadeiro com cobertura de chocolate. contendo 20 g, embalagem secundária 
caixa de papelão reforçada. Validade 12 meses. 
 
14

  19 - BISCOITO SALGADO RECHEADO SABOR PRESUNTO - devendo conter na parte interna recheio 
apropriado; com aspecto, cor, odor e textura própria; deverão ser claramente enumerados os elementos histológicos  
encontrados; embalagem primaria individual com filme bopp com 25 grs., em saco de polipropileno; caixa de 
papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 175/2003, 12/01 da anvisa/ms, 
resolução 04/88 do cns/ms, resolução 12/78 da cnnpa/ms; portaria 74/94 vigilância sanitária/ms, portaria 540/97 
svs/ms, lei 10083/98; decreto 12486/78 da secretaria de saúde do estado de São Paulo.  
 
15

  52- LEITE DE SOJA EM PÓ SEM SABOR. Embalagem de 01 kg. 
 
16

  53- LEITE EM PÓ 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 130kcal; Carboidratos 10g; Proteínas 7g; Gorduras totais 7g; Gorduras saturadas 4g; Gorduras 
trans 0g; Fibra alimentar 0g; Cálcio 250mg; Ferro 4,2mg; Sódio 99mg; Vitamina A 189mcg; Vitamina C 14mg; 
Vitamina D 1,5mcg; Vitamina E 3,0mg; Vitamina B1 0,36mg; Vitamina B2 0,39mg; Vitamina B6 0,39mg; Vitamina 
B12 0,72mg; Vitamina H 9mcg; Vitamina K 20mcg; Vitamina PP 4,8mg; Vitamina B9 120mcg; Pantotenato de Cálcio 
1,5mg; Cobre 270mcg; Iodo 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 1.000g. 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. 
 
17

  62- MASSA ALIMENTÍCIA PARAFUSO MULTIGRÃOS; ingredientes sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico (vitamina b9) farinha de linhaça, farinha de aveia e farinha de soja. contém glúten, composição  
centesimal: valor energético: 341,2 kcal, carboidratos: 70 g, proteínas: 11 g, lipídeos: 1,4 g, fibra alimentares: 3 g, 
embalagem primaria: embalagem de polipropileno com 500g de produto. embalagem secundaria: fardos de 
polietileno contendo 12 pacotes, totalizando 6 kg cada fardo. 
 
18  72- PÓ PARA POLENTA SABOR QUEIJO. EMBALAGEM primaria saco polietileno leitoso, atóxico, 
hermeticamente fechado por termossoldagem e reembalada em caixa de papelão ondulado,  reforçado, fechada 
com fita plástica adesiva, contendo 12 pacotes de 01 kg, devidamente rotulada conforme legislação em vigor. 
Validade mínima de 09 meses . 
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produtos em lotes. Acrescentou, ainda, que o item 4919 seria 
contraditório, na medida em que, “inicialmente, exige embalagem com 
2Kg, e na mesma descrição menciona que deverá conter até 2,5kg”. 
   

1.6  Ante a existência de indícios de restrição indevida à 
competitividade, a suspensão do certame foi decretada e a medida liminar 
referendada por este E. Plenário. 
 
1.7  Notificada, a Prefeitura justificou que as especificações dos 
itens 21 e 53 objetivaram adquirir produtos de boa qualidade, 
“especialmente porque serão destinados, em sua maioria, às crianças da 
rede municipal de ensino e outras sob os cuidados da municipalidade como 
Corpo de Bombeiros, assistência social, etc”. 
  Apontou que os valores encontrados no certame teriam 
decorrido de pesquisa realizada com empresas do ramo, sendo 
condizentes com os normalmente encontrados no mercado, buscando-se 
“a mais ampla qualidade nutricional encontrada nos produtos de todas as 
marcas”. 
  Defendeu que o item 2.2, que afasta empresas com dirigentes 
ou parentes em outra sociedade, serviria para evitar “cartéis camuflados” 
que prejudicariam a competitividade do certame. 
  Aduziu que o edital não colocou a apresentação de amostras 
como condição de habilitação, mas de classificação, pelo que seria 
legítima a exigência. 
  Em relação à entrega dos produtos, argumentou que será 
realizada conforme as solicitações do setor competente, “sendo de fácil 
presunção de que a entrega será feita na sede de cada secretaria” 
requisitante. 
  Arrazoou, ainda, que a exigência de qualificação técnica não 
contraria a súmula nº 24, eis que o item editalício teria imposto apenas 
condições semelhantes ao objeto, sem estabelecer quantitativos mínimos 
ou especificações inviáveis. 

