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Apresentação

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG, ciente de sua elevada missão constitucio-
nal de zelar pela aplicação dos recursos públicos, busca, constantemente, avaliar seus objetivos e 

metas, com o intuito de aperfeiçoar-se como órgão de controle externo no âmbito da Administração 
Pública. E, de forma a otimizar o controle externo, o Tribunal tem a convicção de que a prevenção das 
irregularidades e, consequentemente, das contratações desastrosas para os cofres públicos, é sempre 
mais eficaz do que qualquer medida corretiva ou punitiva.

Nesse sentido, ganha relevo a ação pedagógica do TCEMG de forma a orientar os gestores públicos no 
processo licitatório, considerando que aportaram neste Tribunal inúmeras Denúncias indicando irre-
gularidades nos editais de licitação que têm por objeto a aquisição de pneus destinados a veículos da 
frota municipal. 

Diante da dificuldade dos gestores públicos em confeccionar um edital que garanta a qualidade do 
produto, mas que não seja restritivo e nem direcionado, o TCEMG percebeu a necessidade de elaborar 
esta cartilha, objetivando trazer as irregularidades mais usuais na elaboração de um instrumento con-
vocatório para a aquisição de pneus destinados aos veículos da frota municipal. A cartilha, com uma lin-
guagem simples e direta, deverá contribuir significativamente para a redução dos inúmeros processos 
que são instaurados no TCEMG em decorrência de impropriedades formais.

Cumpre ressaltar que esta cartilha é uma das iniciativas do TCEMG para o aprimoramento da 
comunicação com os jurisdicionados, bem como do planejamento administrativo. Com isto, o TCEMG 
estará, certamente, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública, além do aprimoramento 
da Instituição no controle externo.Foto: Arquivo TCEMG
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Irregularidades frequentemente  
encontradas nos editais que  

têm por objeto a aquisição de pneus 

1 Exigência de pneus nacionais

A prevalência da contratação de pneus de fabricação brasileira, sem qualquer justificativa aparente que 
possa legitimar a restrição aos produtos estrangeiros, é contrária a legislação pátria, por ser uma exigên-
cia restritiva que frustra o caráter competitivo da licitação. Não há fundamento legal para estabelecer 
preferência em favor de pneus nacionais.

De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública, é indispensável que os princípios que regem o instituto da licitação sejam 
respeitados, a fim de se evitar vícios em todo o certame. 

Em razão da observância do Princípio da Isonomia, não é possível haver discriminação entre produtos 
estrangeiros e produtos nacionais, notadamente quanto à naturalidade geográfica da fabricação dos 
produtos, salvo no caso de desempate, nos termos do §2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93:

§ 2º Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência,  
sucessivamente, aos bens e serviços: 

I – Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010;

II – produzidos no País; 

III – produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

IV – produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País.
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As cláusulas inseridas no instrumento convocatório que, indiretamente, prejudicarem o caráter 
competitivo da licitação serão tidas como inválidas, o que desafiará a suspensão do certame. 

A doutrina é no mesmo sentido, registrando aqui a lição de Marçal Justen Filho, no comentário ao art. 3º 
da Lei nº 8.666/93, constante de sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 
Ed. Dialética, 12ª edição, pág. 86:

Não se afigura como constitucional a mera invocação do interesse nacional como fundamento para 
produzir contratações desastrosas para os cofres públicos. Uma é situação em que a Administração 
privilegia fornecedores estabelecidos no Brasil como instrumento da obtenção de benefícios para o 
Brasil. Outra é a situação em que a Administração simplesmente desembolsa valores superiores aos 
que seriam necessários para obter bens e serviços cujo fornecimento não se traduz em benefício para a 
Nação, mas apenas para algum sujeito específico.

Ou seja, não se vislumbra como cabível produzir discriminação entre brasileiros e estrangeiros, pura e 
simplesmente. A diferenciação de tratamento apenas pode justificar-se como forma de realização do 
bem comum.

Portanto, não se pode aceder com a idéia de que os cofres públicos arquem com pagamentos mais 
elevados do que os necessários apenas porque o beneficiário do pagamento seria uma empresa 
estabelecida no Brasil. Deve existir uma relação entre a contratação e a obtenção do bem comum, a 
ampliação do emprego, o enriquecimento da Nação brasileira.

Tem-se, ainda, inúmeras decisões do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que suspenderam 
liminarmente o certame, em razão da exigência indevida no edital de pneus de procedência nacional, 
excluindo os pneus de origem estrangeira, sem qualquer justificativa plausível, quais sejam: Denúncias 
nos 839.040, 862.583, 863.005, 862.847, 862.744, 862.787, 851.885 e 862.974.

É de se destacar, também, a decisão de mérito nos autos da Denúncia nº 812.454:

EMENTA: DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL – VEDAÇÃO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ESTRANGEIRA – RESTRITIVIDADE INJUSTIFICADA – PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – 
AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO – DEMONSTRADA BOA-FÉ – NÃO APLICADA MULTA AOS  
RESPONSÁVEIS – IMPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES – INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS – 
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.
Julga-se procedente a Denúncia, posto que apresenta injustificada restritividade ao certame, por 
indiscriminada vedação ao fornecimento de produtos de origem estrangeira, deixando-se, no entanto, 
de aplicar multa aos responsáveis diante das circunstâncias deste caso, levando-se em consideração 
que as argumentações apresentadas pela defesa, embora juridicamente inconsistentes, são hábeis a 
demonstrar boa-fé na inclusão da cláusula restritiva, e, ainda, que não se demonstra dano efetivo ao 
Erário.

Determina-se que os responsáveis pela Administração Municipal se abstenham de prorrogar ou alterar o 
quantitativo do contrato decorrente do Pregão em análise, dando-se recomendações quanto aos futuros 
procedimentos de licitação. (Relator: Conselheiro Sebastião Helvécio – sessão de julgamento em 
20/10/2011)

Todo procedimento de licitação deve conceder tratamento 
isonômico e justo a todos os possíveis interessados, caso contrário, 
ferirá o princípio basilar da competitividade, e, por conseqüência, 
a busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 
observando-se, porém, e na mesma medida, as diferenciações e 
distinções naturalmente existentes entre possíveis licitantes.

Orientação:
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2 Exigência de que os produtos sejam de “1ª linha” e/ou  
     “boa qualidade” 

O que vem a ser um produto de “1ª linha”? E de “boa qualidade”? 

Trata-se de uma exigência que acaba por criar uma descrição obscura e subjetiva dos produtos a serem 
licitados e, consequentemente, uma impropriedade da identificação do objeto da licitação. Referida 
especificação acaba deixando o julgamento a critério dos membros da Comissão de Licitação, o que é 
subjetivo e pode conduzir o direcionamento do certame e, por conseguinte, a uma decisão arbitrária.

