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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

Conselheira-Substituta Silvia Monteiro 

Tribunal Pleno – SEÇÃO MUNICIPAL 
Sessão: 14/4/2021 
Exame Prévio de Edital – Referendo e Julgamento 
 
Processos: TC-004953.989.21-7. 
Interessada: Prefeitura Municipal de Potim. 
Responsável: Érica Soler Santos de Oliveira, prefeita. 
Representante: CPX Comércio e Serviços EIRELI. 
Assuntos: Representação contra o edital de pregão presencial n. 6/2021 

para a formação de ata de registro de preço para o fornecimento 
de gêneros alimentícios. 

Advogado: Não há advogado cadastrado nos autos. 
 

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. EXAME PRÉVIO DE EDITAL. ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS. “MARCAS RECONHECIDAS”. 

SUBJETIVIDADE. DESCRIÇÃO PRECISA DO OBJETO. NÃO 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NA LEI 8666/93 E NA LEI 10520/02. 

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. LEI DE ACESSO A 

INFORMAÇÃO. REAJUSTE DE PREÇOS. OMISSÃO. CORREÇÃO 

DETERMINADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.  

Relatório  

Em exame, representação formulada por CPX Comércio e Serviços 

EIRELI contra o edital de pregão presencial n. 6/2021 lançado pela Prefeitura 

Municipal de Potim, para a formação de ata de registro de preço para o 

fornecimento de gêneros alimentícios. 

O representante se insurge contra (a) a expedição de termo de 

recebimento condicionada à entrega de itens de “marcas conhecidas”, com 

garantia de, no mínimo, doze meses (Anexo I – Termo de Referência, item 2; e 

Anexo III – Modelo de Proposta Comercial); (b) a previsão de impugnação do 

edital apenas por meio físico (item 17.8.1 do edital); (c) a previsão de sanção 

em face da não apresentação de documento exigido para a participação no 

certame (item 18.3.1 do edital); e (d) a ausência de previsão de correção 

monetária.  

Determinou-se a sustação cautelar do procedimento, em razão das 

insurgências contidas nas letras (a) e (c) do relatório. 
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Notificada para apresentar seus esclarecimentos e para juntar aos autos 

cópia do ato convocatório, a Prefeitura absteve-se de se pronunciar. 

O Ministério Público de Contas se manifestou pela procedência 

parcial da representação, pois (a) é subjetiva a menção a produtos de “marcas 

conhecidas” como condição para a expedição de termo de recebimento, bem 

como é imprópria, para gêneros alimentícios, a exigência indiscriminada de 

prazo de garantia de doze meses, tudo nos termos constantes do Anexo I – 

Termo de Referência, item 2; e Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; (b) 

o item 17.8.1 do edital, que prevê a possibilidade de interposição de recurso e 

de apresentação de pedidos de esclarecimentos também por e-mail, não 

informa o prazo para tanto; e (c) escapa do rito sumário do exame prévio de 

edital, porque não tem potencial de influenciar na disputa propriamente 

considerada, a crítica atinente à previsão de sanção em face da não 

apresentação de documento exigido para a participação no certame (item 

18.3.1 do edital). O parecer absteve-se de se manifestar sobre (d) a ausência 

de previsão de correção monetária. Pugnou pela imposição de multa ao 

responsável, em virtude da não apresentação da cópia do edital determinada 

na ordem cautelar, nos termos do artigo 104, III da LC 709/93. 

É o relatório.  

Gjj 
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VOTO 
TC-004953.989.21-4 
 

Preliminar 

Em preliminar, apresento para referendo do Tribunal Pleno decisão 

monocrática mediante a qual se determinou a sustação cautelar do certame 

cujo edital ora se aprecia.1 

 

Mérito 

(a) De fato, é subjetiva a menção a produtos de “marcas conhecidas” 

como condição para a expedição de termo de recebimento, bem como é 

imprópria, para gêneros alimentícios, a exigência indiscriminada de prazo de 

garantia de doze meses, tudo nos termos constantes do Anexo I – Termo de 

Referência, item 2; e Anexo III – Modelo de Proposta Comercial. Nesse 

sentido, a Prefeitura deve atender ao disposto nos artigos 3º, II da lei 

10.520/2002, e 15, § 7º da lei 8.666/1993, a fim de conferir adequada precisão 

e clareza na descrição dos itens licitados.  

