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 Introdução 
 

 

Este Relatório trata dos resultados de ações de controle desenvolvidas em função de 

situações presumidamente irregulares, ocorridas no município de Vinhedo/SP, apontadas à 

Controladoria-Geral da União – CGU, que deram origem ao Processo nº 

00225.000045/2014-53. 

 

A fiscalização teve como objetivo analisar possível uso indevido na aplicação de recursos 

federais no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) no município de Vinhedo/SP.  

 

A fiscalização foi realizada no período de 12 a 16 de maio de 2014 na Prefeitura Municipal 

de Vinhedo/SP.  

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido analisados os processos de contratação das empresas JV 

Alimentos Ltda. (CNPJ 05.471.234/0001-30), Conser Comércio de Alimentos e Serviços 

Ltda. (CNPJ 05.876.269/0001-50) e Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. (CNPJ 

08.391.825/0001-96), decorrentes das licitações Pregão nº 46/2010, Pregão 173/2011 e 

Pregão nº 44/2013. 

 

Relatório de Demandas 

Externas 
 

Número: 00225.000045/2014-53 



 

 

As situações evidenciadas nos trabalhos de campo foram segmentadas de acordo com a 

competência de monitoramento a ser realizado pela Controladoria-Geral da União.  

  

 

        Informações sobre a Execução da Fiscalização 
 

 

Quantidade de ações de controle realizadas nos programas/ações fiscalizados: 

 

Ministério 
Programa/Ação 

Fiscalizado 
Qt. 

Montante Fiscalizado por 

Programa/Ação 

MINISTERIO DA 

EDUCACAO 

EDUCACAO 

BASICA 

1 2.814.860,00 

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 1 2.814.860,00 

 

A ação de fiscalização refere-se à verificação da aplicação de recursos públicos federais no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) no município de Vinhedo/SP.  

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 

conforme Ofício nº 15.975/2014/GAB/CGU/Regional-SP/CGU-PR, de 30/06/2014. A 

manifestação da Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP, por meio do Ofício GP nº 277/2014, 

de 02/09/2014, encontra-se incorporado neste relatório. Nos casos pertinentes, cabe ao 

Ministério supervisor adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas 

públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 

 

 

        Consolidação de Resultados 
 

 

Durante os trabalhos de fiscalização realizados, constataram-se irregularidades relativas à 

aplicação dos recursos federais examinados no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) no município de Vinhedo/SP. 

 

Foram constatadas situações de processos de licitação irregulares e superfaturamento nos 

contratos de aquisição de produtos para merenda escolar no município, sendo identificado 

um prejuízo potencial mínimo de R$ 8.785.000,00 (oito milhões e setecentos e oitenta e 

cinco mil reais). 

 

As recomendações expedidas pela CGU tiveram enfoque na adoção de medidas 

administrativas necessárias para apurar e ressarcir os valores relativos a despesas com preços 

acima da média de mercado, com valores potenciais de prejuízo mínimo, e conforme o caso, 

instauração de tomada de contas especial. 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201407246 

Município/UF: Vinhedo/SP 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
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Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.814.860,00 

Prejuízo: R$ 8.785.007,49 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 12 a 16 de maio de 2014 sobre a 

aplicação dos recursos públicos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no 

município de Vinhedo/SP. 

 

A ação fiscalizada destina-se a apurar supostas irregularidades nos processos de 

contratação das empresas JV Alimentos Ltda. (CNPJ 05.471.234/0001-30), Conser 

Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. (CNPJ 05.876.269/0001-50) e Cecapa 

Distribuidora de Alimentos Ltda. (CNPJ 08.391.825/0001-96), decorrentes das licitações 

Pregão nº 46/2010, Pregão 173/2011 e Pregão nº 44/2013.  
  

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1 Repasses financeiros do FNDE. 
 

Fato 
 

Em consulta ao Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), verifica-se que foram repassados R$ 2.814.860,00 

(dois milhões e oitocentos e quatorze mil e oitocentos e sessenta reais) para o município de 

Vinhedo/SP, no período objeto de exame, referentes ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE): 

 
Exercícios 2011 2012 2013 Total 

PNAE 771.480,00 911.016,00 1.132.364,00 2.814.860,00 

Fonte: FNDE. 
  
##/Fato## 

2.1.2 Pagamentos referentes aos Pregões nº 46/2010, nº 173/2011 e nº 44/2013. 



 

 

 

Fato 
 

Nessa fiscalização da execução das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) no município de Vinhedo/SP foram analisadas as contratações referentes às 

licitações Pregão nº 46/2010, nº 173/2011 e nº 44/2013. 

 

A Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP realizou os seguintes pagamentos, em decorrência 

dessas contratações, nos exercícios de 2011, de 2012 e de 2013: 

 

1. Exercício de 2011. 
Empresa CNPJ Recursos Federais Contrapartida Valor Total 

JV Alimentos 

Ltda. 
05.471.234/0001-30 405.584,25 1.953.252,00 2.358.836,25 

Conser Comércio 

de Alimentos e 

Serviços Ltda. 

05.876.269/0001-50 26.024,75 12.687,49 38.712,24 

Cecapa 

Distribuidora de 

Alimentos Ltda. 

08.391.825/0001-96 91.352,32 1.162.504,76 1.253.857,08 

Total 522.961,32 3.128.444,25 3.731.185,57 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

2. Exercício de 2012. 
Empresa CNPJ Recursos Federais Contrapartida Valor Total 

Conser Comércio 

de Alimentos e 

Serviços Ltda. 

05.876.269/0001-50 127.896,65 1.820.021,98 1.947.918,63 

Cecapa 

Distribuidora de 

Alimentos Ltda. 

08.391.825/0001-96 278.607,80 1.700.913,73 1.979.521,53 

Marcelo Pereira 

Bezerra EPP 
05.213.231/00011-05 805.228,47 30.013,61 835.242,08 

Total 1.211.732,92 3.550.949,32 4.762.682,24 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

3. Exercício de 2013. 
Empresa CNPJ Recursos Federais Contrapartida Valor Total 

Conser Comércio 

de Alimentos e 

Serviços Ltda. 

05.876.269/0001-50 - 1.813.700,38 1.813.700,38 

Cecapa 

Distribuidora de 

Alimentos Ltda. 

08.391.825/0001-96 526.989,11 1.528.813,64 2.055.802,75 

Marcelo Pereira 

Bezerra EPP 
05.213.231/00011-05 498.369,51 731.278,78 1.229.648,29 

Total 1.025.358,62 3.342.514,02 5.099.151,42 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 

4. Consolidado 2011 a 2013. 
Tipo Empresas Recursos Federais Contrapartida Valor Total 

Estocáveis 

JV Alimentos Ltda. - 

Conser Comércio de 

Alimentos e Serviços 

Ltda. 

559.505,65 5.599.661,85 6.159.167,50 

Perecíveis Cecapa Distribuidora 896.949,23 4.392.232,13 5.289.181,36 



 

 

de Alimentos Ltda. 

Hortifrúti 
Marcelo Pereira 

Bezerra EPP 
1.303.597,98 761.292,39 2.064.890,37 

Total 2.760.052,86 10.753.186,37 13.513.239,23 

 

Verifica-se que o valor total pago para essas empresas, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, 

foi de R$ 13.513.239,23 (treze milhões e quinhentos e treze mil e duzentos e trinta e nove 

reais e vinte e três centavos), sendo que os recursos federais de R$ 2.760.052,86 (dois 

milhões e setecentos e sessenta mil e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) 

correspondem a 20,42% desse total. 

  
##/Fato## 

2.1.3 Contrato nº 161/2010 - superfaturamento na aquisição de produtos 

hortifrutigranjeiros - prejuízo potencial mínimo de R$ 276.692,60. 
 

Fato 
 

Conforme Ata de Sessão Pública nº 02, de 02/09/2010, do Pregão nº 46/2010 (Processo nº 

10.985/2010), verificou-se que a empresa Marcelo Pereira Bezerra EPP (CNPJ 

05.213.231/0001-05) do município de Americana/SP foi inabilitada do certame no lote 3 de 

produtos hortifrúti (hortaliças e frutas), segundo a comissão de licitação por apresentar 

valores conflitantes no balanço patrimonial, não permitindo atestar a boa qualificação 

econômica e financeira da empresa. 