O Princípio da Impessoalidade, consagrado no artigo 3º, caput, da Lei 8.666/93, encontra-se intimamen-
te ligado aos Princípios da Isonomia e do Julgamento Objetivo, e reforça o estabelecimento de critérios 
objetivos a serem analisados no momento da escolha pela contratação mais favorável à Administração 
Pública. Significa, então, que todas as decisões a serem tomadas pela Administração Pública em um 
procedimento licitatório, desde a fase inicial até o encerramento do certame, devem ser pautadas na 
imparcialidade, neutralidade e objetividade do julgador.

A ausência de definição de parâmetros objetivos para identificação do que vem a ser um produto de “1ª 
linha” e/ou “boa qualidade” contraria os arts. 14 e 15 da Lei nº 8.666/93, contaminando, consequente-
mente, o edital por vício de ilegalidade.

E o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou nos autos da Denúncia nº 862.315:

Releva destacar, ainda, que os itens 1 a 28 e 30 a 37 do Anexo I do edital estabelecem que os produtos 
sejam de ‘1ª linha’. O conceito de primeira linha carece de precisão necessária para a efetivação do prin-
cípio do julgamento objetivo previsto nos artigos 3º e 45 da Lei 8.666/93.

Também esta Corte de Contas tem decidido no sentido de ser restritiva a exigência de que os produtos 
ofertados sejam de ‘1ª linha’, conforme voto do Conselheiro em exercício Gilberto Diniz, exarado na 
Denúncia nº 812398, sessão do dia 28/09/2010:

Cumpre, também, observar que a elaboração do termo de referência, com a especificação do obje-
to de forma concisa, clara e precisa, como estabelecido pelo inciso II do art. 3º da Lei nº 10.520/02, 
é muito mais eficaz para garantir a boa qualidade do produto a ser adquirido do que a inclusão de 
aspectos desprovidos de especificidade como ‘primeira linha’ e ‘boa qualidade’.

Desta forma, constata-se que a regra contida no item 9.7 compromete a clareza do texto e em 
nada contribui para a eficácia do procedimento, devendo, assim, ser excluída do instrumento 
convocatório.

A existência de vício no procedimento ora focado, com a inclusão de itens com condições que poderiam 
direcionar o certame, impedindo a participação de maior número de licitantes, em desacordo com o 
disposto nos artigos 3º e 45 da Lei de Licitações, compromete a legalidade, o que justifica, desta forma, a 
adoção de medida acautelatória de suspensão do certame. (Relator: Conselheiro Mauri Torres)

Outros precedentes deste Tribunal de Contas: Denúncias nos 839.020 e 812.398.

o edital não pode imprimir subjetividade na definição do produto a ser 
licitado.

Orientação:

3  Exigência de que os produtos sejam entregues em prazo 
exíguo a contar do recebimento da ordem de compras

A exigência de que os produtos sejam entregues em prazo exíguo após o recebimento da autorização 
de fornecimento expedida pela Prefeitura é irregular, uma vez que tal medida restringe o universo dos 
licitantes, privilegiando apenas os comerciantes locais. 
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Na fixação do prazo de entrega do produto deve-se levar em consideração a questão da localização 
geográfica do órgão licitante, de forma a permitir que o maior número de interessados tenha 
condições de participar da licitação. Deve-se observar, ainda, o tempo que o licitante vencedor disporá 
entre o recebimento da ordem de compra e a efetiva entrega dos pneus, considerando o seguinte 
sistema operacional: separação dos produtos licitados, carregamento e deslocamento da sede da  
empresa até o Município.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se manifestou em decisão liminar, nos seguintes processos:

[...] se mostra desarrazoada e excessiva, comprometendo o caráter competitivo do certame, já que 
contribui para afastar potenciais fornecedores, incapazes de assumir tais obrigações em razão da 
distância entre suas sedes e o município, privilegiando apenas os fornecedores locais, o que contraria o 
disposto no inciso I do §1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

[...]

Ademais, não se revela razoável fixar prazo de apenas 24 (vinte e quatro) horas para o fornecimento dos 
produtos licitados, tendo em vista que estes se destinam à manutenção da frota municipal cujo plane-
jamento é indispensável. 

(Denúncia nº 862.524 – Relator: Conselheiro Cláudio Couto Terrão, sessão de julgamento para 
referendo pela Primeira Câmara em 1º/11/2011).

***

De fato, os motivos esposados pelo Denunciante são suficientes para se proceder à imediata  
suspensão do certame.

É que o indigitado edital de pregão presencial exige que a empresa vencedora do certame proceda à 
entrega dos produtos licitados em até dois dias úteis, contados do recebimento da ordem de compras.

Ora, é clarividente que a imposição de prazo tão diminuto para entrega do material inviabiliza a partici-
pação de empresas que não estejam próximas das imediações do Município [...].

Na fixação do prazo de entrega da mercadoria deve-se atentar para a ampla 
competitividade e para a realidade do mercado, levando-se em conta a localização 
geográfica do Município e o tempo que o fornecedor disporá entre o recebimento 
da ordem de compra e a efetiva entrega das mercadorias, considerando a separação 
dos produtos licitados, o carregamento e o deslocamento. Por isto a importância 
da Administração Pública, no exercício de suas atividades, pautar-se em um 
planejamento, de forma a não submeter o licitante vencedor a súbitas necessidades, 
colocando-o em eterno estado de prontidão para atender a demandas em prazo 
demasiado exíguo.

Orientação:

Ademais, não se mostra razoável que a Administração Municipal, a quem compete o exercício de 
suas obrigações pautada em mínimo planejamento, submeta empresas com quem contrata a súbitas  
necessidades, colocando-as em eterno estado de prontidão para atender a demandas em prazo 
demasiado exíguo.

A exigência retratada no Edital de Pregão Presencial [...], sem a menor dúvida, afronta a competitividade 
e a razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, [...]. 

(Denúncia nos 862.797 – Relator: Conselheiro Presidente Antônio Carlos Andrada, sessão de 
julgamento para referendo pela Segunda Câmara em 09/02/2012).

Outros precedentes deste Tribunal: Denúncias nºs 862.865, 862.949, 862.994, 863.025, 863.000, 863.004, 
862.794, 862.790, 862.972, 862.864.
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E se não se admite a exigência de que os pneus sejam homologados 
pela montadora, não há como permitir também a exigência de 
uma DECLARAÇÃO de que os produtos sejam homologados pela 
montadora, originais de fábrica, portanto, declaração esta que obriga 
a submissão dos licitantes a terceiros alheios à disputa, ou seja, a 
montadora de veículos, condicionando a cotação do produto à 
apresentação de documento expedido por empresa privada que nem 
sequer participa da competição. 

Sobre o compromisso de terceiros nos procedimentos licitatórios é 
importante ressaltar que as licitações possuem caráter intuitu personae, 
ou seja, leva em consideração à pessoa do licitante.