 (b) Cumpre lembrar que este Tribunal já decidiu, em mais de uma 

oportunidade, que “ilegalidade que justifica correção em exame prévio é 

ilegalidade clara, flagrante” (excerto extraído de voto vista proferido pelo 

Cons. Claudio Ferraz de Alvarenga nos autos do TC-1032/006/09, Tribunal 

Pleno, Rel. Cons. Eduardo Bittencourt Carvalho, sessão de 19/8/2009; também 

reproduzido no TC-5738/989/21-9, Tribunal Pleno, Rel. Cons. Subs. Silvia 

Monteiro, sessão de 17/3/2021).  

Verifica-se que inexiste norma legal expressa a obrigar a adoção de 

protocolo eletrônico para a interposição de recursos ou de pedidos de 

esclarecimentos em licitação pública.  

Além disso, há de se considerar as condições internas da 

Administração para aferir suas condições para implantação deste sistema, de 

 
1 Cópia da decisão cautelar está anexa. 
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modo efetivo, seguro e eficaz. Ademais, eventual determinação neste sentido 

valeria para este caso concreto e específico, posto que cingido pelo rito 

sumário do exame prévio deste edital em especial.  

Por essa razão, vislumbra-se inadequação do rito do exame prévio 

de edital para se determinar à municipalidade a adoção de sistema 

eletrônico para a interposição de recursos em suas licitações. Trata-se de 

assunto afeto à própria gestão pública da Administração, extrapolando esta 

licitação.  

Deve-se acrescentar, ainda, que eventual determinação para o 

recebimento de protocolo eletrônico de pedidos de esclarecimento, de 

impugnações administrativas e de protocolo de recursos demandaria a 

realização de investimentos adicionais por parte da Administração, o que 

desborda a mera determinação de correção de cláusula de edital.  

Por isso, e sem qualquer análise quanto ao mérito ou à conveniência e 

oportunidade da medida, rejeita-se a insurgência.  

Além disso, é importante frisar que existe modalidade de licitação 

que corre unicamente por meio eletrônico, que é o pregão eletrônico, sem 

que exista qualquer previsão legal a determinar a sua adoção pela 

Administração Pública subnacional, para toda e qualquer aquisição. E não foi 

esta a modalidade licitatória eleita pela Prefeitura de Potim para processar a 

presente contratação.  

Oportuno recordar, também, que já no contexto da atual pandemia 

sanitária e de distanciamento social, foram editadas inúmeras normas a 

determinar a adoção de medidas excepcionais pelo poder público e pela 

sociedade. No campo das contratações públicas, a principal delas talvez 

tenha sido a lei federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus”. Nessa norma, há 

previsão de presunção relativa quanto à situação emergencial para fins de 

dispensa de licitação (art. 4º-A), de prazos reduzidos para as licitações na 

modalidade de pregão (art. 4-G) e até de abrandamento das exigências de 

comprovação de regularidade fiscal (art. 4º-F), entre outras providências.  
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Contudo, não houve, nesta e em outras normas editadas na 

vigência da pandemia atual, exigência sequer remotamente similar a que 

o representante pretende impor à Administração, no sentido de que ela 

direcione preciosos e escassos recursos públicos na criação e 

implantação de sistema eletrônico confiável e seguro para o recebimento 

de pedidos de esclarecimentos, impugnações administrativas e protocolo 

de recursos. Não se trata, afinal, da mera criação de um e-mail para esse 

desiderato, posto se tratarem de documentos oficiais, com inequívocos 

impactos no andamento das contratações públicas e mesmo na atuação desta 

Corte de Contas.  