 

A única empresa habilitada e vencedora do Pregão nº 46/2010, referente ao lote 3 de 

produtos hortifrúti, foi a empresa JV Alimentos Ltda. (CNPJ 05.471.234/0001-30) do 

município de Itápolis/SP no valor de R$ 1.064.000,00 (um milhão e sessenta e quatro mil 

reais). 

 

Verificou-se, entretanto, indicativo que o Contrato nº 161/2010, de 08/09/2010, da Prefeitura 

Municipal de Vinhedo e a empresa JV Alimentos Ltda. para produtos hortifrúti foi 

executado pela empresa Marcelo Pereira Bezerra EPP, tendo em vista informações 

constantes no atestado de capacidade técnica para fins de participação em licitações 

públicas, de 25/04/2011, constante no processo do Pregão nº 173/2011. 

 

Assim, indica-se um acordo entre a empresa JV Alimentos Ltda., contratada pela Prefeitura 

de Vinhedo, e a empresa Marcelo Pereira Bezerra EPP, inabilitada no Pregão nº 46/2010, 

para entrega dos produtos hortifrúti da merenda escolar do Contrato nº 161/2010. 

 

Comparando-se os valores do Contrato nº 161/2010 da empresa JV Alimentos Ltda. e do 

Contrato nº 115/2011 da empresa Marcelo Pereira Bezerra EPP, de 28/11/2011, contratação 

subsequente da Prefeitura de Vinhedo/SP, para aquisição de produtos hortifrúti para 

merenda escolar, a fim de dimensionar o sobrepreço da contratação da empresa JV 

Alimentos Ltda., verifica-se o seguinte nos itens em comum nesses contratos: 

 

Produto Quantidade (*) 

Preço 

Unitário 

(*) 

(A) 

Preço 

Unitário 

(**) 

(B) 

Diferença 

(A)-(B) 

Valor (R$) 

(Quantidade 

x Diferença) 

Abóbora cabotia (kg) 5.000 2,431 2,267 0,164 820,00 

Abobrinha (Kg) 12.000 2,918 2,006 0,912 10.944,00 

Acelga (Kg) 3.000 2,918 2,180 0,738 2.214,00 



 

 

Alface - tipo americana (Kg) 2.000 3,728 3,430 0,298 596,00 

Alface - tipo crespa (Kg) 3.000 4,052 3,430 0,622 1.866,00 

Batata inglesa (Kg) 16.000 2,918 2,197 0,721 11.536,00 

Batata tipo doce (Kg) 400 2,918 2,035 0,883 353,20 

Beterraba (Kg) 6.000 2,918 2,180 0,738 4.428,00 

Brócolis (Kg) 2.000 5,349 5,116 0,233 466,00 

Cebola (Kg) 14.000 2,918 2,006 0,912 12.768,00 

Cenoura (Kg) 18.000 2,918 2,319 0,599 10.782,00 

Chuchu (Kg) 12.000 2,674 2,145 0,529 6.348,00 

Ovos brancos (dz) 30.000 3,368 2,145 1,223 36.690,00 

Pimentão verde (Kg) 800 3,647 2,616 1,031 24,80 

Repolho roxo (Kg) 1.600 3,647 2,726 0,921 1.473,60 

Repolho verde (Kg) 9.000 3,242 2,325 0,917 8.253,00 

Tomate (Kg) 30.000 3,647 2,645 1,002 30.060,00 

Vagem (Kg) 6.000 5,27 3,779 1,491 8.946,00 

Goiaba vermelha (Kg) 250 11,346 8,022 3,324 831,00 

Laranja pera (cx) 400 53,489 43,309 10,180 4.072,00 

Maça nacional fuji (cx) 4.000 72,94 51,440 21,500 86.000,00 

Mamão formosa (Kg) 3.000 11,751 2,726 9,025 27.075,00 

Melancia (Kg) 4.000 2,026 1,680 0,346 1.384,00 

Tangerina ponkan (cx) 2.000 48,627 44,646 3,981 7.962,00 

Total Geral 276.692,60 

(*) Contrato nº 161/2010 da empresa JV Alimentos Ltda, de 08/09/2010. 

(**) Contrato nº 115/2011 da empresa Marcelo Pereira Bezerra EPP, de 28/11/2011. 

 

Cabe ressaltar que nem todos os itens puderam ser comparados devido às alterações na pauta 

de compras da Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP entre os referidos contratos, ou seja, o 

valor analisado corresponde a 95% do total contratado. Ressalta-se também que os contratos 

referem-se a exercícios distintos, com tendência a valores maiores, ou seja, a contratação 

subsequente não apresentaria valores tão inferiores. Dessa forma, observa-se nessa 

contratação um prejuízo potencial mínimo de R$ 276.692,60 (duzentos e setenta e seis mil e 

seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Em sequencia, agora com relação à suposta subcontratação realizada no Pregão nº 

46/2010, acima referenciado, entre as empresas licitantes Marcelo Pereira Bezerra – EPP, 

e JV – Alimentos Ltda, também há de se ressaltar a flagrante inveracidade dos referidos 

apontamentos, senão vejamos. 

 

Conforme se verifica pela Ata de Sessão Pública nº 02, de 02/09/2010, referente ao 

Processo Administrativo nº 10.985/2010, Pregão nº 46/2010, observa-se que a empresa 



 

 

Marcelo Pereira Bezerra – EPP foi inabilitada do certame no lote 03 (produtos hortifrúti), 

segundo a comissão de licitação, por apresentar valores conflitantes no balanço 

patrimonial, não permitindo atestar a boa qualificação econômica e financeira da empresa 

licitante. 

 

Assim, a única empresa licitante habilitada e considerada vencedora do lote 03 – produtos 

hortifrúti, do certame licitatório, foi justamente a empresa JV – Alimentos Ltda. Consoante 

nota-se nos autos do Processo Administrativo nº 10.985-7/2010, referente ao Pregão nº 

46/2010, o Contrato nº 161/2010 foi firmado e devidamente assinado entre a 

municipalidade e a empresa licitante vencedora do respectivo certame, sendo que, por 

óbvio, o fornecimento dos produtos hortifrúti foram executados pela empresa JV – 

Alimentos Ltda, conforme se verifica através das inúmeras Autorizações de Fornecimento – 

2065-0/2010, todas encartadas às fls. 1532/1561 dos autos, bem como as oriundas Notas de 

Empenho nº 8057/000.10, 8058/000.10 e 8059/000;10, acostada às fls. 1562/1567 dos 

autos, todas em nome da licitante vencedora.  

 

Destarte, salta aos olhos o fato de referidos apontamentos de eventual subcontratação se 

basearem em meros Atestados de Capacidade Técnica apresentados em certame licitatório 

posterior, referente ao Pregão nº 1763/2011, datado de 25/04/2011. Ora, a função 

primordial destes documentos não é verificar se a prestação dos serviços contratados foi 

executada por esta ou por àquela empresa licitante, mas tão somente em aferir, como 

requisito legal de habilitação em certames licitatórios, a capacidade dos potenciais 

licitantes, com vistas a garantir o fiel cumprimento do futuro contrato.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A questão central apontada é o prejuízo potencial decorrente de superfaturamento na 

contratação da empresa JV Alimentos Ltda. Os valores constantes do Contrato nº 115/2011 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Vinhedo e a empresa Marcelo Pereira Bezerra EPP 

foram citados como paradigma para apuração.  

 

Ressalta-se que ambos os Contratos estabelecem o regime de entrega ponto a ponto, de 

modo que não se vislumbra, na manifestação da unidade examinada, justificativa plausível 

para a diferença apurada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas administrativas necessárias para apurar e ressarcir os 

valores relativos a despesas com preços acima da média de mercado, com valores potenciais 

de prejuízo mínimo de R$ 276.692,60, e caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de 

contas especial. 

 

 

2.1.4 Contrato nº 161/2010 - superfaturamento na aquisição de produtos estocáveis - 

prejuízo potencial mínimo de R$ 863.188,91. 
 

Fato 
 

Em 08/09/2010 a Prefeitura de Vinhedo assinou com a empresa JV Alimentos Ltda. (CNPJ 

05.471.234/0001-30) o contrato de nº 161/2010, o qual teve por objetivo o fornecimento 



 

 

parcelado de produtos alimentícios para a merenda escolar do município. O montante 

previsto totalizou R$ 3.145.000,00 (três milhões e cento e quarenta e cinco mil reais), sendo 

que o montante relativo ao lote 01 – produtos estocáveis - somou R$ 2.081.000,00 (dois 

milhões e oitenta e um mil reais). Este lote era composto por 54 itens, cujos volumes 

variavam de 6 kg (louro seco) a 60 toneladas (arroz tipo I). O referido contrato resultou do 

Pregão nº 46/2010. 