Destaca-se que não é permitido à Administração Pública, com o intuito 
de burlar a lei, retirar a exigência de homologação pela montadora 
do rol dos documentos de habilitação dos licitantes e transferi-la 
para momento posterior (exigir do licitante vencedor), por ser uma 
exigência que restringe a ampla competitividade, considerando que 
potenciais licitantes não teriam acesso à montadora.

a exigência de que os pneus 
sejam da linha de montagem gera 
restrição à ampla participação no 
certame e violação ao princípio 
da isonomia, uma vez que 
favorece determinadas empresas 
em detrimento de outras, já que 
uma empresa pode comercializar 
produtos que não sejam de linha 
de montagem. A exigência é 
indevida, inclusive, do licitante 
vencedor.

Orientação:

5 Exigência de carta de representação do fabricante

O que é carta de representação do fabricante? 

É uma autorização do fabricante para comercializar o produto, também chamada de carta de  
solidariedade do fabricante. 

Apresenta-se irregular obrigar apenas empresas detentoras da carta de representação do fabricante a 
participarem da licitação. A exigência de carta de representação do fabricante obriga a submissão dos 
licitantes a terceiros alheios à disputa, ou seja, ao fabricante, condicionando a cotação do produto à 
apresentação de documento expedido por empresa privada que nem sequer participa da competição. 

4 Exigência da homologação da marca junto a montadoras  
      automotivas / linha de montagem / originais de fábrica

O que é linha de montagem? 

Linha de montagem significa um processo de produção sequencial de materiais, passando por vários 
postos de trabalho, até a elaboração final do produto. 

Exigir que os pneus sejam da “linha de montagem”, é permitir que os produtos sejam originais de fábri-
ca, o que aponta o direcionamento à determinada marca, uma vez que cada montadora utiliza apenas 
uma dentre as existentes no mercado, o que fere o princípio basilar da competitividade e, por con-
sequência, da busca da proposta mais vantajosa. Não há qualquer fundamento técnico, sendo mero 
privilégio concedido aos revendedores das marcas nacionais, o que acaba por restringir a participação 
de outras empresas licitantes, excluindo-as prévia e sumariamente da licitação, ferindo também a iso-
nomia constitucionalmente exigida (art. 37, inciso XXI), o que é inadmissível, notadamente quando se 
trata de Administração Pública.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou nos autos da Denúncia nº 851.218:

No tocante ao argumento apresentado pela Denunciante, segundo o qual a expressão “pneus 
de linha de montagem” significa que sejam pneus homologados pela montadora, vale destacar 
que este eg. Tribunal, nos autos de nº 838.805, ao examinar, em sede cautelar, a exigência editalícia 
pertinente à comprovação de que os produtos apresentados fossem da linha de montagem 
de qualquer montadora nacional, assentou entendimento de que tal condição excluiu do 
certame a possibilidade de participação de empresas que pudessem adquirir sua mercadoria de 
fornecedores internacionais, o que geraria lesão aos princípios da isonomia e da competitividade. [...]  
(Liminar concedida pelo Relator Conselheiro Elmo Braz e referendada pela Segunda Câmara na 
sessão de julgamento do dia 26/05/2011).

Outros precedentes deste Tribunal de Contas: Denúncias nos 862.375, 850.986 e 862.849.
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O instrumento convocatório deverá fixar o prazo de garantia e as condições que a licitante contratada 
deverá cumprir sem a intervenção do fabricante e sem qualquer isenção ou privilégio, pois a Lei de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), nos seus artigos 24 e 25, §1º, já estabelece responsabilidade 
solidária do fornecedor e fabricante para a garantia do produto.

A referida exigência ultrapassa os parâmetros legais previstos no art. 3º, I, da Lei 8.666/93, em que veda a 
Administração Pública incluir no edital condições que frustrem o caráter competitivo do certame e, por 
conseqüência, a busca da proposta mais vantajosa, além de ferir o princípio constitucional da isonomia 
(art. 37, XXI), também previsto na Lei 8.666/93. 

A exigência de apresentação da “autorização do fabricante” poderá propiciar a formação de um “grupo” 
exclusivo de empresas autorizadas por um determinado fabricante a participar de licitações, podendo, 
inclusive, impor o aumento abusivo de preços e insumos, o que leva à dominação dos mercados, à eli-
minação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. É o chamado “cartel”, severamente vedado 
pela Constituição Federal, no artigo 173, §4º.

Ademais, os artigos 27 e seguintes da Lei 8.666/93 trazem um rol dos documentos que a Administração 
Pública poderá exigir dos licitantes e, especialmente no art. 30, que estampa a documentação relativa à 
qualificação técnica. Assim, não há nenhum documento em qualquer fase do procedimento licitatório 
que pode ser enquadrada a exigência da carta de representação do fabricante.

A exigência de carta de representação do fabricante é afastada pelo Tribunal de Contas da União por 
falta de amparo legal e por se tratar de cláusula restritiva ao caráter competitivo das licitações, visto 
que, em princípio, a declaração emitida pelos fabricantes não é uma condição indispensável à garantia 
do cumprimento das obrigações advindas dos contratos a serem celebrados. Precedentes: Acórdãos 
889/2010, 423/2007 e 223/2006.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou sobre o assunto nos autos da Denúncia 
nº 851.598:

O edital não faz restrição de marcas ou origem dos produtos, no entanto, exige como documento de 
habilitação cartas de representação expedidas pelos fabricantes no caso de produtos de fabricação na-
cional e pelos fabricantes e importadores no caso de produtos importados.

Considerando que pelo disposto no art. 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 é vedada a inclusão 
no edital de cláusulas que frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância  
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ou estabeleçam tratamento  
diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas 
brasileiras e estrangeiras.

Entendo que há indícios suficientes de que a estipulação prevista no edital, de fornecimen-
to de carta de apresentação de fabricantes e importadoras dos produtos licitados, estaria res-
tringindo injustificadamente a competição. Isto porque poderia afastar do processo poten-
ciais licitantes que eventualmente não conseguissem obtê-la, o que me leva a concluir pela 
inadequação da alínea ‘b’, ‘1’ e ‘2’ do item 8.1 do edital, estando presente a meu ver o fumus boni iuris. [...]  
(Liminar concedida pelo Relator Conselheiro Wanderley Ávila e referendada pela Primeira Câmara 
na sessão de julgamento do dia 07/06/2011).

Destaca-se que não é permitido à Administração Pública, com o intuito de burlar a lei, retirar a exi-
gência de carta de representação do fabricante do rol dos documentos de habilitação dos licitantes e  
transferi-la para momento posterior (exigir do licitante vencedor), por ser uma exigência que restringe a 
ampla competitividade, já que se trata de um documento de difícil obtenção para a maioria dos licitan-
tes interessados, exatamente pela falta de acesso aos fabricantes e importadores dos produtos licitados.
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6  Exigência do certificado de garantia do fabricante do 
objeto licitado na fase de habilitação como critério de 
desclassificação do licitante

A garantia técnica ou de fábrica se difere da garantia contratual e da garantia da licitação, a saber: 

O que é garantia técnica ou de fábrica? 

É a garantia oferecida pelo fornecedor-direto (vendedor do bem ou prestador do serviço) ou pelo 
fornecedor-indireto (fabricante do produto).

O que é garantia da licitação? 