Nesse quadro, soa temerário pretender impor para a Administração, 

sem base legal alguma, a adoção de medidas de dispêndio de recursos 

públicos para o atendimento da providência aqui em exame – que, como dito 

acima, extrapola as limitações do rito sumário do exame prévio de edital, 

transbordando para própria esfera da gestão administrativa propriamente dita.  

Cumpre destacar que a situação aqui examinada em nada se 

assemelha àquela examinada nos autos do TC-8418/989/21, sob a relatoria 

desta autoridade, também na pauta desta sessão. Naqueles autos, a exigência 

impugnada referia-se a apresentação presencial de documento elaborado a 

partir de formulário físico, a ser obrigatoriamente retirado na sede da 

entidade promotora do certame. Em outras palavras, naqueles autos, a 

crítica recai sobre a obrigatoriedade de que os licitantes retirassem 

presencialmente, na sede da entidade promotora da licitação, um formulário 

impresso para preenchimento por ocasião da elaboração de suas propostas. 

Independentemente do quanto acima exposto, deve-se informar, no 

item 17.8.1 do edital, o prazo para a interposição do correspondente 

recurso, observando-se as normas legais aplicáveis.1 

(c) A lei 8.666/93, em pleno vigor no momento da divulgação do edital 

em análise, não contém previsão legal a autorizar a imposição de sanção em 

decorrência da mera não apresentação de todo e qualquer documento exigido 

 
1 Alteração de entendimento após a discussão em sessão, conforme notas taquigráficas. Conferir alteração na parte 
dispositiva deste voto.  
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no curso do procedimento de licitação. O artigo 7º da lei do pregão, também 

em pleno vigor no momento da divulgação do edital em análise, tampouco 

autoriza a imposição de sanção pela não apresentação de documentos até o 

momento imediatamente anterior ao da assinatura do contrato. O artigo 7º da 

lei do pregão dirige-se ao retardamento ou à não apresentação de documento 

exigido do licitante vencedor como condição específica para a assinatura do 

contrato. Por essa razão, a previsão constante do item 18.3.1 do edital deve 

ser excluída do ato convocatório. 

(d) A ata de registro de preços tem vigência de doze meses, razão pela 

qual a ausência de cláusula de reajuste não configura ilegalidade manifesta 

(art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001), conforme já anotou o Tribunal de 

Contas da União (Acórdão 7.184/2018 Segunda Câmara, Recurso de 

Reconsideração, Relator Ministro Augusto Nardes).  

A assessoria deste Gabinete certificou, no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Potim, que o procedimento de licitação se encontra suspenso. A 

informação foi confirmada em contato telefônico com a procuradoria local. 

Considerando-se tratar de Prefeitura de pequeno porte e sem que haja registro 

de descumprimento de ordem pretérita desta Corte pela autoridade 

responsável, abstém-se de propor a aplicação de sanção pecuniária, 

advertindo-se severamente para o disposto no artigo 104, III da LC 709/93 e 

para a imperiosidade de se cumprir as ordens emanadas desta Corte de 

Contas. 

Ante o exposto, voto pela procedência parcial da representação, 

determinando-se à Prefeitura, caso decida prosseguir com o certame, que 

retifique o edital, para: 

(i) Suprimir a menção a produtos de “marcas conhecidas” como 

condição para a expedição de termo de recebimento (Anexo I – Termo de 

referência, item 2, e Anexo III – Modelo de proposta comercial); 
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(ii) Suprimir a exigência indiscriminada de prazo de garantia de doze 

meses, que é impróprio para aquisição de todo e qualquer gênero alimentício 

(Anexo I – Termo de referência, item 2, e Anexo III – Modelo de proposta 

comercial); 

(iii) Suprimir, do item 18.3.1 do edital, a previsão de sanção para a não 

apresentação de documento exigido no certame; 

(iv) Incluir, no item 17.8.1 do edital, os correspondentes prazos para 

protocolo de recurso e para a apresentação de pedido de esclarecimento, nos 

termos legais;  

É como voto. 