 

Ao analisarmos detida e individualmente os preços pelos quais a municipalidade adquiriu os 

produtos estocáveis em análise nota-se a prática de superfaturamento. Sem exceção, os 

preços pagos pela Prefeitura em todos os itens estavam fora daqueles praticados pelo 

mercado à época, como poderá ser visto na tabela a seguir. Antes, porém, cumpre esclarecer 

que nossa análise tomou como base os seguintes parâmetros: 

a) Os preços praticados atualmente pela própria Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP para os 

itens comuns já que esta, após as denúncias, que são de conhecimento público, realizou 

novos certames, para aquisição de produtos para a merenda escolar. Tais certames 

resultaram nos contratos 02/2014; 03/2014; 04/2014; 05/2014; 06/2014; 07/2014; 08/2014; 

09/2014; 11/2014; 12/2014; 13/2014;  

b) Pesquisa de preços com base em contratações realizadas por outras Prefeituras e 

Entidades em períodos iguais ou próximos à vigência do contrato em questão. 

 

Pelo que apuramos, na média, o superfaturamento atingiu aproximadamente 105%. Todavia, 

chama particularmente a atenção os preços contratados para o item 24 (fórmula infantil 

hipoalergênica) e o item 25 (fórmula infantil) os quais foram 411,68% e 324,84% acima dos 

preços praticados no mercado, respectivamente.  

 

Pelo que apuramos o contrato assinado com a JV Alimentos Ltda. gerou um prejuízo 

potencial estimado da ordem de R$ 863.188,91 (oitocentos e sessenta e três mil,cento e 

oitenta e oito reais e noventa e um centavos), para o período de 14 meses. Lembramos que a 

vigência do contrato foi, irregularmente, prorrogada por mais 60 dias além do prazo de 12 

meses originalmente previsto. 

 

Ressalta-se que o montante apurado representa um prejuízo mínimo, sendo que o montante 

efetivo tende a ser bem maior. Isto porque alguns aspectos devem ser considerados para uma 

aferição precisa. Todavia, o lapso de tempo decorrido impede uma análise mais acurada. São 

eles: 

a) Os preços praticados atualmente (base de comparação para alguns itens) tendem a ser 

maiores que aqueles praticados no momento da contratação, devido ao processo 

inflacionário via a vis o tempo decorrido. 

b) Em alguns itens os preços comparados referem-se a preços no varejo e, portanto, é de se 

supor que os preços para grandes quantidades, como as que foram adquiridas pela Prefeitura 

Municipal de Vinhedo/SP, por meio do contrato em questão, tenderiam a ser menores. 

c) Devido à falta de um efetivo sistema de controle de estoques pela Prefeitura Municipal de 

Vinhedo/SP não foram consideradas possíveis divergências relativas aos produtos de fato 

fornecidos, tanto no aspecto de quantidade como de qualidade. 
 

Item Produto 
Quantidade 

(*) 
Unidade 

Preço 

Unitário 

(*) (A) 

Preço 

Unitário 

(**) (B) 

Diferença 

(A) - (B) 

Valor (R$) 

(Quantidade 

x Diferença) 

1. Achocolatado em pó. 200 Kg 10,46 3,79 6,67 1.334,00 



 

 

2. Açúcar cristal 800 Kg 2,339 1,59 0,749 599,20 

3. Alho in natura. 3.000 Kg 11,88 5,60 6,28 18.840,00 

4. 
Arroz agulhinha 

parboilizado 
60.000 Kg 2,245 1,80 0,445 26.700,00 

5. Aveia em flocos finos 800 Kg 13,028 7,10 5,928 4.742,40 

6. 
Bebida a base de soja 

integral 
500 PT 24,356 13,39 10,966 5.483,00 

7. 
Bebida a base de soja 

integral 
500 PT 24,356 13,39 10,966 5.483,00 

8. 

Biscoito tipo “waffer” 

recheado sabor de 

chocolate 

300 Kg 13,028 7,98 5,048 1.514,40 

9. 

Biscoito tipo 

“amanteigado” sabor 

leite com gotas de 

chocolate 

800 Kg 13,028 6,80 6,228 4.982,40 

10. 

Biscoito tipo 

“amanteigado” sabor 

leite 

800 Kg 13,028 6,80 6,228 4.982,40 

11. 

Biscoito tipo “cream 

cracker” com 

gergelim 

700 Kg 13,028 10,48 2,548 1.783,60 

12. 

Biscoito tipo 

“rosquinhas” sabor 

coco 

800 Kg 13,028 3,60 9,428 7.542,40 

13. 
Caldo de galinha em 

pó  
1.200 Kg 10,494 4,40 6,094 7.312,80 

14. 
Composto lácteo “tipo 

shake" 
1.400 Kg 16,43 12,90 3,53 4.942,00 

15. 

Composto lácteo com 

flocos de banana, 

maçã e mamão 

1.400 Kg 16,43 12,90 3,53 4.942,00 

16. 

Composto lácteo tipo 

“milk shake" sabor 

chocolate 

4.000 Kg 16,43 12,90 3,53 14.120,00 

17. 

Composto lácteo tipo 

“milk shake” sabor 

morango 

4.000 Kg 16,43 12,90 3,53 14.120,00 

18. Ervilha em conserva 600 LT 13,428 9,38 4,048 2.428,80 

19. 
Farinha de trigo 

especial 
1.200 Kg 2,449 1,67 0,779 934,80 

20. 
Farinha de trigo para 

quibe 
100 Kg 5,562 3,60 1,962 196,20 

21. 
Feijão carioquinha 

tipo I 
25.000 Kg 5,307 2,89 2,417 60.425,00 

22. Feijão preto 10.000 Kg 5,307 3,40 1,907 19.070,00 

23. 
Fermento químico em 

pó 
400 LT 7,331 4,50 2,831 1.132,40 

24. 

Fórmula infantil 

hipoalergenica para 

crianças de 0 à 6 

meses 

120 LT 121,269 23,70 97,569 11.708,28 

25. 

Fórmula infantil 

indicada a partir dos 

6° mês 

600 Kg 57,403 12,98 44,423 26.653,80 

26. Fubá tipo mimoso. 1.300 Kg 2,534 1,09 1,444 1.877,20 

27. 
Geléia de frutas 

sabores diversos 
2.500 Kg 19,9 9,92 9,98 24.950,00 

28. Leite em po 400 LT 26,533 12,18 14,353 5.741,20 



 

 

29. 

Leite em po, fórmula 

infantil, a base de soja 

isento de lactose para 

crianças de 6 a 12 

100 LT 70,125 18,00 52,125 5.212,50 

30. 
Leite em pó, integral, 

instantâneo 
2.400 Kg 18,148 13,99 4,158 9.979,20 

31. 
Louro seco – pacote 

c/300 grs. 
20 PC 11,54 4,50 7,04 140,80 

32. 
Manjericão seco – 

pacote com 300 grs. 
30 PC 13,428 4,50 8,928 267,84 

33. 
Margarina vegetal 

com sal 
4.000 Kg 7,96 4,80 3,16 12.640,00 

34. Massa alimentícia 200 Kg 4,924 3,16 1,764 352,80 

35. 

36. 

Massa alimentícia 

seca para 

macarronada 

32.000 Kg 5,307 3,38 1,927 61.664,00 

37. Milho verde 2.000 LT 14,908 9,70 5,208 10.416,00 

38. Mini bolo 26.000 Un 0,791 0,51 0,281 7.306,00 

39. Mini bolo 26.000 Un 0,791 0,51 0,281 7.306,00 

40. 
Mistura para preparo 

de bolo 
2.600 Kg 13,028 9,80 3,228 8.392,80 

41. 
Mistura para preparo 

de bolo 
2.600 Kg 13,028 9,80 3,228 8.392,80 

42. 
Mistura para preparo 

de bolo 
2.600 Kg 13,028 9,80 3,228 8.392,80 

43. Molho de tomate 10.000 LT 18,131 9,18 8,951 89.510,00 

44. Óleo de soja refinado 700 CX 3,3957 2,85 0,5457 381,99 

45. 
Orégano seco – 

pacote com 500 grs. 
50 PC 14,908 7,00 7,908 395,40 

46. 
Ovos brancos de 

galinhas 
30.000 DZ 3,368 1,64 1,728 51.840,00 

47. Pão tipo bisnaguinha 20.000 PC 4,133 2,80 1,333 26.660,00 

48. Pão tipo forma 16.000 PC 4,133 3,05 1,083 17.328,00 

49. 