É a garantia oferecida pelo licitante interessado para assegurar a sua participação na licitação, 
impedindo-o de desistir da sua proposta/oferta depois de encerrada a fase de habilitação. 

O que é garantia contratual? 

É a garantia oferecida pelo licitante vencedor para assegurar a execução do contrato.

Feitas essas observações prévias, cumpre dizer que é vedado à Administração Pública fixar nos 

a Administração Pública não pode exigir carta de representação do fabricante e 
importador por ser uma exigência restritiva que fere os princípios da isonomia e da 
competitividade, além de configurar compromisso de terceiro alheio à disputa. A 
exigência é indevida, inclusive, do licitante vencedor.

Orientação:
instrumentos convocatórios exigência do “certificado de garantia do fabricante” na fase de habilitação, 
porque tal exigência restringe o caráter competitivo do certame.

É claro que os produtos a serem adquiridos deverão possuir um mínimo de qualidade aferível. O que 
não se permite no instrumento convocatório é a exigência de certificado de garantia técnica para todos 
os participantes do certame, o que acaba por restringir à ampla participação no certame. 

Atendidos os requisitos indispensáveis à prestação satisfatória do objeto do procedimento licitatório, é 
lícito exigir da vencedora a garantia de fábrica para assegurar a boa execução do objeto licitado. Logo, 
a exigência da garantia técnica é requisito razoável para se impor somente à licitante vencedora, ou 
seja, a partir do momento que o certame está finalizado e já se determinou qual a empresa vencedora.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou sobre o assunto nos autos da Denúncia 
nº 862.849:

Quanto à exigência de se constar na proposta o prazo da garantia pelo fabricante do objeto licitado, não 
há que se falar em compromisso de terceiro alheio à disputa, conforme alegou a denunciante na petição 
inicial. Em verdade, trata-se de garantia técnica, oferecida pelo fabricante com vistas a resguardar a exe-
cução, a contento, do objeto contratado.

Entretanto, conforme tem se manifestado o Órgão Técnico [...] em processos similares, tal exigência de-
veria se restringir ao vencedor da licitação, quando da execução do contrato de fornecimento e não de 
todos os licitantes, para fins de habilitação e/ou classificação da proposta comercial.

Nesse sentido, transcreve-se decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

(...) não há censura à preocupação do administrador em adquirir produtos de qualidade, 
conquanto tal tarefa seja “perseguida à luz dos princípios e regras impostas pela Lei  
n. 8.666/93, (...) sem resvalar em exigências editalícias manifestamente ilegais, que restringem, 
desmotivadamente, o universo de licitantes”. Nestes termos, considerando que se admite 
exigir do vencedor do certame certos requisitos necessários desde que legais, pertinentes e 
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a Administração Pública não pode exigir certificado de garantia técnica 
na fase de habilitação, e, sim, a partir do momento que o certame 
finalizar e for determinada a empresa vencedora, a fim de assegurar a 
boa execução do objeto licitado.

Orientação:

7  Exigência de participação de empresas que apresentem 
certificado de qualidade ISO dos fabricantes dos pneus 
cotados

Estabelece a Lei Federal nº 5966/73, em seu art. 1º:

É instituído o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,” (SINMETRO) “com a 
finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certifica-
ção de qualidade de produtos industriais.

As funções atribuídas ao SINMETRO são Metrologia Científica e Industrial, Metrologia Legal, Normali-
zação e Regulamentação Técnica, Acreditação, Certificação, Ensaios e Calibrações, sendo o INMETRO o 
único órgão brasileiro acreditador do SINMETRO.

O Certificado do INMETRO leva em consideração os procedimentos de metrologia de diversos órgãos 
de metrologia internacionais, por meio de expedição de normas competentes que englobam as espe-
cificidades de determinado objeto para delinear a normatização industrial e certificação de qualidade 
de produtos industriais .1

Assim, se o INMETRO é competente para estabelecer e fixar as especificações mínimas para segurança 
dos pneus (sejam nacionais e/ou internacionais), utilizando, inclusive, a especificações da metrologia 
internacional, não é razoável a utilização de outro método de certificação, como o certificado de 
qualidade ISO. Trata-se, realmente, de uma exigência excessiva, sendo o Certificado do INMETRO 
suficiente para aferir a segurança dos pneus novos, elidindo, portanto, a necessidade de apresentação  
do Certificado ISO.

Todo pneu vendido no Brasil tem que ter a estampa do INMETRO. A ausência do selo significa a ausência 
de aprovação para uso no Brasil. 

1 Tem-se a Portaria INMETRO 165, de 30/05/2008 (Regulamento Técnico da Qualidade para Pneus Novos de Automóvel de Passageiros, inclusive os de uso misto, e  
rebocados) e Portaria INMETRO 205, de 17/06/2008 (Regulamento Técnico da Qualidade para Pneus Novos para Veículos Comerciais, Comerciais Leves e rebocados).

razoáveis a assegurar o interesse público almejado, não vislumbro óbice à competitividade a 
exigência de contar o produto com garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.”  
(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Relator Sr. Cláudio Ferraz  
Alvarenga – TC-001484/002/10).

Dessa forma, embora possível constar tal cláusula do edital, não se pode conceber que seja afeta a 
todos os licitantes, sendo pertinente apenas em relação ao vencedor do certame. (Liminar concedida 
pelo Exmo. Conselheiro Presidente Antônio Carlos Andrada e aprovada pelo Relator Conselheiro  
Sebastião Helvécio na sessão de julgamento para referendo pela Segunda Câmara em 09/02/2012).
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Atente-se também ao fato que os procedimentos de certificação envolvem um investimento financeiro 
por parte da empresa a ser certificada, o que poderia importar fator impeditivo à participação. Ademais, 
a certificação não ocorre de maneira rápida o suficiente para atender à licitação, o que pode configurar 
mais um obstáculo.

O Tribunal de Contas da União já se manifestou:

Este Tribunal de Contas já assentou entendimento de que a exigência de certificado ISO não pode ser 
utilizada como critério eliminatório em processo licitatório, mas, quando necessário, como critério clas-
sificatório e com pontuação razoável . 2

E o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou no julgamento da Denúncia nº 747.337:

Denúncia. Exigência de certificação ISO. Risco de vício. “A matéria encontra guarida na melhor doutrina, 
destacando-se os comentários do Prof. Marçal Justen Filho ao art. 30 da Lei de Licitações: ‘Tem se 
cogitado da exigência da certificação ISO (em suas diversas variantes) como requisito de habilitação. O 
tema envolve grande risco de vício. A certificação ISO retrata uma certa concepção acerca de excelência 
no cumprimento de rotinas e técnicas. Isso não significa que tal concepção seja necessária ou adequada 
à execução de um certo contrato administrativo. Ou seja, muitos dos requisitos indispensáveis à aludida 
certificação podem ser desnecessários à execução satisfatória do objeto contratual. (...) Em outras 
palavras, o essencial não é a certificação formal, mas o preenchimento dos requisitos necessários à 
satisfação dos interesses colocados sob tutela do Estado. Se o sujeito preenche os requisitos, mas não 
dispõe da certificação, não pode ser impedido de participar do certame’. E continua: ‘Nessa linha , o TCU 
tem jurisprudência no sentido de que a Administração deve ‘abster-se de exigir Certificados da série 
ISO 9000, por frustrar o caráter competitivo da licitação’ (Decisão n.º 152/2000 – Plenário, rel. Min. José 
Antônio B. de Macedo). (...) Para concluir, nada impede que o ato convocatório preveja o certificado ISO 
como evidência de habilitação. O que não se admite é a vedação de participação das empresas não 
certificadas’. Nesses termos, não encontra resguardo na norma o item 7.1.4.2 do edital sob análise, visto 