 

ALTERAÇÃO DE VOTO APÓS DISCUSSÃO EM PLENÁRIO 1 

Acolho as ponderações do e. Conselheiro Renato Martins Costa e 

proponho, para o item “iv” da parte dispositiva do voto, a seguinte 

redação: 

(iv) Incluir, no item 17.8.1 do edital, a possibilidade de 

apresentação de recurso administrativo em meio eletrônico, 

bem como consignar no mesmo item os correspondentes 

prazos para protocolo de recurso e para apresentação de 

pedido de esclarecimento, nos termos legais; 

 
1 V. Notas Taquigráficas 
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ANEXO – CÓPIA DO DESPACHO DE SUSPENSÃO 
 
Processos: TC-4953.989.21-4. 
Interessada: Prefeitura Municipal de Potim. 
Responsável: Érica Soler Santos de Oliveira, prefeita. 
Representante: CPX Comércio e Serviços EIRELI. 
Assuntos: Representação contra o edital de pregão presencial n. 6/2021 para a 

formação de ata de registro de preço para o fornecimento de 
fornecimento de gêneros alimentícios. 

Advogado: Não há advogado cadastrado nos autos. 
 

Relatório  
Em exame, representação formulada por CPX Comércio e Serviços EIRELI contra o 

edital de pregão presencial n. 6/2021 lançado pela Prefeitura Municipal de Potim, para a 
formação de ata de registro de preço para o fornecimento de gêneros alimentícios. 

O representante se insurge contra (a) a expedição de termo de recebimento 
condicionada à entrega de itens de “marcas conhecidas”, com garantia de, no mínimo, doze 
meses (Anexo I – Termo de Referência, item 2; e Anexo III – Modelo de Proposta Comercial); 
(b) a previsão de impugnação do edital apenas por meio físico (item 17.8.1 do edital); (c) a 
previsão de sanção em face da não apresentação de documento exigido para a participação no 
certame (item 18.3.1 do edital); e (d) a ausência de previsão de correção monetária.  

Por essas razões, requer a sustação cautelar da licitação. 
É o relatório. Decido. 
Para fins de registro, deve-se anotar que (i) consta como data de assinatura do edital o 

dia 5/2/2021; (ii) a sessão de pregão está prevista para ocorrer no dia 18/2/2021, sexta-feira; 
(iii) o representante protocolou sua petição neste Tribunal em 16/2/2021, quarta-feira, às 
9h57min.; e (iv) não há notícia de impugnação administrativa dirigida à entidade promotora 
do certame. 

A crítica contida na letra (a) do relatório parece não permitir a correta identificação do 
item cujo preço se pretende registrar, o que pode dificultar a correta formulação das 
propostas. Ao mesmo tempo, a previsão questionada no item (c) do relatório parece não 
encontrar amparo legal. 

Por essas razões, DETERMINO a sustação imediata do procedimento em exame, que 
deverá assim permanecer até que se profira decisão final sobre o caso, conforme o art. 53, 
parágrafo único, nº 10, do RITCESP. 

DETERMINO à entidade promotora do certame que apresente a este Tribunal, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, uma cópia integral do ato de convocação em referência, 
inclusive de seus anexos, para o exame previsto no art. 113, § 2º, Lei Federal nº 8.666/93, ou, 
alternativamente, que declare que a cópia acostada aos autos pela representante 
corresponde fiel e integralmente ao edital atualmente disponível aos interessados. 

ADVIRTO, ainda, que o descumprimento desta determinação sujeitará a autoridade 
que subscreve o edital, Érica Soler Santos de Oliveira, prefeita, à pena pecuniária prevista no 
art. 104, III, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993. 

Fica a entidade promotora do certame NOTIFICADA para, se quiser, apresentar suas 
justificativas sobre todas as impugnações, no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
acima fixado. 

Publique-se. 
Ao cartório, para as providências devidas. 

GC, 17 de fevereiro de 2021. 
SILVIA MONTEIRO 

CONSELHEIRA-SUBSTITUTA 