Pão tipo hot dog 

enriquecido com 

vitaminas e minerais 

300.000 Un. 0,561 0,34 0,221 66.300,00 

50. 
Pó para preparo de 

gelatina 
1.000 Kg 7,96 6,70 1,26 1.260,00 

51. 
Pó para preparo de 

purê de batata 
4.000 Kg 18,131 17,4 0,731 2.924,00 

52. 
Sal refinado extra 

iodado. 
7.000 Kg 1,488 0,84 0,648 4.536,00 

53. Suco de fruta. 14.000 LT 10,494 7,20 3,294 46.116,00 

54. 
Vinagre de maça 

(750ml). 
6.000 Fr 3,14 1,87 1,27 7.620,00 

Total 739.876,21 

(*) Contrato nº 161/2010 – JV Alimentos Ltda. 

(**) Contratos atuais da Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP e Registros de Preços de Prefeituras do Estado de 

São Paulo/SP. 

 

Com isso, considerando a prorrogação de vigência do contrato nº 161/2010, estima-se um 

prejuízo potencial mínimo de R$ $ 863.188,91 (oitocentos e sessenta e três mil, cento e 

oitenta e oito reais e noventa e um centavos) nessa contratação.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 



 

 

 

“Por fim, antes de adentrarmos no mérito dos apontamentos relacionados à supostos 

superfaturamentos nas contratações acima referenciadas, faz-se imperioso traçar um breve 

histórico, com algumas observações imprescindíveis sobre os referidos Pregões relativos à 

compra dos produtos alimentícios para uso diário na merenda escolar. 

 

O Pregão nº 173/2011 foi realizado em 03 (três) lotes, sendo que resultaram 

respectivamente 03 (três) contratações, da seguinte forma: Estocáveis: Empresa vencedora 

contratada: Conser Com. De Alimentos e Serviços Ltda (Contrato nº 114/2011); 

Hortifrutigranjeiros: Empresa vencedora contratada: Marcelo Pereira Bezerra – EPP 

(Contrato nº 115/2011). O início da vigência deu-se a partir de 28/11/2011. Lembramos 

que, neste caso, houve apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 

TCESP acerca da aglutinação de itens, tendo já a Prefeitura Municipal de Vinhedo 

apresentado suas devidas razões, não havendo ainda decisão desta Corte de Contas sobre a 

regularidade do certame. 

 

Em 2013, publicamos um certame, Pregão nº 01/2013, distribuindo-se os produtos em 05 

(cinco) lotes dentre estocáveis, perecíveis, não perecíveis e hortifrúti. Após a publicação, em 

03/01/2013, houve representação da Empresa CVS Comércio de Alimentos Eireli junto ao 

TCESP, referente novamente à composição dos lotes, sendo que esta Corte determinou a 

suspensão da licitação, que restou revogada em 17/01/2013. 

 

Pois bem, a fim de sanear a questão, a Prefeitura Municipal de Vinhedo realizou 04 

(quatro) certames distintos, a saber: 

 

1) Pregão nº 40/2013, para aquisição de produtos hortifrúti, publicada em 09/05/2013 e 

homologada em 22/05/2013, tendo vigência a partir de 05/06/2013, com o Contrato nº 

36/2013, firmado com a Empresa Marcelo Pereira Bezerra – EPP. 

 

2) Pregão nº 43/2013, para aquisição de pães, publicado em 16/05/2013 e homologado em 

04/10/2013 (3ª versão), tendo vigência a partir de 15/10/2013, com o Contrato nº 73/2013, 

firmado com a Empresa Panificadora e Distribuidora Re Ali Junior – Ltda. 

 

3) Pregão nº 44/2013, para aquisição de produtos cárneos, publicado em 16/05/2013, 

homologado em 12/06/2013, tendo vigência a partir de 02/07/2013, com o Contrato nº 

43/2013, firmado com a Empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda – EPP. 

 

4) Pregão nº 42/2013, para aquisição de alimentos estocáveis, publicado em 16/05/2013; 

Em virtude de representação interposta junto ao TCESP pela Empresa Citrorio S.J. do Rio 

Preto Ltda – EPP, que alegou a irregular aglutinação de itens incompatíveis, esta Corte de 

Contas suspendeu o certame licitatório. 

 

Desse evento, resultou a revogação da licitação pela Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

Diante disto, foi necessária a realização de novo estudo pelo Departamento de Merenda 

Escolar Municipal, visando atender às recomendações do Tribunal de Contas – TCESP no 

sentido de se promover licitação do Tipo Menor Preço por Item, sendo a subdivisão em 

lotes, como havia sido feito até então. 

 

Contudo, um problema se asseverou. Sendo 41 (quarenta e um) pontos de entrega, a 

possibilidade de muitas empresas sagrarem-se vencedoras inviabilizaria as entregas ponto 



 

 

a ponto, como vinha sendo realizado até então, para entrega dos hortifrúti, pães e produtos 

cárneos. 

 

A logística ficaria caótica, e adaptações tornar-se-iam necessárias a fim de ao mesmo 

tempo atender a determinação do TCESP e evitar o desabastecimento das Unidades de 

Ensino. 

 

Em virtude dessas dificuldades previstas, primeiro procurou-se estudar quais as 

quantidades que suprimiriam a demanda das escolas fazendo-se um estoque. 

 

Para que isto fosse possível, o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação 

necessitaria de adaptações para receber todos os produtos estocáveis, passando a 

Secretaria a realizar as entregas nas unidades escolares. 

 

Tais adaptações foram realizadas e, está agora o almoxarifado apto a receber maiores 

quantidades para estoques, não havendo mais a necessidade de se agregarem ao preço final 

da mercadoria o serviço de entrega ponto a ponto pelas Empresas, como bem representou a 

hipótese dos Pregões acima referenciados. 

 

Contudo, as novas condições apresentadas por uma licitação do Tipo Menor Preço por 

Item, com apenas 03 (três) entregas anuais (ao contrário da versão anterior que além da 

aglutinação de itens obrigaria a tais entregas semanais em 41 (quarenta e um) pontos 

diferentes trouxeram dificuldades ao Departamento de Compras quanto à obtenção de 

orçamentos, demonstrando desinteresse imediato das Empresas do ramo cadastradas na 

Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

 

Até cotações em supermercados (varejo) de Vinhedo foram realizadas, mas como alguns 

não apresentaram regularidade fiscal, suas cotações ficaram impossibilitadas de integrar o 

balizamento, em virtude de orientações internas sobre validade do orçamento obtido com 

Empresas irregulares perante o fisco. 

 

Após grande esforço, foram obtidos 03 (três) orçamentos com Empresas regulares, tendo 

havido desmembramento do revogado Pregão nº 42/2013 em 03 (três) certames distintos, 

quais sejam: i) Pregão nº 107/2013 para produtos formulados; ii) Pregão nº 125/2013 para 

produtos lácteos; iii) Pregão nº 126/2013 para produtos Estocáveis, todos do Tipo Menor 

Preço por Item. 

 

Especialmente quanto ao Pregão nº 123/2013, referente à produtos Estocáveis, houve 

participação de 12 (doze) Empresas, sendo que 07 (sete) venceram itens diversos. Sua 

publicação ocorreu em 28 de novembro e a abertura da Sessão Pública ocorreu em 10 de 

dezembro. 

 

Portanto, a queda dos preços não foi por acaso, mas fruto e um série de adaptações e 

condições novas que desde maio de 2013 vêm sendo postas em prática, tudo para atender à 

economicidade e às diuturnas determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

– TCESP, não havendo nenhuma relação entre as quedas nos preços e as denúncias que 

foram ventiladas na Imprensa (o que se verifica pela própria cronologia dos fatos), em sua 

maioria destituídas de informações elucidativas quanto às práticas de preço e condições de 

entrega específicas que deve o Município de Vinhedo observar quanto de suas licitações. 

