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PARECER 

 

Trata-se de recurso interposto ao edital 76/2014, no qual a empresa recorrente CANTU 

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA, alega que a exigência contida no Anexo I termo 

de Referência, a qual solicita que todos os peneus fornecidos para frota municipal 

sejam de fabricação nacional, fere o princípio da competividade, haja vista que os 

pneus importados entraram legalmente no país e tiveram atestado de aprovação do 

INMETRO. Deste modo, pugna pela exclusão da cláusula onde cita que o produto 

deverá ser de fabricação nacional. 

É breve o relatório. 

O artigo 3º da Lei nº 8.666/93 tem como escopo garantir a observância ao princípio 

constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, devendo ser processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da supremacia do 

interesse público, da finalidade, da motivação, da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

Insta observar que os princípios da legalidade e isonomia, insertos no artigo 37, XXI, da 

Constituição Federal  e artigo 3º da Lei nº 8.666/93, constituem um dos alicerces do 

procedimento licitatório, haja vista que este tem por escopo, não só possibilitar à 

Administração Pública a escolha da melhor proposta, como também resguardar a 

igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. 

Implica dizer que é defeso o estabelecimento de condições não previstas em lei que 

resultem preferência a determinados licitantes em detrimento dos demais 

concorrentes. 
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A porpósito, a mencionada Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública, é clara ao dispor acerca da proibição em 

questão: 

 

“Art. 3º [...]. 

§1º É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que compromentam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e estabeleçam 

preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato; 

II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras [...].” 

 

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 exigência restritiva que frusta o caráter 

competitivo da licitação. Não há fundamento legal para estabelecer preferência em 

favor de pneus nacionais. 

As observações inseridas no instrumento convocatório que, indiretamente, 

prejudicarem o caráter competitivo da licitação serão tidas como inválidas. 

A doutrina é no mesmo sentido, registrando aqui a lição de Marçal Justen Filho: 

“Não se configura como constitucional a mera invocação do interesse nacional como 

fundamento para produzir contratações desastrosas para os cofres públicos. Uma 

situação em que a Administração privilegia forncedeores estabelecidos no Brasil como 

instrumento da obtenção de benefícios para o Brasil. Outra é a situação em que a 

Administração simplesmente desembolsa valores superiortes 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 ideia 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 relaçõa entre 

a contratação e a obtenção do bem comum, a ampliação do emprego, o 

enriquecimento da Nação brasileira.” 
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Nesse sentido também têm entendido nossos Tribunais: 

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 GESTORESA – 

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 me 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. 

 

Posto isso, faz-se necessária a procedência do recurso interposto, devendo ser extinta 

a observação que solicita que todos os materiais devem ser de fabricação nacional, 

por ser medida da mais lídima Justiça. 

Este é o meu pensar. 

 

Luminárias, 18 de novembro de 2014. 

 

 

TIAGO DE SOUZA SILVA 

Pregoeiro 
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