                       
19

  49- Geleia de Goiaba, embalagem 02 kg. Goiabada tipo cremosa, embalada em latas ou pote, limpas, 
isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo, contendo aproximadamente 2,5 kg, acondicionadas em caixas lacradas, limpas, secas, não 
violadas e resistentes. Validade mínima de 12 meses. 
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  Anotou que a adoção do menor preço global por lote nunca 
onerou o poder público, que sempre obteve grandes descontos nos 
pregões realizados. 
  Alegou não proceder a questão atinente à inexistência de 
similar no mercado para alguns itens solicitados, eis que teria havido, 
inclusive, pesquisa de preços e acrescentou, nesse sentido, que nem 
sempre as marcas líderes são as que melhor atendem ao poder público. 
  Concernente ao item 49, expôs que, inobstante a descrição de 
que a embalagem deveria conter até 2,5 kg, não haveria inabilitação das 
marcas que possuíssem em sua embalagem o peso de 2kg, possibilitando 
a disputa de mais fornecedores. 
  Por fim, disse que “o edital em exame foi elaborado no 
sentido de atender o maior número de concorrentes possíveis, mas com 
especificações de produtos que atendessem seus destinatários finais 
(crianças, adolescentes e outros) com qualidade”.  
 
1.8  A Chefia de Assessoria Técnico-Jurídica pronunciou-se pela 
procedência parcial das impugnações. 
  Considerou que os itens 4, 21 e 72 – alimento achocolatado 
em pó instantâneo com vitaminas, ferro e zinco, e caldo de carne com 
baixo teor de sódio e pó para polenta sabor queijo, respectivamente, “não 
se coadunam com o Lote 1 – estocáveis, o que pressupõe aglutinação de 
produtos de segmentos de mercados diversos, confrontando com o 
preconizado no art. 3º, § 1º, I e art. 23, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93”, 
contrariando o principio da isonomia e prejudicando a competitividade. 

Atinente à amostra, entendeu que o item 2.3.1 não contraria 
os procedimentos da modalidade licitatória Pregão Presencial, regido pela 
Lei nº 10.520/02, tampouco a jurisprudência da Casa. 

Já o item 6.1.3.3, que trata da comprovação para qualificação 
técnica, requereu apenas o atestado com condições semelhantes ao 
objeto licitado, não “parecendo ao menos em sede de exame prévio de 
edital, conter restritividade patente, digna de retificação”.  