2 TCU, Plenário, Acórdão 173/2006.

que a exigência da Certificação ISO 9001, como documento obrigatório para a qualificação técnica dos 
licitantes, apresenta-se como exigência restritiva à ampla participação de licitantes. (Relator: Conselheiro 
Antônio Carlos Andrada, sessão de julgamento em 25/03/2008)

Outros precedentes deste Tribunal de Contas: Denúncias 838.878 e 838.895.

Este assunto já se encontra sumulado neste Tribunal de Contas:

SÚMULA 117 (PUBLICADA NO D.O.C DE 12/12/11 - PÁG. 2)
Nos atos convocatórios de licitação, as Administrações Públicas Estadual e Municipais não poderão 
exigir apresentação de certificado de qualidade ISO ou outro que apresente as mesmas especificidades 
como requisito para habilitação de interessados e classificação de propostas.

a Administração Pública não pode exigir no edital apresentação de 
certificado de qualidade ISO ou outro que apresente as mesmas 
especificações como requisito de habilitação de interessados e 
classificação das propostas.

Orientação:
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8 Ausência do termo de referência como anexo do edital

O que é um Termo de Referência?

O Termo de Referência, específico para a modalidade de pregão, ainda que pelo Sistema de Registro de 
Preços, é um instrumento de gestão estratégica, sendo, portanto, indispensável. Representa uma pro-
jeção detalhada da futura contratação, onde são abordadas questões como: a definição do objeto de 
forma detalhada, clara e precisa; as etapas; os prazos; o valor estimado da contratação quanto ao custo 
unitário e global; a modalidade da licitação; a metodologia a ser observada (envolve tanto o tipo de in-
sumos utilizados quanto o manuseio destes insumos); os critérios de avaliação de qualidade do produ-
to; forma de apresentação do produto; critérios para avaliação da habilitação dos proponentes, além de 
outras questões. Em razão disto, o Termo de Referência é utilizado como um anexo ao edital de licitação.

O Termo de Referência, segundo dispõe o art. 8º, inciso II, do Decreto Federal nº 3.555/2000, é “o docu-
mento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 
orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia 
de suprimento e o prazo de execução do contrato”.

Se o Termo de Referência for falho ou incompleto, a licitação estará viciada e a contratação não atenderá aos  
objetivos da Administração.

No Estado de Minas Gerais, o Decreto 44.786/2008 impõe claramente a obrigatoriedade de constar o 
Termo de Referência como um dos anexos do edital, a conferir:

Art. 6º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:

I - caberá à unidade solicitante, que em caso de necessidade será auxiliada pela área de suprimento, 
elaborar o termo de referência e iniciar o processo, com as seguintes especificações:

Art. 7º A elaboração do edital de pregão deverá observar, no que couber, o disposto no art. 40 da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993.
           ...

§ 10. Constitui anexo do edital, dele fazendo parte integrante:

I - Termo de Referência e;

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou no julgamento do processo 
administrativo nº 735.360:

VOTO: Em consonância com os pareceres dos órgãos desta Casa, julgo irregular, com 
fundamento nas disposições do art. 7º, § 2º, inciso II, e art. 40, § 2º, I, da Lei 8666/93, no 
Edital [...], a ausência do Termo de Referência ou Projeto Básico que permitirá aos leiloeiros 
licitantes conhecerem, ainda que de forma estimada, o valor global do objeto do certame, 
possibilitando-lhes a previsão, também, grosso modo, de suas despesas e receitas. Deve estar 
previsto, ainda, no Edital, que durante a execução do contrato, ou seja, na realização de cada 
leilão público a ser promovido pelo contratado, [...] disponibilizará os orçamentos em planilhas 
com os respectivos quantitativos e preços unitários iniciais dos lotes de veículos a serem 
vendidos, cumprindo, assim, a elaboração dos necessários projetos executivos do contrato.  
(Relator: Conselheiro Simão Pedro Toledo, sessão de julgamento em 21/08/2007).

Outro precedente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: Denúncia nº 862.375

é necessário que o edital, na modalidade Pregão, venha 
acompanhado do Termo de Referência, como anexo, de forma 
a atender aos princípios da publicidade e da isonomia.

Orientação:
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9 Ausência de planilha de preços unitários e do valor  
      estimado da contratação 

Cabe à Administração Pública, antes da realização do certame, a elaboração de uma planilha de 
estimativa de preços unitários, com base na pesquisa de mercado (ou cotação de preços) junto aos 
fornecedores que atuam no mercado, de forma a definir com precisão e clareza o objeto a ser licitado, 
assim como suas quantidades, sempre que possível, frente às suas necessidades, considerando o 
interesse público perseguido.

Tal planilha, que integra o processo administrativo e o ato convocatório, servirá como parâmetro para a 
elaboração das propostas pelos licitantes (os quais terão acesso através do edital da licitação) e para o 
julgamento das propostas pela Administração Pública, servindo de referência para a análise da exequi-
bilidade das propostas, evitando propostas excessivas ou inexequíveis.

A partir da planilha de preços unitários tem-se o valor estimado da contratação que, além de permitir 
a verificação das dimensões do serviço almejado e sua adequação às necessidades da Administração 
Pública, permite averiguar a viabilidade orçamentária e a modalidade da licitação.

Ausente, portanto, a planilha de preços unitários, a Administração Pública não tem conhecimento do 
quanto custa o que se está licitando, e, por conseqüência, passa a aceitar quaisquer tipos de valores, em 
detrimento ao interesse público.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou sobre o assunto em decisão de mérito:

EMENTA: DENÚNCIA – PREFEITURA MUNICIPAL – PREGÃO PRESENCIAL – EXISTÊNCIA DE IRREGULARI-
DADES – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA – RECOMENDAÇÕES AO RESPONSÁVEL – IMPOSTA A 
INTIMAÇÃO DA DENUNCIANTE – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Julga-se parcialmente procedente a Denúncia em face de Pregão Presencial, considerando irregulares a 
ausência no edital do orçamento estimado em planilhas e quantitativos e preços unitários; a exigência 
de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União; e a falta 
do termo de referência no instrumento convocatório.  

