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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observatório Social do Brasil – São Caetano do Sul (OSB - SCS), espaço democrático, 

apartidário e sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ no 21.535.056/0001-10, com sede à Rua Manoel 

Coelho, 600, 3º andar, sala 324 – Centro - São Caetano do Sul/SP, por seu representante legal, vêm a 

presença de Vossa Excelência, lastreados no artigo 37 da Constituição Federal combinado com o 

disposto nas Leis 7.347/85, 8.492/92, 8666/93 e 12462/11 e, ainda, na Lei Complementar nº 709 de 14 

de Janeiro de 1993, oferecer 

 

 
IMPUGNAÇÃO 

 

 
em face do edital de Pregão Eletrônico nº 67/2021, Processo Administrativo nº 8753/2021, com o 

seguinte objeto: 

 

“Registro de Preços para Fornecimento de Café, Açúcar e Adoçante” 

 

Conforme segue: 

 

 

 

I – DA LEGITIMIDADE 

 

O OSB-SCS é uma Organização Não-Governamental, sem fins lucrativos, totalmente 

apartidária, cujo escopo é exercer o Controle Social, na defesa dos direitos da Sociedade Civil. Destaca-

se, no mais, que o OSB-SCS faz parte do Sistema OSB - Observatório Social do Brasil, que dissemina 

uma metodologia padronizada para o monitoramento das atividades governamentais e da gestão dos 

recursos públicos, fazendo-se presente em 150 Municípios, em 17 Estados brasileiros, contando com 

mais de 3.500 voluntários.1 

 
1 http://osbrasil.org.br/o-que-e-o-observatorio-social-do-brasil-osb/ 

http://osbrasil.org.br/o-que-e-o-observatorio-social-do-brasil-osb/
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O OSB-SCS foi fundado em 2014, por cidadãos sul-caetanenses que, ao tomarem 

conhecimento da iniciativa, enxergaram, igualmente, a necessidade de monitorar a administração 

municipal para combater casos de corrupção e promover a cidadania e a participação social na gestão 

pública. Desde então, vem exercendo de forma imparcial, independente e transparente o Controle 

Social na gestão pública do Município, suas Autarquias e Fundações. De 2014 a 2018, gerou uma 

economia de, aproximadamente, R$ 10.055.000,00 (dez milhões e cinquenta e cinco mil reais) aos 

cofres municipais, que seriam despendidos de forma irregular pela Administração Municipal. No ano 

de 2019, a economia gerada foi de aproximadamente R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). A 

prestação de todas as contas do OSB São Caetano do Sul encontra-se publicada em seu Portal oficial 

na internet.  2 

 

É, portanto, parte legítima para propor a referida impugnação, vez que se trata de 

Organização representativa da Sociedade Civil Organizada. Dentre as atribuições do OSB São 

Caetano do Sul, definidas no artigo 2º de seu Estatuto Social (doc. anexo), destacam-se as dos incisos 

I, VI e VII, transcritas a seguir: 

 

“ Art. 2º - O OS tem como objetivos gerais: 

 

I. Atuar como organismo de apoio à comunidade para pesquisa, análise e 

divulgação de informações sobre o comportamento de entidades e órgãos públicos com 

relação à aplicação dos recursos, ao comportamento ético de seus funcionários e 

dirigentes, aos resultados gerados e à qualidade dos serviços prestados. 

 

(...) 

 

VI. Contribuir, diretamente, para que haja maior transparência na gestão 

dos recursos públicos, de acordo com o previsto no artigo 5º, incisos XIV e XXXIV; no artigo 

37, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, Lei 12.527/2011 e Decreto 7.724/2012 

 

(...) 

 

VII. Estimular a participação da sociedade civil organizada no processo de 

avaliação da gestão dos recursos públicos, visando defender e reivindicar a austeridade 

necessária na sua aplicação, dentro de princípios éticos com vistas à paz e à justiça social.” 

 

Resta clara, portanto, a legitimidade do Observatório Social de São Caetano do Sul para 

oferecer impugnações junto ao órgão licitante. 

 

 

II – DOS FATOS 

 

 
2 https://saocaetanodosul.osbrasil.org.br/?page_id=466 

https://saocaetanodosul.osbrasil.org.br/?page_id=466


 

 
 

Rua Manoel Coelho, 600 - sala 324 - 3° andar - CEP 09510-101 - São Caetano do Sul – SP 
Fone: (11) 2759-2055 - cel. (11) 93294-2197 - e-mail: saocaetanodosul@osbrasil.org.br – 

saocaetanodosul.osbrasil.org.br 

Insurge-se o Impugnante contra o Edital de Pregão Eletrônico de nº 67/2021, Processo 

Administrativo nº 8753/2021, lançado pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, tendo por 

objeto o “Registro de Preços para Fornecimento de Café, Açúcar e Adoçante”, observados as 

especificações e condições constantes no ANEXO I (Termo de Referência) e demais ANEXOS do 

presente instrumento convocatório, o qual terá sessão aos dias 24/09/2021, às 09h. 

 

No instrumento convocatório, foram identificadas irregularidades que acabam por a 

legalidade do certame, na contramão das disposições no entendimento jurisprudencial, conforme 

exposto nos tópicos a seguir.  

 

II.I. – Da Necessidade de Apresentação de Critérios Objetivos para as Amostras 

 

É cediço que à Administração é permitido exigir dos licitantes a apresentação de amostras 

de seus produtos, para que ela tenha condições de avaliar se eles realmente atendem ou não às 

especificações delineadas no instrumento convocatório. 