 



 

 

Para finalizar a presente informação preliminar, insta-nos destacar ainda que todos os 

quantitativos e valores constantes dos Processos Administrativos – PA: 10.244-7/2011 

(Pregão nº 173/2011); PA: 10.985/2010 (Pregão nº 46/2010); PA: 3986-8/2013 (Pregão nº 

44/2013), sem exceção, foram fruto de ampla pesquisa de mercado efetuadas junto à outras 

empresas do mesmo ramo do objeto licitado, sendo que foram obtidos inclusive mais de 03 

(três) cotações/orçamentos para cada certame, cumprindo assim com as recentes 

determinações impostas pelo TCE/SP, consoante nota-se pelos mapas comparativos de 

balizamento/estimativa de preços, acostados aos respectivos autos. 

 

Destarte, o comparativo de preços dos produtos efetuados pela CGU junto à outros 

Municípios do mesmo porte, não é motivo suficiente para comprovar cabalmente os 

infundados e frágeis indícios de superfaturamento, haja vista que, na maioria dos casos, 

não estão englobados no preço final dos respectivos produtos, outras circunstâncias 

adicionais, como no presente caso, a logística da entrega ponto a ponto dos referidos 

produtos, conforme exemplificado acima, e que acabam agregando, mesmo que 

indiretamente, no preço final da mercadoria a ser entregue. 

 

Assim sendo, faz-se imperioso ressaltar ao final que em todos os certames licitatórios acima 

referenciados a modalidade empregada foi o Pregão, o que por si só já pressupõe a 

atribuição de uma maior competitividade aos certames, tendo em vista seu rito simplificado 

e eficaz, sendo certo que em todos os processos administrativos foi dada ampla publicidade, 

comprovado tal fato através das publicações no Diário Oficial, bem como nos jornais de 

grande circulação, cumprindo assim com o que impõe a Lei Federal nº 10.520/2002 e o 

Estatuto Federal Licitatório. 

 

Isto posto, alinhando-se as razões ao alto descortino desta Egrégia Controladoria Regional 

da União – CGU, requer que após a acurada análise fática e documental dos autos 

relacionados, que opine pelo Arquivamento do presente, pela absoluta ausência de justa 

causa das razões que embasaram as supostas falhas/irregularidades apontadas neste 

Relatório Preliminar.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em relação ao contrato nº 161/2010 da empresa JV Alimentos Ltda., considerando as 

prorrogações contratuais, estima-se um prejuízo potencial mínimo de R$ 863.188,91 

(oitocentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e um centavos) nessa 

contratação). 

 

Menciona a Prefeitura de Vinhedo a questão da entrega ponto a ponto. No entanto, pesquisa 

junto a fornecedores deste tipo de produto mostrou que esta questão não onera em muito o 

preço do produto. Pelo que fomos informados, o custo por kg. para este tipo de entrega seria 

de R$0,80 para produtos não perecíveis e de R$1,20 para produtos perecíveis. Ou seja, o 

custo total por esta forma de entrega, considerando todo o volume entregue, seria de 

R$282.473,60, o que acrescentaria aproximadamente 14% ao preço final. No entanto, se 

descontarmos o preço do frete que necessariamente seria cobrado na entrega em um único 

ponto, este acréscimo seria ainda menor. Não é, portanto, um argumento válido para 

diferenças de preços tão significativas. 

 

Desta forma, não consideramos válidos os argumentos apresentados para justificar a 

constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 



 

 

Recomendação 1: Adotar medidas administrativas necessárias para apurar e ressarcir os 

valores relativos a despesas com preços acima da média de mercado, com valores potenciais 

de prejuízo mínimo de R$ 863.217,66, e caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de 

contas especial. 

 

 

2.1.5 Contrato nº 162/2010 - superfaturamento na aquisição de produtos perecíveis - 

prejuízo potencial mínimo de R$ 929.826,00. 
 

Fato 
 

O contrato nº 162/2010, de 08/09/2010, celebrado entre a empresa Cecapa Distribuidora de 

Alimentos Ltda. (CNPJ 08.391.825/0001-96) e a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

refere-se ao fornecimento dos produtos perecíveis, conforme Pregão Presencial nº 46/2010 

(lote 2). O valor total contratado foi de R$ 2.580.000,00 (dois milhões e quinhentos e oitenta 

mil reais). 

 

Em relação à avaliação dos custos praticados nessa contratação, realizou-se pesquisa de 

preços tendo como referência contratações de prefeituras, no mesmo período, para aquisição 

de alimentos da merenda escolar. 

 

Verificou-se que a empresa Iotti Griffe da Carne Ltda. (mesmos sócios da empresa Cecapa 

Distribuidora de Alimentos Ltda.) forneceu carne bovina tipo patinho moída congelada no 

valor unitário de R$ 10,35 para a Prefeitura Municipal de Itapetininga/SP, conforme ata de 

registro de preços nº 116/2010 (processo 168/2010). O valor unitário de contratação da carne 

bovina moída in natura congelada pela Prefeitura Municipal de Vinhedo foi de R$ 16,168. 

Assim, nesse comparativo, houve uma diferença a maior em 56,21%. 

 

Os itens “pasta de atum” e “pasta de frango” não puderam ser avaliados devido às 

especificidades das mesmas. O item requeijão cremoso também não foi avaliado. 

 

Em relação aos demais produtos, foram considerados para comparação os valores 

contratados pela Prefeitura Municipal de Paulínia/SP, também pertencente à região 

metropolitana de Campinas/SP, conforme registro de preços (pregão presencial nº 31/2010 e 

nº 49/2010). 

 

Segue quadro comparativo desses preços: 

 

Produto Quantidade (*) 

Preço 

Unitário 

(*) 

(A) 

Preço 

Unitário 

(**) 

(B) 

Diferença 

(A)-(B) 

Valor (R$) 

(Quantidade 

x 

Diferença) 

Almôndega bovina congelada 20.000 15,608 9,11 6,50 129.960,00 

Carne bovina em cubos in 

natura congelada 
24.000 17,426 13,35 4,08 97.824,00 

Carne bovina em iscas in 

natura congelada 
10.000 17,426 13,35 4,08 40.760,00 

Carne bovina moída in natura 

congelada 
30.000 16,168 10,35 5,82 174.540,00 

Carne de frango cozida 

temperada desfiada e 

congelada 

24.000 16,008 9,50 6,51 156.192,00 



 

 

Cortes congelados de frango 

in natura tipo “sassami” 
20.000 15,638 13,90 1,74 34.760,00 

Cortes de coxa e sobrecoxa 

sem osso e com pele 

congelados in natura 

3.000 10,386 5,50 4,89 14.658,00 

Peixe congelado tipo cação 

azul 
8.000 18,114 7,97 10,14 81.152,00 

Salsicha tipo hot dog 

congelada 
20.000 15,099 5,10 10,00 199.680,00 

Total 929.826,00 

(*) Contrato nº 162/2010 - Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 

(**) Registro de Preços: Prefeitura Municipal de Paulínia/SP. 

 

O comparativo dos produtos avaliados abrange 75% do total dos itens (produtos) 

contratados, correspondendo a 96% do valor total contratado. Além disso, não há como 

garantir a adequabilidade dos preços praticados pelas prefeituras pesquisadas. Mesmo assim, 

observa-se um prejuízo potencial mínimo de R$ 929.826,00 (novecentos e vinte e nove mil e 

oitocentos e vinte e seis reais). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Por fim, antes de adentrarmos no mérito dos apontamentos relacionados à supostos 

superfaturamentos nas contratações acima referenciadas, faz-se imperioso traçar um breve 

histórico, com algumas observações imprescindíveis sobre os referidos Pregões relativos à 

compra dos produtos alimentícios para uso diário na merenda escolar. 

 

O Pregão nº 173/2011 foi realizado em 03 (três) lotes, sendo que resultaram 

respectivamente 03 (três) contratações, da seguinte forma: Estocáveis: Empresa vencedora 

contratada: Conser Com. De Alimentos e Serviços Ltda (Contrato nº 114/2011); 

Hortifrutigranjeiros: Empresa vencedora contratada: Marcelo Pereira Bezerra – EPP 

(Contrato nº 115/2011). O início da vigência deu-se a partir de 28/11/2011. Lembramos 

que, neste caso, houve apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 

TCESP acerca da aglutinação de itens, tendo já a Prefeitura Municipal de Vinhedo 

apresentado suas devidas razões, não havendo ainda decisão desta Corte de Contas sobre a 

regularidade do certame. 

