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PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

 

 

 

 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo recebeu 

representação encaminhada pelo Observatório Social de São Caetano do Sul, 

noticiando supostas irregularidades no Pregão n. 07/22, da Prefeitura Municipal 

de São Caetano do Sul (Processo Administrativo n. 12906/21) cujo objeto é 

“Registro de Preço para Fornecimento de Manteiga Vegana para o Setor de Alimentação 

Escolar". 

  

Segundo o narrado pelo representante, as especificações 

técnicas descritas no edital correspondem exatamente às descrições nutricionais 

de um produto específico, a Manteiga Vegan, do produtor Grings & Filhos Ltda. 

Além disso, houve apenas um participante no certame em questão.  Nas 

palavras do representante (ID 6358469): 

  

"A inclusão de cláusulas ou condições que frustrem o caráter 

competitivo do certame é terminantemente vedada pela Lei nº 

8.666/93, em seu art. 3º, § 1º, inciso I. Ainda, conforme 

preceituado pelo art. 7º, § 5º, é vedada a realização de licitação 

cujo objeto inclua bens e serviços de marcas, características e 

especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente 
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justificável. No caso em comento, não houve justificativa técnica 

para a inclusão de tais especificações, de forma a caracterizar 

direcionamento indevido, frustrando, assim, o caráter 

competitivo da licitação e prejudicando também a busca pela 

proposta mais vantajosa, podendo contratar por preços 

superfaturados. 

Tanto que a ampla concorrência e a vantajosidade da contratação 

foram verdadeiramente prejudicadas no presente caso. A sessão 

de abertura do certame ocorreu em 01/04/2022 (vide Ata de 

Sessão anexa), às 9h30, no Portal de Pregões Eletrônicos de São 

Caetano do Sul , e contou com a participação de apenas uma 

licitante, a empresa ILUMINARE COMERCIO E 

DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº 08.600.856/0001-00. A referida licitante apresentou 

proposta para o único item no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

sendo posteriormente negociado o valor final de R$ 94,00 

(noventa e quatro reais). Lembrando que o valor de referência é 

unitário, e a unidade é igual a 1kg (um quilo)." 

  

     O representante informou ainda que, em consulta a páginas 

da internet, encontrou variação de preços para o produto, vendido em 

embalagens de 180g, de R$12,50 a R$25,00, sendo o preço no site oficial da marca 

no valor de R$13,99. Indicou a possibilidade da existência de sobrepreço. 

 

Para melhor esclarecimento dos fatos, oficiou-se à 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul para que prestasse os 

esclarecimentos que entendesse pertinentes. 

 

Em resposta, a Municipalidade prestou esclarecimentos, 

conforme segue (ID 6745052):  

 

“ (...) 
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Informamos, que foi realizada pela área técnica pesquisa ao 

mercado para a descrição do produto no Termo de Referência e, de 

forma completamente aleatória foi indicada a especificação técnica 

de uma manteiga vegana de base castanha de caju, objetivando a 

abertura de Ata de Registro de Preços para o fornecimento do 

referido produto. 

É preciso esclarecer, que não houve por parte desta Pasta, 

qualquer escolha intencional de manteiga específica, isto é, não há 

que se falar em qualquer tipo de vantagem ou direcionamento.  

Cumpre ressaltar, que o quantitativo indicado para registro na 

referida Ata de Registro de Preços é consideravelmente pequeno, 

em se tratando de fornecimento para público extremamente 

reduzido.  

Outrossim, é preciso mencionar que quando da publicação do 

instrumento convocatório, não houve qualquer tipo de 

questionamento ou impugnação, tampouco ao descritivo técnico 

da referida manteiga.  

Por fim, importante expor que não foi realizado até a presente 

data, nenhum acionamento na referida Ata para a compra de 

qualquer unidade de manteiga vegana. 

(...)” 

 

Assim, analisando a representação, bem como a resposta 

apresentada pela Municipalidade, que, embora tenha negado direcionamento 

intencional, não apresentou justificativa nutricional específica para abonar a 

delimitação do produto no edital, vislumbra-se a clara necessidade de se 

aprofundar nas investigações, a fim de apurar a existência de eventuais 
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irregularidades no Pregão n. 07/22, da Prefeitura Municipal de São Caetano do 

Sul (Processo Administrativo n. 12906/21) cujo objeto é o “Registro de Preço para 

Fornecimento de Manteiga Vegana para o Setor de Alimentação Escolar". 

 

Dessa forma, considerando que:  

 

• Há a necessidade de averiguação do que foi 

questionado pela representação, e possíveis outras questões que possam vir a 

surgir com o prosseguimento do feito; 

 

• Há previsão constitucional de observância 

obrigatória, em especial pela Administração Pública, dos princípios da 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (artigo 37 da 

Constituição Federal), que podem ter sido inobservados ou afrontados no caso 

em tela;  

 

• A inobservância de tais princípios, assim como o 

enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, configuram atos de improbidade 

administrativa (artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92); 

 

• O Ministério Público, diante de suas incumbências 

fixadas constitucionalmente e funções institucionais (artigos 127 e 129, inciso III, 

da Constituição Federal, e Art. 103, incisos I e VIII da Lei Complementar Estadual 

n. 734/93), possui interesse na cabal apuração e equacionamento dos fatos acima 

expostos (artigo 18 e seguintes da Resolução n. 1.342/2021-CPJ, de 1º de julho de 

2021); 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

por seu Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de São 

Caetano do Sul, que esta subscreve, no exercício de suas funções constitucionais, 

instaura o presente INQUÉRITO CIVIL tendo como objeto:  

 

“Apurar possíveis irregularidades no Pregão n. 07/22, da 

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (Processo Administrativo n. 12906/21) cujo 

objeto é o “Registro de Preço para Fornecimento de Manteiga Vegana para o Setor de 

Alimentação Escolar".”. 

 

E DETERMINA: 

 

1) Autue-se a presente portaria inaugural como 

INQUÉRITO CIVIL, em cuja capa deverá constar como representante 

“Observatório Social de São Caetano do Sul” e como representado a “Prefeitura 

Municipal de São Caetano do Sul”. 

 

2) Arquive-se cópia da presente portaria em pasta 

própria desta Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social; 

 

3) Registre-se a presente portaria no SIS MP 

INTEGRADO (art. 20 do Resolução n. 607/2009-PGJ-CGMP), arquivando-se 

cópia em pasta própria; 

 

4) Comunique-se o representante e o representado sobre 

a instauração do presente inquérito civil. 
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5) Encaminhe-se à Prefeitura Municipal de São Caetano 

do Sul a recomendação anexa.  

 

6) Nomeio o Oficial de Promotoria Renata Aparecida de 

Lima para secretariar os trabalhos desta apuração. 

 

São Caetano do Sul, 04 de julho de 2022. 

 

 

José Roberto Fumach Junior 

Promotor de Justiça 
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