Por fim, destacou que o item 2.2, atinente à participação no 
certame, desbordaria das prescrições legais, notadamente aquelas 
contidas no art. 9º, da Lei federal nº 8.666/93, em dissonância ao principio 
da estrita legalidade. 
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1.9  O Ministério Público de Contas manifestou-se pela 
procedência parcial das representações. 
  No que concerne às especificações dos itens que se pretende 
adquirir, obtemperou que, “ainda que a escolha dos parâmetros a serem 
utilizados, de fato, seja discricionária, cabe ao Órgão Público escolher não 
só os que melhor atendam as suas necessidades, mas também é forçosa a 
apresentação motivada dos critérios técnicos que levaram a 
Administração a tal escolha, sob pena de violar o art. 7º, § 5º, da Lei 
8.666/9320, de modo que eles sejam discriminados no ato convocatório 
quando implicarem descrições excessivas e incomuns”. Assim, no caso, 
considerou não ter sido comprovada a viabilidade da competição, nem 
sequer a disponibilidade dos produtos nos termos exigidos por diversas 
marcas. Apontou haver “indícios de que seriam produtos oferecidos por 
uma parcela reduzida de fornecedores, senão específica de mercado”. 
  De igual forma, em relação ao valor estimado dos itens, não 
vislumbrou nos autos qualquer documento que comprove ter sido 
realizada a devida pesquisa a fim de embasar aqueles números. 
  Procedente, a seu ver, a questão que recaiu sobre a cláusula 
que veda a participação de empresas que possuam parentes em seu 
quadro societário, pois, além de inexistir na norma de regência qualquer 
previsão legal a respeito, tal fato não constituiria vício ou irregularidade 
que, por si só, autorizasse a Administração a prever no instrumento 
convocatório proibição à sua participação no certame.  
  No entanto, explicou ser a exigência de amostras “uma 
prerrogativa reservada à Administração para aferir se os produtos que 
pretende adquirir atendem efetivamente ao quanto demandado no texto 
convocatório”. Acrescentou, neste caso, que o edital encontra-se em 
consonância com o aceito por esta Casa. 
  Expôs ser necessária a previsão dos locais de entrega no 
instrumento convocatório, eis que sua ausência dificultaria a formulação 
das propostas. 
  Improcedente seria a impugnação que recai sobre o item 
6.1.3.3, que impõe comprovação de atividade compatível, sem estipular 
quais os quantitativos, eis que “não há que se condenar o edital que 
transcreva os exatos termos da norma legal, uma vez que não desborda 
dos limites do art. 30, II e § 1º, da Lei 8.666/93”. 
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1.10  A Secretaria-Diretoria Geral também se posicionou pela 
procedência parcial dos itens impugnados. 
  Registrou que “a composição do Lote 01 deve ser objeto de 
rigorosa revisão por parte da Administração, com separação dos produtos 
em grupos menores, observando-se as características do mercado e 
similaridade entre os itens, com vistas a ampliar a participação no certame 
e, por consequência, a obtenção de proposta vantajosa”. 
  No que concerne às especificações dos itens 21 e 53 do Lote, 
inferiu serem “detalhadas e excessivas por demais, indo além da descrição 
mínima necessária para se garantir a aquisição de produtos de qualidade, 
mesmo porque são exigidos componentes em quantitativos exatos, sem 
qualquer variação, consoante alegado na exordial, que, aliás, apresenta 
indicativos de que grandes marcas do mercado não conseguiriam atender 
ao edital”. 
  Em relação aos valores estimados dos produtos, apesar das 
alegações da Administração, não foram apresentadas quaisquer 
comprovações, razão pela qual entendeu ser necessária a ampla revisão 
nos preços. 
  Afastou, no entanto, os questionamentos relativos “à entrega 
de amostras e à qualificação técnico-operacional, cujas regras editalícias 
pertinentes se mostram em consonância com as normas legais e com a 
jurisprudência desta Corte”. 
  A Prefeitura deixou de contraditar as impugnações acerca das 
especificações dos produtos apontados nos TC- 836.989.15-2 e 
851.989.15-2, o que, de acordo com a SDG, sinalizaria na direção da 
necessidade de revisão do edital. 
  Destacou, ainda, ser devida a “alteração do ato convocatório 
para que seja suprimido o regramento expresso na alínea “e” do subitem 
2.2, que, a toda evidência, extrapola as diretrizes estabelecidas no artigo 
9º, da Lei Federal nº 8.666/93, de aplicação subsidiária ao pregão, bem 
como inserido os locais de entrega dos produtos, dado este indispensável à 
formulação de propostas”. 
 
  É o relatório. 
 
2. VOTO 
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2.1  A Prefeitura Municipal de Marília pretende registrar preços 
para eventual fornecimento de gêneros alimentícios destinados a diversas 
Secretarias Municipais. 

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece 
correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação de regência e à 
jurisprudência desta Corte.  

De início, afasto a questão atinente às amostras, na medida 
em que o item 2.3.1, ao impor sua apresentação apenas à empresa 
provisoriamente classificada em 1º lugar e a ela concedendo prazo 
razoável para tal mister, alinha-se ao entendimento assente desta Corte. 

Nesse sentido foram as decisões prolatadas nos TC’s 
11963/026/1120, 1453.989.12-121 e 1864.989.1422, esta última nos 
seguintes termos: 

 
“Quanto às amostras, não observo, nos termos dispostos no presente 
edital, ilegalidade ou restritividade, porquanto consiste em produtos 
considerados de “prateleira”, a serem apresentados apenas pela 
licitante melhor classificada e com prazo de 03 (três) dias úteis”.  