 

Assim, a Administração deve agir com prudência e moderação ao exigir em seus 

instrumentos convocatórios a apresentação de amostras. Isso porque muitas vezes, a apresentação de 

amostras é algo inútil. Noutras vezes, também ocorre que a fabricação da amostra demanda tempo e 

envolve altos custos, que acaba por restringir substancialmente a competitividade. Nessa linha, a 

amostra deve ser exigida preferencialmente para produtos industrializados, produzidos em larga 

escala de modo homogêneo, sem que a apresentação desta gere ônus excessivo ao fabricante ou ao 

comerciante. 

 

Além disso, cumpre ponderar que a análise das amostras não é algo subjetivo. 

 

O instrumento convocatório deve prescrever todos os critérios e condições para que 

dado bem submetido a avaliação seja aprovado. Essa avaliação não deve se dar em razão de gosto 

pessoal, do sabor dos agentes administrativos. Relacionado a esse ponto também é importante 

destacar que a Administração deve dispor de pessoas especializadas para a análise das amostras, 

que tenham conhecimento técnico suficiente para julgar as especificidades das propostas 

apresentadas. 

 

Nesse sentido a jurisprudência do TCU sobre as amostras em licitação, encontram a 

seguir: 

 

 

“Em caso de exigência de amostra, o edital de licitação deve estabelecer 

critérios objetivos, detalhadamente especificados, para apresentação e avaliação do 

produto que a Administração deseja adquirir. Além disso, as decisões relativas às amostras 

apresentadas devem ser devidamente motivadas, a fim de atender aos princípios do 

julgamento objetivo e da igualdade entre os licitantes” (Acórdão 529/2018-Plenário | 

Relator: BRUNO DANTAS) 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=614058
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=614058
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=614058
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=614058
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=614058
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“Em licitações que requeiram prova de conceito ou apresentação de 

amostras, deve ser viabilizado o acompanhamento dessas etapas a todos licitantes 

interessados, em consonância com o princípio da publicidade” (Acórdão 1823/2017-

Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES) 

 

“Em pregão, o instrumento convocatório pode prever a exigência de 

amostras com a finalidade de verificação do atendimento aos requisitos de qualidade 

previstos no edital” (Acórdão 1667/2017-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ) 

 

“Havendo exigência de amostras, é imprescindível que o detalhamento dessa 

obrigação esteja contido no edital da licitação, com a devida especificação dos critérios 

objetivos para avaliação da amostra apresentada pelo licitante classificado 

provisoriamente em primeiro lugar, em observância ao art. 40, inciso VII, da Lei 

8.666/1993” (Acórdão 1491/2016-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO) 

 

Pois bem, em análise realizada no edital em apreço constatou-se que não foram 

estabelecidos critérios objetivos e detalhadamente especificados, para a apresentação e avaliação dos 

produtos que se pretendem adquirir. 

 

Também não consta do edital a viabilidade do acompanhamento das etapas a todos os 

licitantes interessados, afrontando, portanto, o princípio da publicidade. 

 

Diante disso, requer o provimento da presente impugnação, para que esse órgão licitante 

determine critérios objetivos e detalhadamente especificados para a apresentação e avaliação dos 

produtos que se pretendem adquirir. 

 

II.II. – Da Ausência de Valor Estimado no Edital 

 

Sabe-se que, dentre outras funções, o valor estimado tem por objetivo verificar a 

existência de recursos orçamentários para atender à despesa e servir de parâmetro objetivo para o 

julgamento das propostas. 

 

Nesse sentido, o TCU apontou a necessidade de divulgação do valor estimado se esse 

for o adotado como critério de admissibilidade das propostas. Ou seja, se a proposta for julgada em 

função do valor estimado, significa que o preço de referência serviu como um critério de 

admissibilidade (ou de julgamento) e, assim, sendo, deve ser divulgado previamente no edital, senão 

vejamos a jurisprudência: 

 

“10. Quanto à ausência no edital de valor estimado da contratação, a 

jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, na licitação na 

modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, mas deve estar inserido 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=593203
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=593203
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=593203
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=597162
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=597162
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=597162
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=560042
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=560042
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=560042
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=560042
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=560042
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obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. Todavia, sempre que o preço 

de referência ou o preço máximo fixado pela Administração for utilizado como critério 

de aceitabilidade de preços, a sua divulgação em edital torna-se obrigatória. ”3 

 

Em análise do instrumento convocatório, temos que a clausula 5.8.1 dispõe que: 

 

5.8.1 A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado 

vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 

pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 

Não obstante, como a Administração terá condições de desclassificar a proposta 

incompatível com o preço estimado se os licitantes não tiveram acesso a este critério? 

 

Defende-se, portanto, que o valor estimado deve ser divulgado sempre que servir de 

parâmetro para a análise da aceitabilidade das propostas, na prática, representa a obrigatoriedade da 

divulgação, já que esse critério sempre serve como subsídio para o julgamento. 

 

IV – DO PEDIDO 

 

Ante os fatos e argumentos expostos, requer o acolhimento da presente Impugnação, 

para que seja determinada a retificação do instrumento convocatório, sanando por completo todos os 

vícios nele contidos. 

 

 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

São Caetano do Sul, 20 de setembro de 2021 

 

 

 

Observatório Social de São Caetano do Sul 

Armando Arrais Júnior 

Presidente 

 
3 TCU. Acórdão 2166/2014 – Plenário 