 

Em 2013, publicamos um certame, Pregão nº 01/2013, distribuindo-se os produtos em 05 

(cinco) lotes dentre estocáveis, perecíveis, não perecíveis e hortifrúti. Após a publicação, em 

03/01/2013, houve representação da Empresa CVS Comércio de Alimentos Eireli junto ao 

TCESP, referente novamente à composição dos lotes, sendo que esta Corte determinou a 

suspensão da licitação, que restou revogada em 17/01/2013. 

 

Pois bem, a fim de sanear a questão, a Prefeitura Municipal de Vinhedo realizou 04 

(quatro) certames distintos, a saber: 

 

1) Pregão nº 40/2013, para aquisição de produtos hortifrúti, publicada em 09/05/2013 e 

homologada em 22/05/2013, tendo vigência a partir de 05/06/2013, com o Contrato nº 

36/2013, firmado com a Empresa Marcelo Pereira Bezerra – EPP. 

 



 

 

2) Pregão nº 43/2013, para aquisição de pães, publicado em 16/05/2013 e homologado em 

04/10/2013 (3ª versão), tendo vigência a partir de 15/10/2013, com o Contrato nº 73/2013, 

firmado com a Empresa Panificadora e Distribuidora Re Ali Junior – Ltda. 

 

3) Pregão nº 44/2013, para aquisição de produtos cárneos, publicado em 16/05/2013, 

homologado em 12/06/2013, tendo vigência a partir de 02/07/2013, com o Contrato nº 

43/2013, firmado com a Empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda – EPP. 

 

4) Pregão nº 42/2013, para aquisição de alimentos estocáveis, publicado em 16/05/2013; 

Em virtude de representação interposta junto ao TCESP pela Empresa Citrorio S.J. do Rio 

Preto Ltda – EPP, que alegou a irregular aglutinação de itens incompatíveis, esta Corte de 

Contas suspendeu o certame licitatório. 

 

Desse evento, resultou a revogação da licitação pela Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

Diante disto, foi necessária a realização de novo estudo pelo Departamento de Merenda 

Escolar Municipal, visando atender às recomendações do Tribunal de Contas – TCESP no 

sentido de se promover licitação do Tipo Menor Preço por Item, sendo a subdivisão em 

lotes, como havia sido feito até então. 

 

Contudo, um problema se asseverou. Sendo 41 (quarenta e um) pontos de entrega, a 

possibilidade de muitas empresas sagrarem-se vencedoras inviabilizaria as entregas ponto 

a ponto, como vinha sendo realizado até então, para entrega dos hortifrúti, pães e produtos 

cárneos. 

 

A logística ficaria caótica, e adaptações tornar-se-iam necessárias a fim de ao mesmo 

tempo atender a determinação do TCESP e evitar o desabastecimento das Unidades de 

Ensino. 

 

Em virtude dessas dificuldades previstas, primeiro procurou-se estudar quais as 

quantidades que suprimiriam a demanda das escolas fazendo-se um estoque. 

 

Para que isto fosse possível, o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação 

necessitaria de adaptações para receber todos os produtos estocáveis, passando a 

Secretaria a realizar as entregas nas unidades escolares. 

 

Tais adaptações foram realizadas e, está agora o almoxarifado apto a receber maiores 

quantidades para estoques, não havendo mais a necessidade de se agregarem ao preço final 

da mercadoria o serviço de entrega ponto a ponto pelas Empresas, como bem representou a 

hipótese dos Pregões acima referenciados. 

 

Contudo, as novas condições apresentadas por uma licitação do Tipo Menor Preço por 

Item, com apenas 03 (três) entregas anuais (ao contrário da versão anterior que além da 

aglutinação de itens obrigaria a tais entregas semanais em 41 (quarenta e um) pontos 

diferentes trouxeram dificuldades ao Departamento de Compras quanto à obtenção de 

orçamentos, demonstrando desinteresse imediato das Empresas do ramo cadastradas na 

Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

 

Até cotações em supermercados (varejo) de Vinhedo foram realizadas, mas como alguns 

não apresentaram regularidade fiscal, suas cotações ficaram impossibilitadas de integrar o 



 

 

balizamento, em virtude de orientações internas sobre validade do orçamento obtido com 

Empresas irregulares perante o fisco. 

 

Após grande esforço, foram obtidos 03 (três) orçamentos com Empresas regulares, tendo 

havido desmembramento do revogado Pregão nº 42/2013 em 03 (três) certames distintos, 

quais sejam: i) Pregão nº 107/2013 para produtos formulados; ii) Pregão nº 125/2013 para 

produtos lácteos; iii) Pregão nº 126/2013 para produtos Estocáveis, todos do Tipo Menor 

Preço por Item. 

 

Especialmente quanto ao Pregão nº 123/2013, referente à produtos Estocáveis, houve 

participação de 12 (doze) Empresas, sendo que 07 (sete) venceram itens diversos. Sua 

publicação ocorreu em 28 de novembro e a abertura da Sessão Pública ocorreu em 10 de 

dezembro. 

 

Portanto, a queda dos preços não foi por acaso, mas fruto e um série de adaptações e 

condições novas que desde maio de 2013 vêm sendo postas em prática, tudo para atender à 

economicidade e às diuturnas determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

– TCESP, não havendo nenhuma relação entre as quedas nos preços e as denúncias que 

foram ventiladas na Imprensa (o que se verifica pela própria cronologia dos fatos), em sua 

maioria destituídas de informações elucidativas quanto às práticas de preço e condições de 

entrega específicas que deve o Município de Vinhedo observar quanto de suas licitações. 

 

Para finalizar a presente informação preliminar, insta-nos destacar ainda que todos os 

quantitativos e valores constantes dos Processos Administrativos – PA: 10.244-7/2011 

(Pregão nº 173/2011); PA: 10.985/2010 (Pregão nº 46/2010); PA: 3986-8/2013 (Pregão nº 

44/2013), sem exceção, foram fruto de ampla pesquisa de mercado efetuadas junto à outras 

empresas do mesmo ramo do objeto licitado, sendo que foram obtidos inclusive mais de 03 

(três) cotações/orçamentos para cada certame, cumprindo assim com as recentes 

determinações impostas pelo TCE/SP, consoante nota-se pelos mapas comparativos de 

balizamento/estimativa de preços, acostados aos respectivos autos. 

 

Destarte, o comparativo de preços dos produtos efetuados pela CGU junto à outros 

Municípios do mesmo porte, não é motivo suficiente para comprovar cabalmente os 

infundados e frágeis indícios de superfaturamento, haja vista que, na maioria dos casos, 

não estão englobados no preço final dos respectivos produtos, outras circunstâncias 

adicionais, como no presente caso, a logística da entrega ponto a ponto dos referidos 

produtos, conforme exemplificado acima, e que acabam agregando, mesmo que 

indiretamente, no preço final da mercadoria a ser entregue. 

 

Assim sendo, faz-se imperioso ressaltar ao final que em todos os certames licitatórios acima 

referenciados a modalidade empregada foi o Pregão, o que por si só já pressupõe a 

atribuição de uma maior competitividade aos certames, tendo em vista seu rito simplificado 

e eficaz, sendo certo que em todos os processos administrativos foi dada ampla publicidade, 

comprovado tal fato através das publicações no Diário Oficial, bem como nos jornais de 

grande circulação, cumprindo assim com o que impõe a Lei Federal nº 10.520/2002 e o 

Estatuto Federal Licitatório. 

 

Isto posto, alinhando-se as razões ao alto descortino desta Egrégia Controladoria Regional 

da União – CGU, requer que após a acurada análise fática e documental dos autos 

relacionados, que opine pelo Arquivamento do presente, pela absoluta ausência de justa 



 

 

causa das razões que embasaram as supostas falhas/irregularidades apontadas neste 

Relatório Preliminar.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Especificamente em relação aos preços praticados no curso da execução do Contrato nº 

162/2010 (Pregão nº 46/2010), a manifestação da unidade examinada limita-se a asseverar 

que realizou pesquisa de mercado, tendo obtido mais de três cotações/orçamentos, 

“cumprindo assim com as recentes determinações impostas pelo TCE/SP”. Além disso, 

sobre os elevados preços praticados, a Prefeitura de Vinhedo considera que as condições de 

entrega no município são específicas, porque adota uma logística de entrega ponto a ponto.  