 
2.2  De igual forma, não subsiste o alegado acerca da qualificação 
técnico-operacional, já que o estabelecimento de quantitativos mínimos 
para sua comprovação se insere no exercício da competência 
discricionária do Administrador, que, no entanto, se o fizer, deve 
circunscrever-se a quantidades razoáveis, nos termos da Súmula nº 24 
deste Tribunal23. 
 
2.3  Todavia, procedente a impugnação acerca da 
incompatibilidade na criação dos lotes. 
  Inobstante a regra a ser aplicada no sistema de registro de 

                       
20

  Pleno, sessão de 13-04-11, Relator CONSELHEIRO EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO. 
 
21

  Pleno, sessão de 10-04-13, Relator SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO SAMY WURMAN. 
 
22

 Pleno, sessão de 11-06-14, de minha relatoria. 
 
23

  Súmula nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação de qualificação 
operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação 
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços 
similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro 
percentual que venha devida e tecnicamente justificado. 
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preços seja a de julgamento pelo “menor preço unitário”, por se 
harmonizar com a conveniência da Administração, possibilitando a 
aquisição dos itens nas quantidades necessárias e mediante variados 
fornecedores, esta Corte não obsta a adjudicação pelo “menor preço por 
lote”, nas licitações que objetivam a aquisição de alimentos, desde que o 
agrupamento dos produtos mantenha similaridade entre si. 
  Não é o caso em questão. 
  Além do aspecto abordado pelas licitantes, de que o lote 01, 
que deveria ser constituído apenas por itens estocáveis, apresentava 
também produtos formulados que deveriam compor o Lote 02, observo 
que foram naquele agrupados 87 produtos das mais diversas espécies, tais 
como açúcar, azeitona, bolos prontos, leite de soja em pó, leite UHT/UAT 
Integral Tetrapack, refrigerante, sucos, requeijão, temperos, entre tantos 
outros.  
 Tal fato resulta na restrição da participação de licitantes que 
poderiam apresentar propostas mais vantajosas para a Administração, se 
a adjudicação fosse por lotes afins. 
  Destaco, sobre a matéria, trecho da decisão plenária de 25-
07-2012, nos autos do TC-668.989.12-2 e outros, relator e. Conselheiro 
EDGARD CAMARGO RODRIGUES: 
 

“A questão fulcral a ser tratada refere-se ao critério de julgamento 
adotado. Lembre-se que o certame objetiva Registro de Preços, sistema 
que implica na possibilidade de aquisição futura, em quantidades e 
períodos variáveis que guardarão conformidade com as necessidades da 
Administração e não com a composição dos lotes.  

Dessa forma, o julgamento por lotes compostos por grande 
quantidade de itens (56, 203, 76 e 99 respectivamente), cuja aquisição 
não necessariamente guardará estrita correspondência com sua 
composição, possibilita que eventual superfaturamento de alguns 
produtos seja mascarado por subfaturamento de outros, desatendendo 
aos princípios da economicidade, da eficiência e do primado do 
interesse público. 

O que se admite como mitigação do julgamento exclusivamente 
por item é, no máximo, a composição de lotes com poucos elementos, 
que abranjam somente produtos que guardem estrita identidade de 
natureza e nível de processamento.” 

   
Oportuna também foi a posição adotada nos autos TC-
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698.989.13-424, em sessão de 05-06-13, de relatoria do Conselheiro 
RENATO MARTINS COSTA:  

 
“Entendo que nossa jurisprudência vem com isso traçando 

tendência que analisa o tema com modulação, buscando admitir 
hipóteses intermediárias que, se não representam genuinamente a 
seleção pelo menor preço unitário originariamente pedida no Registro 
de Preços, não deixam de atender ao interesse público quando 
consideram válido o julgamento do menor preço por lote de produtos, 
desde que tal agrupamento rigorosamente integre produtos afins. 

Estabelecida a premissa, verifico que o anexo I do edital, ao 
distribuir os gêneros alimentícios pretendidos pela Prefeitura de 
Mongaguá em lotes de perecíveis, estocáveis e hortifrutigranjeiros, 
requer retificação. 

Isso porque a Administração não tomou o cuidado de conferir 
homogeneidade aos lotes, agregando, por exemplo, queijo prato com 
presunto e carnes de diversas origens, bem como açúcar, grãos diversos, 
biscoitos, café, enlatados, conservas, farináceos, leite e massas. 