Deixa-se de aplicar multa ao Prefeito Municipal, dada a ausência de indícios de má-fé e da ocorrência 
de prejuízo ao certame, recomendando-lhe que não repita as falhas consistentes acima descritas em 
procedimentos licitatórios futuros. 

Determina-se a intimação da Denunciante e, depois de promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, 
o arquivamento dos autos. 

(Denúncia nº 811.882 - Relator: Conselheiro Cláudio Couto Terrão, sessão de julgamento em 
06/12/2011).

***

Não é aceitável tal argumento, uma vez que o valor estimado da contratação fornece parâmetros para 
os licitantes formularem suas propostas, evitando propostas excessivas ou inexequíveis, possibilita 
que a Administração avalie a compatibilidade entre as propostas ofertadas pelos licitantes e os preços 
praticados no mercado e verifique a razoabilidade do valor a ser desembolsado. O valor estimado da 
contratação também serve de parâmetro para a definição da documentação relativa à qualificação-
financeira, nos termos do art. 31, III, da Lei 8.666/93 e do seu §3º.

O valor estimado da contratação deve constar do edital como uma condição indispensável para o jul-
gamento das propostas, fazendo-se imprescindível. Destaca-se que a divulgação do preço estimado nas 
licitações pela modalidade pregão se deve em atendimento ao previsto no art. 4º, III da Lei nº 10.520/02, 
segundo o qual, do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º: “a auto-
ridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências 
de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do 
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento”.

Embora a Administração tenha realizado cotação de preços, não constou do edital a estimativa do valor 
da contratação, imprescindível para que os interessados apresentem propostas mais adequadas ao inte-
resse público, configurando, portanto, a irregularidade.

[...]
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Entretanto, não basta a Administração realizar as cotações de preços no mercado, a regularidade do instru-
mento convocatório depende da presença do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 
unitários, seja como parte integrante do termo de referência, seja como anexo integrante do edital.

[...]

(Denúncia nº 838.976 - Relatora: Conselheira Adriene Andrade, sessão de julgamento em 
06/03/2012)

Outros precedentes deste Tribunal de Contas: Denúncia nº 812.398 e Representação nº 706.503.

a Administração Pública tem o dever de anexar ao edital o orçamento estimado 
em planilha de quantitativos e preços unitário e global, sendo imprescindível a 
sua divulgação aos interessados, evitando-se, assim, tratamento desigual aos 
licitantes interessados.

Orientação:

10   Exigência de amostras ou protótipos de todos os licitantes

A que se objetiva a exigência de amostras ou protótipos?

A exigência de amostras ou protótipos objetiva averiguar as características do produto ofertado com 
as especificações estabelecidas no ato convocatório da licitação, em especial no que diz respeito à 
qualidade, durabilidade, desempenho e funcionalidade do objeto licitado, o que fortalece a aplicação 
do princípio da eficiência da Administração Pública. Logo, uma vez imposta a exigência de amostras 

ou protótipos, as condições para análise devem estar previstas no ato convocatório e não podem ter 
critérios subjetivos e nem ficar ao livre arbítrio dos membros da Comissão de Licitação. 

E qual o momento para se exigir amostras ou protótipos?

Em relação às modalidades da Concorrência, da Tomada de Preços e do Convite, é vedada a exi-
gência de apresentação prévia por todos os potenciais licitantes de amostras ou protótipos, uma vez 
que no momento da habilitação, o que se busca averiguar são as condições do licitante, com base nos 
documentos exigidos para tanto, e não perquirir quanto às condições do objeto a ser ofertado, devendo 
a obrigação ser imposta, portanto, somente ao licitante vencedor. 

E em relação à modalidade do Pregão, em que se verifica a inversão das etapas, sendo o julgamento 
das propostas antes da análise dos documentos referentes à habilitação, é vedada a exigência de 
apresentação de amostras ou protótipos antes da fase de lances, devendo a obrigação ser imposta, 
portanto, somente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, quanto ao valor e objeto, 
quando caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da aceitabilidade do objeto ofertado, o 
que se encontra em consonância com o disposto no inciso XI, do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.

E para que o produto objeto da futura contratação seja aceitável, é preciso que ele atenda às especifi-
cações técnicas ou ao padrão mínimo de qualidade, nos termos e condições do ato convocatório. Para 
tanto, exige-se amostras ou protótipos. 

O jurista Marçal Justen Filho aborda o tema com propriedade na sua obra Pregão – Comentários à Legis-
lação do Pregão Comum e Eletrônico - 5ª ed. rev. e atual., de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e 
os Decretos Federais nos 3.555/00 e 5.450/05. – São Paulo: Dialética, 2009, pg.136:

Tornou-se pacífico o entendimento de ser vedada a apresentação de amostras por todos os licitantes. 
Essa solução infringe o princípio da proporcionalidade-necessidade, eis que somente se produz a análise 
da amostra apresentada pelo licitante que tenha formulado o lance de menor valor. Submeter todos os 
demais licitantes a apresentar amostras equivale a generalizar um encargo econômico inútil – o qual se 
traduz num desincentivo à participação na licitação.
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Deliberações do Tribunal de Contas da União:

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 participação na licitação e desestimular 
a presença de potenciais interessados. 
(Acórdão 1113/2008 Plenário – Sumário)

Na modalidade pregão, é vedada a exigência de apresentação de amostras antes da fase de lances, 
devendo a obrigação ser imposta somente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.  
(Acórdão 1634/2007 Plenário – Sumário)

Adote em editais de pregão critérios objetivos, detalhadamente especificados, para avaliação de amostras 
que entender necessárias a apresentação. Somente as exija do licitante classificado provisoriamente em 
primeiro lugar no certame. 
(Acórdão 1168/2009 Plenário)

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou sobre o assunto nos autos da Repre-
sentação nº 714.212:

De acordo com o referido estudo, foram observados indícios de irregularidades quanto à exigência 
de atestado de visita técnica e de apresentação de amostra na fase de habilitação; quanto à reunião 
de obras de quatro escolas no mesmo objeto; quanto ao não estabelecimento de requisitos para se aferir 
a qualidade da cerâmica a ser fornecida; bem como quanto ao fato de não constar nos autos o orçamen-
to estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários por escola (relatório de fls. 65 a 77).

Desse modo, sendo certo que há sérios indícios de afronta à Lei n.º 8.666/93 e aos princípios norteadores 
da licitação, quais sejam, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a administração, 
apresentam-se preenchidas as condições estabelecidas no § 1º, do art. 221 do RITCMG, suficientes 
para determinar a suspensão do certame. [...] (Liminar concedida pelo Relator Conselheiro Antônio 
Carlos Andrada e referendada pela Segunda Câmara na sessão de julgamento do dia 08/08/2006)  
(destaque feito)

11  Exigência de marca de pneus 

A legislação pátria, em regra, veda a preferência de marca, por haver um nítido direcionamento do 
certame, o que acaba por infringir os princípios basilares da licitação, em especial o caráter competitivo do 
certame, uma vez que afasta competidores que comercializam os mesmos produtos de outros fornecedores.