 

Não é aceitável a alegação segundo a qual a logística de entrega ponto a ponto justificaria 

tamanha diferença nos preços, mesmo porque os valores foram comparados com aqueles 

praticados por outras prefeituras da região, e que realizaram aquisições similares no mesmo 

período. O Pregão Presencial n. 031/2010, realizado pela Prefeitura Municipal de Paulínia, 

por exemplo, também estabeleceu o regime de entrega ponto a ponto em todas as unidades 

escolares. 

 

Além disso, atenta-se que a mencionada especificidade logística alcançaria apenas a entrega 

ponto a ponto em 41 endereços em Vinhedo, o que exclui o restante do transporte do 

fornecedor até o Município. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas administrativas necessárias para apurar e ressarcir os 

valores relativos a despesas com preços acima da média de mercado, com valores potenciais 

de prejuízo mínimo de R$ 929.826,00, e caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de 

contas especial. 

 

 

2.1.6 Contrato nº 113/2011 - superfaturamento na aquisição de produtos estocáveis - 

prejuízo potencial mínimo de R$ 3.539.592,48. 
 

Fato 
 

O contrato nº 113/2011, de 28/11/2011, celebrado entre a empresa Conser Comércio de 

Alimentos e Serviços Ltda. (CNPJ 05.876.269/0001-50) e a Prefeitura Municipal de 

Vinhedo/SP refere-se ao fornecimento dos produtos estocáveis, conforme Pregão Presencial 

nº 173/2011 (lote 1). 

 

O valor total contratado foi de R$ 3.290.000,00 (três milhões e duzentos e noventa mil 

reais). A contratação foi composta por 79 itens de produtos estocáveis cujos volumes 

variaram de 20 kg (orégano) a 60 toneladas (arroz tipo I). 

 

Ao analisarmos detida e individualmente os preços pelos quais a municipalidade adquiriu os 

produtos estocáveis, objeto do contrato em análise, nota-se a prática de superfaturamento. 

Sem exceção, os preços pagos pela Prefeitura em todos os itens estavam acima daqueles 

praticados pelo mercado na época, como poderá ser visto na tabela a seguir. Antes, porém, 

cumpre esclarecer que nossa análise tomou como base os seguintes parâmetros: 



 

 

a) Os preços praticados atualmente pela própria Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP para os 

itens comuns já que esta, após as denúncias, que são de conhecimento público, realizou 

novos certames, para aquisição de produtos para a merenda escolar. Tais certames 

resultaram nos contratos 02/2014; 03/2014; 04/2014; 05/2014; 06/2014; 07/2014; 08/2014; 

09/2014; 11/2014; 12/2014; 13/2014; 

b) Pesquisa de preços com base nas contratações realizadas por outras Prefeituras e 

Entidades em períodos iguais ou mais próximos à vigência do contrato em questão. 

 

Pelo que apuramos, na média, o superfaturamento atingiu aproximadamente 174%.  

Todavia, chama particularmente a atenção os preços praticados para os itens 01 

(achocolatado em pó) e 37 (fórmula infantil hipoalérgica) que atingiram, respectivamente, 

306,07% e 587,09 %.  

 

No total o prejuízo estimado foi de R$ 1.769.796,24 (um milhão e setecentos e sessenta e 

nove mil e setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) para o período de 12 

meses. No entanto, podemos considerar que este prejuízo foi, no mínimo, o dobro, ou seja, 

R$ 3.539.592,48 (três milhões e quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e noventa e dois 

reais e quarenta e oito centavos), uma vez que o contrato foi utilizado também durante o ano 

de 2013. Quer dizer, sua vigência passou, irregularmente, de 12 para 24 meses, 

aproximadamente. 

 

Vale ressaltar ainda que o montante apurado representa um prejuízo mínimo, sendo que o 

efetivo tende a ser bem maior. Isto porque alguns aspectos teriam de ser considerados para 

uma aferição precisa. Todavia, o lapso de tempo decorrido impedem uma análise mais 

acurada. São eles: 

a) Os preços praticados atualmente (base de comparação para alguns itens) tendem a ser 

maior que aqueles praticados no momento da contratação, devido ao processo inflacionário; 

b) Em alguns itens os preços utilizados como base de comparação foram aqueles praticados 

no varejo e, portanto, é de se supor que para grandes quantidades, como as que foram 

adquiridas pela Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP, por meio do contrato em questão, estes 

tenderiam a ser menores; 

c) Devido à falta de um efetivo sistema de controle de estoques pela Prefeitura Municipal de 

Vinhedo/SP não foram consideradas possíveis divergências relativas aos produtos de fato 

fornecidos. Tanto no aspecto de quantidade como de qualidade. 

 

Item Produto Quantidade Unidade 

Preço 

Unitário 

(*) 

(A) 

Preço 

Unitário 

(**) 

(B) 

Diferença 

(A) - (B) 

Valor (R$) 

(Quantidade 

x Diferença) 

1. 
Achocolatado em 

pó.  
150 Kg 15,39 3,79 11,6 1.740,00 

2. Açúcar refinado 1700 Kg 4,083 1,29 2,793 4.748,10 

3. Alho in natura. 3.200 Kg 17,277 5,6 11,677 37.366,40 

4. Amido de milho 2.000 PCT 5,972 2 3,972 7.944,00 

5. 
Arroz agulhinha 

tipo 1 
60.000 Kg  3,217 1,8 1,417 85.020,00 

6. 
Aveia em flocos 

finos 
200 Kg 18,949 7,1 11,849 2.369,80 

7. Batata palha 500 Kg 40,988 13,5 27,488 13.744,00 

8. 
Bebida a base de 

soja integral.  
200 PT 35,636 16,8 18,836 3.767,20 



 

 

9. 
Bebida a base de 

soja integral 
100 PT 35,636 16,8 18,836 1.883,60 

10. 

Biscoito de 

polvilho 

tradicional salgado 

50 Kg 47,074 14,3 32,774 1.638,70 

11. 

18. 

Biscoito tipo 

“waffer” recheado 

sabor chocolate. 

350 Kg  19,569 7,98 11,589 4.056,15 

12. 

16. 

17. 

Biscoito tipo 

“amanteigado” 

sabor leite. 

2100 Kg 20,504 6,8 13,704 28.778,40 

13. 

Biscoito tipo 

“cream cracker” 

com gergelim 

900 Kg 19,569 6,4 13,169 11.852,10 

14. 
Biscoito tipo 

”maisena” 
600 Kg 19,569 4,7 14,869 8.921,40 

15. 

Biscoito tipo 

“rosquinhas” sabor 

coco  

800 Kg 20,504 6,27 14,234 11.387,20 

19. 
Caldo de galinha 

em pó.  
1.200 Kg 15,85 4,4 11,45 13.740,00 

20. 
Canjica de milho 

branca 
700 Kg 6,592 3,4 3,192 2.234,40 

21. 
Coco ralado 

desidratado 
100 Kg 72,039 20,85 51,189 5.118,90 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Composto lácteo 

“tipo shake” 

diversos sabores 

9600 Kg 24,183 12,9 11,283 108.316,80 

28. Doce de leite 600 Kg 24,183 6,9 17,283 10.369,80 

29. 
Ervilha em 

conserva 
2.200 Lta 12,721 9,38 3,341 7.350,20 

30. 
Farinha de 

mandioca torrada 
500 Kg 6,159 4,1 2,059 1.029,50 

31. 
Farinha de trigo 

especial 
1000 Kg  3,68 1,67 2,01 2.010,00 

32. 
Farinha de trigo 

para quibe. 
300 Kg  8,225 3,6 4,625 1.387,50 

33. 
Feijão carioquinha 

tipo I 
20.000 Kg  7,084 2,89 4,194 83.880,00 

34. Feijão preto 3.000 Kg 7,084 3,4 3,684 11.052,00 

35. 
Fermento químico 

em pó.   
100 LTA 9,927 2,95 6,977 697,70 

36. 
Flocos de milho 

açucarado 
700 Kg 20,602 6,29 14,312 10.018,40 

37. 
Fórmula infantil 

hipoalergênica 
50 LTA 162,84 23,7 139,14 6.957,00 

38. 