Evidente que, no estado atual, a disputa pelos lotes tenderá à 
concentração de proponentes. 

Mantido o julgamento pelo menor preço do lote, porém, caberá 
reformular a composição de cada lote, de molde a conjugar itens de 
natureza e características semelhantes. 

Disso decorre a outra condição essencial à aceitação do 
julgamento pelo menor preço por lote: ampliação do número de lotes 
em disputa e drástica redução do número de itens por lote. 

Compreendo que, no presente caso, a lista de itens permite a 
formação de grupos e subgrupos heterogêneos, tais como carnes (boi, 
frango, peixe e porco), enlatados, grãos e cereais, farinhas, laticínios, 
biscoitos e massas, verduras e legumes, frutas etc”. 

 

  Assim, na esteira dos mencionados precedentes, deve a 
Administração, se optar por manter o critério de julgamento por lotes, 
providenciar o reagrupamento dos produtos, considerando, para tanto, 
maior afinidade entre si. 
 
2.4  De igual forma, devem ser revistas as especificações dos 
produtos requeridos no edital. 
  Anotaram as representantes que as descrições dos itens 04, 
09, 10, 11, 19, 21, 53, 53, 62, 72 afastariam marcas líderes e tradicionais 

                       
24

  Tribunal Pleno, sessão de 11-06-14.  
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do mercado, ou, em alguns casos, nem sequer encontrariam produto 
correspondente. 
  Em que pese a possibilidade de a Administração, no exercício 
de sua competência discricionária, buscar a aquisição de produtos de 
melhor qualidade, indicando, por isso, as especificações desejadas, estas 
devem se ater aos limites das qualidades mínimas necessárias para 
identificar o produto ou serviço, de forma a facilitar sua busca no 
mercado, garantindo a competitividade do certame. 
  É que a Lei nº 10.520/02 veda especificações do objeto que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, frustrem o caráter 
competitivo do certame, a teor do seu artigo 3º, II. 
  De igual forma, a Lei de Licitações, de aplicação subsidiária, 
em seu artigo 7º, § 5º, proíbe a realização de licitação cujo objeto inclua 
bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, excepcionando os casos tecnicamente 
justificáveis. 
  No presente caso, a Administração não apresentou quaisquer 
justificativas técnicas a amparar as especificações requeridas no ato 
convocatório, nem demonstrou a pluralidade de fabricantes dos referidos 
produtos. 
  Sobre o assunto, a decisão plenária de 06-02-13, nos autos 
dos TCs-59.989.13-7, 65.989.13-9 e 71.989.13-9, Relator Conselheiro 
ROBSON MARINHO: 
 

“As especificações dos gêneros alimentícios também se constituem 
em outro ponto que deve ser revisado. Nos termos da jurisprudência 
consolidada deste Tribunal, de que são exemplos os TCs-1769/010/10 e 
40346/026/026/1025, lembrados pela i.SDG, ‘a despeito de ser 
imprescindível para a caracterização do pretendido pela Administração, 
nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei n. 8.666/93, não devem descer a 
minúcias que apenas contribuem para direcionar a contratação a 
determinada marca, afunilando, consequentemente, o leque de 
potenciais concorrentes que possuam iguais condições de satisfazer o 
interesse público.’ 

Neste contexto, deve a Administração reescrever as especificações 
constantes do Anexo V, limitando-se a exigir as características mínimas 
necessárias para a identificação dos produtos que pretende adquirir, 

                       
25

  Sob minha relatoria. 
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sem descer a minúcias que não sejam padronizadas, ou imprescindíveis 
ao atendimento à regulamentação dos órgãos de controle”. 

 

Assim, considero que a Administração Municipal deva 
reavaliar as especificações constantes, estabelecendo critérios mínimos ou 
máximos de aceitabilidade dos produtos, de forma a ampliar o universo de 
participantes. 
 
2.5  De igual forma, deve ser revista a descrição do item 4926, que 
além de mesclar a solicitação de geléia de goiaba com goiabada, também 
é confusa em relação ao peso da embalagem requerido. 
 