Nesse sentido, os arts. 14 e 15 da Lei nº 8.666/93 estabelecem a necessidade do objeto da licitação ser 
descrito de maneira adequada, de forma a evitar descrição obscura e subjetiva dos produtos. E, em 
especial, o art. 15, §7º, do referido dispositivo legal, preceitua que nas compras deverá ser observada a 
especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. 

Contudo, o Plenário do Tribunal de Contas da União, por meio da decisão nº 1.196/2002, encampou a 
concepção de que a indicação da marca é admissível para fins de padronização, se acompanhada por razões 
de ordem técnica e/ou econômica3 , o que assegura o caráter competitivo do procedimento licitatório:

A indicação de marca na especificação de produtos de informática pode ser aceita frente ao princípio da 
padronização previsto no art. 15, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, desde que a decisão administrativa que 
venha a identificar o produto pela sua marca seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa 
opção, em termos técnicos e econômicos, mais vantajosa para a administração. (Acórdão nº 2.376/2006, 
Plenário, rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça)

  3 Tribunal de Contas da União. Licitações & Contratos – Orientações Básicas, Brasília: TCU, Secretaria de Controle Interno, 2003, p.53 (referência feita por Marçal Justen Filho 
in Comentários à lei de licitações e contratos administrativos – 14ª ed. – São Paulo: Dialética, 2010).

a apresentação de amostras ou protótipos do produto não pode ser exigida de todos os licitantes, 
mas apenas do licitante vencedor, no caso das modalidades de Concorrência, Tomada de Preços 
ou Convite, e do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, no caso da modalidade 
Pregão.
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Outros precedentes do Tribunal de Contas da União:

Representação acerca de supostas irregularidades em procedimento licitatório. Exigência de marca 
específica em Edital, sem justificativa técnica que a respaldasse. Restrição ao caráter competitivo do 
certame e inobservância dos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Conhecimento. 
Procedência. Ciência à interessada. Determinações. Juntadas às contas. (Processo nº 013.811/2001-3)

***

A indicação de marca na licitação deve ser precedida da apresentação de justificativas técnicas que 
demonstrem, de forma clara e inafastável, que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única que 
atende às necessidades da Administração. (Acórdão nº 636/2006, Plenário, rel. Min. Valmir Campelo)

Melhor explicando, o entendimento do Tribunal de Contas da União só se justifica caso seja elaborado 
um processo de padronização, nos termos do art. 15, I, da Lei nº 8.666/93, de forma a justificar a esco-
lha de determinada marca, o que é possível nas seguintes hipóteses: a) continuidade da utilização da 
marca já adotada pela Administração, seja por motivo de economicidade (desnecessidade de trocar 
todo o produto), seja por motivo de praticidade/eficiência (facilidade da manutenção do produto); b) 
utilização de nova marca mais conveniente, que, inclusive, inspire confiança; c) quando um produto 
for acoplado a outro de mesma marca, a fim de permitir a funcionalidade de ambos os produtos; d) 
atender peculiaridades regionais; e) aquisição de peças de origem nacional ou estrangeira necessárias 
à manutenção do produto durante o período da garantia técnica deste produto, sendo a condição de 
exclusividade indispensável para a vigência da garantia, o que, inclusive, é caso de dispensa de licitação 
(art. 24, XVII, da Lei nº 8.666/93); f ) e outras situações que justifiquem a preferência por marca, tudo 
pautado na mais autêntica consciência do interesse público.

E o que é padronização? 

Significa dizer que determinado produto a ser adquirido deverá atender a características técnicas uni-
formes estabelecidas pela Administração Pública e, quando for o caso, às condições de manutenção, 
assistência técnica e garantia oferecidas. Para que haja padronização é preciso existir compatibilidade 
de especificações técnicas e de desempenho.

A exclusividade, portanto, precisa ser comprovada mediante processo de padronização 
da marca no serviço público, de forma que a Administração Pública justifique as suas 
necessidades, bem como demonstre que outras marcas são inadequadas para a Administração. 
E tal comprovação se justifica, pois a preferência pela marca simplesmente relegaria a nada a  
exigência de licitação.

A doutrina se manifesta no mesmo sentido:

Adilson Abreu Dallari, com propriedade, sustenta que, sendo do interesse público, o problema da deter-
minação de marca é prerrogativa indispensável à Administração Pública. Para tanto, o ato administrati-
vo deve ser motivado apenas pelo objetivo de identificar o bem ou serviço exatamente adequado para 
satisfazer o interesse público, e nunca como um subterfúgio destinado exclusivamente a evitar licitação 
(in “Aspectos Jurídicos da Licitação”, Editora Saraiva, p. 61).

Marçal Justen Filho, na obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 14ª ed. – São Paulo:  
Dialética, 2010, afirma:

Não é desnecessário reiterar a ausência de confusão entre os conceitos de padronização e preferência 
por marca. A padronização pode resultar na seleção de um produto identificável por meio de uma mar-
ca. Logo, o resultado será a escolha pela Administração de uma ‘marca’ determinada, a qual será utilizada 
posteriormente para identificar os objetos que serão contratados. Isso não se traduz em qualquer tipo 
de atuação reprovável, não infringe à Constituição nem viola a Lei nº 8.666. O que se veda é a preferência 
subjetiva e arbitrária por um produto, fundada exclusivamente na marca. Não há infringência quando 
se elege um produto (serviço etc.) em virtude de qualidades específicas, utilizando-se sua marca apenas 
como instrumento de identificação. No caso, não há preferência pela marca, mas pelo objeto. A marca é, 
tão-somente, o meio pelo qual se individualiza o objeto que se escolheu. (p.186)

Enfim, a marca não pode ser a causa motivadora da escolha, mas se admite a indicação da marca como 
mero elemento acessório, conseqüência de uma decisão que se fundou em características específicas 
do objeto escolhido. (p.361)
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Joel de Menezes Niebuhr, na obra Licitação Pública e Contrato Administrativo - Curitiba: Zênite, 2008, 
p. 164, também afirma:

Pelo que se depreende dos supracitados dispositivos, pelo menos em princípio, à Administração não 
é permitido especificar o objeto da licitação exigindo que os produtos a ela ofertados sejam de marca 
específica. Isso porque a marca, via de regra, não é o fundamental para determinar o atendimento ou 
não ao interesse público. O que importa, noutras palavras, não é a marca, mas sim as especificidades de 
cada produto, suas características substanciais. (www.leianotada.com)

E o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou sobre o assunto:

Denúncia. Indicação de marca. “Quanto ao art. 15 da Lei n.º. 8.666/93, que dispõe que as compras,sempre 
que possível, deverão ser adquiridas sem indicação de marcas, cabe notar que é cediço, na doutrina, que 
a Lei veda a preferência subjetiva e arbitrária de um produto a outro,sem nenhum rigor técnico ou eco-
nômico, sendo, no entanto, possível, à Administração Pública,indicar marcas para fins de padronização, 
se tal indicação for calçada em razões de ordem técnica e constantes do processo licitatório”. 