2.6  No que concerne aos valores de alguns dos itens constantes 
no edital, a Administração limitou-se a aduzir ter realizado a devida 
pesquisa, sem ter demonstrado que os valores expressos no edital 
corresponderiam, de fato, aos praticados no mercado. 
  A devida pesquisa prévia de preços, a balizar o valor orçado 
no certame aos usuais do mercado corrente, é medida que se impõe por 
força do princípio da economicidade implícito no artigo 3º, caput, da Lei 
federal nº 8.666/93.  

No caso, não foi demonstrado o cumprimento do inciso IV do 
artigo 43 da mencionada norma, não servindo, assim, os valores 
consignados no edital, como parâmetro para a verificação da 
compatibilidade dos preços ajustados com aqueles correntes no mercado. 

Sobre o assunto, destaco trecho da decisão da c. Segunda 
Câmara, em sessão de 08-02-11, sob a relatoria do e. Conselheiro RENATO 
MARTINS COSTA, nos autos do TC-34253/026/0727: 

 
 “A ausência de comprovação segura da correspondência do 
preço ajustado com o oferecido pelo mercado, por intermédio de prova 
produzida pelas empresas interessadas, não pelo Poder Público, revela 
desobediência a providência absolutamente indispensável em contratos 
informados por regras do ramo do Direito Público.  
 Destaco que vários dispositivos legais condicionam a higidez da 
contratação à demonstração da compatibilidade do preço com o 
praticado no mercado (art. 15, § 6º, art. 24, VII, VIII, X, XX, XXIII, art. 43, 
IV e art. 48, II, todos da Lei n.º 8666/93)”.(Grifei) 

                       
26

  Vide nota 19. 
27

  Sessão da C. Segunda Câmara de 08/02/2011, sob relatoria do Conselheiro Renato Martins Costa. 
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  Nesse sentido, ainda que não seja obrigatório que a 
Administração divulgue o valor estimado para a contratação no 
instrumento convocatório, ante a ausência de expresso mandamento 
sobre o assunto na Lei do Pregão, isto não a exime da devida elaboração 
do orçamento, que deverá constar do respectivo processo administrativo, 
de forma a balizar todos os atos a ele relacionados. 
 
2.7  Necessário, também, que se indique expressamente no edital 
quantos e quais são os locais de entrega para a correta formulação das 
propostas. 
  O instrumento convocatório vincula as partes às normas e 
condições estabelecidas no edital, devendo, por isso, ser claro e objetivo, 
de modo que as licitantes tenham condições plenas de formular 
adequadamente suas propostas, considerando o custo da operação ante 
as informações nele constantes.  
  Deste modo, a ausência de informação pertinente à execução 
do objeto pretendido na licitação tem o condão de restringir a 
competitividade, na medida em que inviabiliza a correta formulação das 
propostas. 
 
2.8  Por fim, o item 2.2.e, que veda a participação de “empresas 
cujos 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”, extrapola o disposto nos 
artigos 27 a 31, c.c. artigo 9º, todos da Lei nº 8.666/93, devendo ser 
excluído do edital. 
 
 2.9  Posto isto, circunscrito estritamente às questões analisadas, 
considero parcialmente procedentes as impugnações, determinando que 
a Administração, querendo dar seguimento ao certame, adote as medidas 
corretivas pertinentes para dar cumprimento à lei, especialmente para:  
  a) Reavaliar o edital, de forma a reagrupar os produtos em 
lotes afins; 
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  b) Rever as especificações dos produtos requeridos, 
estabelecendo critérios mínimos ou máximos de aceitabilidade, ampliando 
o universo de participantes; 
  c) Adequar a descrição do item 49, que além de mesclar a 
solicitação de produtos distintos, também é confusa em relação ao peso 
da embalagem requerido; 

c) Realizar a devida pesquisa prévia de preços, a balizar o 
valor orçado no certame aos usuais do mercado corrente; 

d) Indicar expressamente no edital quantos e quais são os 
locais de entrega para a correta formulação das propostas; e 

e) Excluir do edital a vedação contida no item 2.2.e, que 
extrapola os comandos legais. 

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos 
os demais itens do ato convocatório relacionados. 
  A Administração deve atentar, depois, para a devida 
republicação do edital, nos termos reclamados pelo artigo 21, § 4º, da Lei 
8.666/93. 
  Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos 
eletronicamente. 
 

Sala das Sessões, 1º de abril de 2015. 
 
 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
CONSELHEIRO 
 
 

  
 

 
 