(Denúncia n.º 747505. Relatora: Conselheira Adriene Andrade. Sessão de julgamento do dia 
05/08/2008). 

***

Denúncia. Indicação de marca. “(...) a denominação da marca serviria apenas para exemplificar a espe-
cificação do material. Nesse sentido, a interpretação do Professor Marçal Justen Filho, a qual colaciono, 
in litteris: ‘Ora, é imperioso que o ato convocatório indique as características relevantes para fins de si-
milaridade. Para tanto, deverá indicar o padrão mínimo de qualidade necessário. Dito de outro modo, 
a referência a uma marca funcionará como uma mera exemplificação da qualidade mínima admitida.’ 
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª edição, São 
Paulo: Dialética, 2005, pág. 165)”. 

(Denúncia n.º 747505. Relatora: Conselheira Adriene Andrade. Sessão de julgamento do  
dia 13/05/2008)

12 Outras irregularidades:
12.1 Exigência de declaração do fabricante de que a marca possui corpo técnico no Brasil para realizar 

possíveis análises e processos de garantia 

12.2 Exigência de registro da marca junto à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP 

O que se deve buscar na elaboração do instrumento convocatório, segundo a Lei 8.666/93, é a amplia-
ção do rol de participantes, e nunca a restritividade da disputa, sendo certo que a maior competitivida-
de será atingida se a Administração Pública permitir ao licitante que conte com formas alternativas de 
garantir sua proposta e a qualidade de seu produto. 

Destaca-se que os responsáveis pelas licitações, com o intuito de burlar a lei, têm retirado exigências 
indevidas do rol dos documentos de habilitação dos licitantes, transferindo-as para apresentação em 
momento posterior, sem, contudo, subtrair-lhes o potencial fator de restrição à ampla competitividade, 
o que se verifica no caso da exigência de declaração do fabricante de que a marca possui corpo técnico 
no Brasil e da exigência de registro da marca junto à ANIP.

em regra, é vedada a preferência de marca de pneu. Em outras palavras, é vedada a escolha 
imotivada, ou seja, quando o critério de avaliação é simplesmente a marca. Havendo motivação 
técnico-científica adequada, em observância ao princípio da padronização, a escolha da marca 
pelo gestor público é aceitável, porque, neste caso, a preferência é pelo objeto, sendo a marca, 
tão-somente, o meio pelo qual se individualizou o objeto que se escolheu. A padronização 
permitirá que a compra seja realizada de forma a evitar aquisições de bens diferentes nos 
seus elementos componentes, na qualidade, na produtividade, na durabilidade, em respeito à 
historicidade das aquisições, e, em última análise, considerando-se a manutenção, assistência 
técnica, custo e benefício para a Administração Pública. 
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Acresce-se, ainda, que a exigência de registro da marca junto à Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos - ANIP restringe a oferta de marcas e produtos importados, dando preferência para os 
pneus nacionais, o que é irregular.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais vem entendendo ser irregular a exigência de 
apresentação de declaração do fabricante de que a marca possui corpo técnico no Brasil para realizar 
possíveis análises e processos de garantia, bem como de apresentar registro da marca junto à Associação 
Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP, por serem exigências que afrontam o art. 3º, §1º, I, da Lei 
de Licitações quanto ao aspecto da competitividade do certame, o que se verifica do Informativo nº 39, 
desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno:

Trata-se de denúncia contra procedimento licitatório para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores. 
O relator, Cons. Cláudio Couto Terrão, verificou a presença do fumus boni iuris consubstanciado pela quebra 
da isonomia e competitividade provocadas por exigências contidas no edital do certame. Ponderou 
que afrontam o art. 3º, §1º, I, da Lei de Licitações a obrigatoriedade de o licitante vencedor apresentar 
declaração do fabricante de que a marca possui corpo técnico no Brasil para realizar possíveis análises e 
processos de garantia, bem como de apresentar registro da marca junto à Associação Nacional da Indústria 
de Pneumáticos – ANIP. Considerou também desarrazoada a exigência de apresentação de certificado 
de aprovação conforme ISO/TS 16949, afirmando que a aprovação do produto pelo INMETRO já seria o 
suficiente para atestar a segurança dos novos pneus. Considerando ainda a existência do periculum in 
mora diante da premente entrega das propostas, determinou a suspensão liminar do certame, na fase em 
que se encontrava, sob pena de multa de R$10.000,00, nos termos do art. 85 da LC 102/08 (Lei Orgânica do 
TCEMG), sem prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis. O voto foi aprovado por unanimidade 
(Denúncia nº 838.895. Liminar concedida pelo Relator Conselheiro Cláudio Couto Terrão e 
referendada pela Primeira Câmara na sessão de julgamento do dia 22/02/2011).

é irregular a exigência de declaração do fabricante de que a marca possui corpo 
técnico no Brasil para realizar possíveis análises e processos de garantia, bem 
como a exigência de registro de marca junto à Associação Nacional da Indústria 
de Pneumáticos – ANIP. A exigência é indevida, inclusive, do licitante vencedor.
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Palavras Finais

Importante ressaltar que inúmeras decisões lançadas nesta cartilha se referem a decisões liminares. O 
objetivo de uma decisão liminar é suspender o certame até um pronunciamento final por parte dos 
Conselheiros da Corte de Contas, de forma a resguardar o processo licitatório. E por serem decisões 
liminares podem ser confirmadas ou modificadas ao final do processo, ou seja, quando do julgamento 
do mérito da denúncia, após garantido o direito de defesa pelas partes.

Importante ainda destacar que o TCEMG, ao proferir suas decisões, não está apenas oferecendo solu-
ções a problemas concretos, está também desempenhando importante papel pedagógico no planeja-
mento das atividades administrativas dos Municípios. 

E a responsabilidade dos gestores públicos é grande. Sua atuação é fundamental para o funcionamento 
correto da gestão pública, devendo acompanhar de perto todas as etapas da elaboração de um edital 
de licitação, de forma a obter uma licitação isenta de qualquer irregularidade, e cada vez melhor.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na busca incessante por um controle de excelência, es-
pera, com esta cartilha, ter cumprido com o seu papel. Espera-se ainda que a atuação do gestor público 
seja marcada por:

Iniciativa para buscar as informações perante os Órgãos de Controle;

Responsabilidade na elaboração de um edital de licitação;

Compromisso com a constante melhoria da gestão pública;

Necessidade constante de aferir a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade nas  
contratações públicas.
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Para maiores informações, consulte o portal do TCEMG: www.tce.mg.gov.br, importante interface 
eletrônica com disponibilização de centenas de informações e ferramentas úteis aos gestores públicos, 
dentre elas o TC JURIS, ferramenta de pesquisa livre de julgados do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, e a REVISTA DO TCEMG, com pareceres e decisões do Tribunal ao alcance da sociedade.

Por fim, destaca-se a REVISTA DO TCEMG que trouxe duas edições especiais: (1) a jurisprudência do 
TCEMG em face da Lei nº 8.666/93 e (2) a coletânea de consultas.
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