Fórmula infantil 

indicada a partir 

dos 6° mês 

600 Lta 30,598 12,98 17,618 10.570,80 

39. Fubá tipo mimoso 1.600 Kg 3,808 1,19 2,618 4.188,80 

40. 
Geléia de frutas 

sabores diversos 
1600 Kg 19,953 10,33 9,623 15.396,80 

41. Grão de bico 2000 Kg 13,991 4,7 9,291 18.582,00 

42. Leite condensado 1000 Kg 13,991 7,22 6,771 6.771,00 

43. 
Leite de coco 

c/200ml. 
300 FR 3,808 1,5 2,308 692,40 



 

 

44. 
Leite em pó, a base 

de soja. lata 
200 PT 40,801 12,18 28,621 5.724,20 

45. 

Leite em pó, 

integral, 

instantâneo 

6.000 Kg 27,302 13,99 13,312 79.872,00 

46. Lentilha tipo I 1.500 Kg 12,721 7,8 4,921 7.381,50 

47. 
Louro seco – 

pacote 300 grs. 
20 Kg 59,701 23,33 36,371 727,42 

48. 
Manjericão seco – 

pacote 300 grs. 
30 Kg 68,814 30,8 38,014 1.140,42 

49. 
Massa alimentícia 

tipo ave maria 
250 Kg 6,995 3,16 3,835 958,75 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Massa alimentícia 

seca para 

macarronada 

diversos tipos - 

pacotes 500g. 

20.500 Kg 6,995 3,38 3,615 74.107,50 

56. milho para pipoca 450 Kg 12,721 3,37 9,351 4.207,95 

57. Milho verde lata  2.400 LTA. 13,656 4,85 8,806 21.134,40 

58. 

59. 

Mini bolo rico em 

vitaminas e 

minerais diversos 

sabores 

52.000 PCT 1,19 0,51 0,68 35.360,00 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

Mistura para 

preparo de bolo 

diversos sabores. 

7200 Kg 20,504 9,8 10,704 77.068,80 

66. Molho de tomate  22.500 Kg 9,248 3,06 6,188 139.230,00 

67. 
Óleo de soja 

refinado. 
10.000 FR 4,703 2,85 1,853 18.530,00 

68. 

Orégano seco – 

pacote com 500 

grs. 

50 kg 42,259 29 13,259 662,95 

69. 
Pão tipo 

bisnaguinha”  
22.000 PCT 6,159 4,35 1,809 39.798,00 

70. 
Pão tipo forma 

integral  
17.000 PCT 6,159 3,35 2,809 47.753,00 

71. 
Pão tipo 

hamburger 
25.000 UM 0,817 0,32 0,497 12.425,00 

72. 

Pão tipo hot dog 

enriquecido com 

vitaminas e 

minerais 

650.000 Unid. 0,817 0,34 0,477 310.050,00 

73. 
Pó preparo de bolo 

salgado 
5.000 Kg 20,504 11 9,504 47.520,00 

74. 
Pó preparo de 

creme de milho 
2.200 Kg 20,504 13,44 7,064 15.540,80 

75. 
Pó preparo de 

gelatina  
1.800 Kg  11,324 6,7 4,624 8.323,20 

76. 
Pó preparo de purê 

de batata 
5.000 Kg  27,302 17,4 9,902 49.510,00 

77. 
Preparado sólido 

para refresco 
25.000 Kg 12,721 4,32 8,401 210.025,00 

78. 
Sal refinado extra 

iodado. 
5.200 Kg 2,194 0,8 1,394 7.248,80 

79. Vinagre de maça 3.500 Fr 4,703 1,87 2,833 9.915,50 



 

 

(750ml)  

total 1.769.796,24 

(*) Contrato nº 113/2011 – Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. 

(**) Contratos atuais da Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP e Registros de Preços de Prefeituras do Estado de 

São Paulo/SP. 

 

Com isso, considerando as prorrogações de vigência do contrato nº 113/2011, estima-se que 

houve um prejuízo potencial mínimo de R$ 3.539.592,48 (três milhões e quinhentos e trinta 

e nove mil e quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) nessa contratação.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Por fim, antes de adentrarmos no mérito dos apontamentos relacionados à supostos 

superfaturamentos nas contratações acima referenciadas, faz-se imperioso traçar um breve 

histórico, com algumas observações imprescindíveis sobre os referidos Pregões relativos à 

compra dos produtos alimentícios para uso diário na merenda escolar. 

 

O Pregão nº 173/2011 foi realizado em 03 (três) lotes, sendo que resultaram 

respectivamente 03 (três) contratações, da seguinte forma: Estocáveis: Empresa vencedora 

contratada: Conser Com. De Alimentos e Serviços Ltda (Contrato nº 114/2011); 

Hortifrutigranjeiros: Empresa vencedora contratada: Marcelo Pereira Bezerra – EPP 

(Contrato nº 115/2011). O início da vigência deu-se a partir de 28/11/2011. Lembramos 

que, neste caso, houve apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 

TCESP acerca da aglutinação de itens, tendo já a Prefeitura Municipal de Vinhedo 

apresentado suas devidas razões, não havendo ainda decisão desta Corte de Contas sobre a 

regularidade do certame. 

 

Em 2013, publicamos um certame, Pregão nº 01/2013, distribuindo-se os produtos em 05 

(cinco) lotes dentre estocáveis, perecíveis, não perecíveis e hortifrúti. Após a publicação, em 

03/01/2013, houve representação da Empresa CVS Comércio de Alimentos Eireli junto ao 

TCESP, referente novamente à composição dos lotes, sendo que esta Corte determinou a 

suspensão da licitação, que restou revogada em 17/01/2013. 

 

Pois bem, a fim de sanear a questão, a Prefeitura Municipal de Vinhedo realizou 04 

(quatro) certames distintos, a saber: 

 

1) Pregão nº 40/2013, para aquisição de produtos hortifrúti, publicada em 09/05/2013 e 

homologada em 22/05/2013, tendo vigência a partir de 05/06/2013, com o Contrato nº 

36/2013, firmado com a Empresa Marcelo Pereira Bezerra – EPP. 

 

2) Pregão nº 43/2013, para aquisição de pães, publicado em 16/05/2013 e homologado em 

04/10/2013 (3ª versão), tendo vigência a partir de 15/10/2013, com o Contrato nº 73/2013, 

firmado com a Empresa Panificadora e Distribuidora Re Ali Junior – Ltda. 

 

3) Pregão nº 44/2013, para aquisição de produtos cárneos, publicado em 16/05/2013, 

homologado em 12/06/2013, tendo vigência a partir de 02/07/2013, com o Contrato nº 

43/2013, firmado com a Empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda – EPP. 

 



 

 

4) Pregão nº 42/2013, para aquisição de alimentos estocáveis, publicado em 16/05/2013; 

Em virtude de representação interposta junto ao TCESP pela Empresa Citrorio S.J. do Rio 

Preto Ltda – EPP, que alegou a irregular aglutinação de itens incompatíveis, esta Corte de 

Contas suspendeu o certame licitatório. 

 

Desse evento, resultou a revogação da licitação pela Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

Diante disto, foi necessária a realização de novo estudo pelo Departamento de Merenda 

Escolar Municipal, visando atender às recomendações do Tribunal de Contas – TCESP no 

sentido de se promover licitação do Tipo Menor Preço por Item, sendo a subdivisão em 

lotes, como havia sido feito até então. 

 

Contudo, um problema se asseverou. Sendo 41 (quarenta e um) pontos de entrega, a 

possibilidade de muitas empresas sagrarem-se vencedoras inviabilizaria as entregas ponto 

a ponto, como vinha sendo realizado até então, para entrega dos hortifrúti, pães e produtos 

cárneos. 

 

A logística ficaria caótica, e adaptações tornar-se-iam necessárias a fim de ao mesmo 

tempo atender a determinação do TCESP e evitar o desabastecimento das Unidades de 

Ensino. 

 

Em virtude dessas dificuldades previstas, primeiro procurou-se estudar quais as 

quantidades que suprimiriam a demanda das escolas fazendo-se um estoque. 

 

Para que isto fosse possível, o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação 

necessitaria de adaptações para receber todos os produtos estocáveis, passando a 

Secretaria a realizar as entregas nas unidades escolares. 

 

Tais adaptações foram realizadas e, está agora o almoxarifado apto a receber maiores 

quantidades para estoques, não havendo mais a necessidade de se agregarem ao preço final 

da mercadoria o serviço de entrega ponto a ponto pelas Empresas, como bem representou a 

hipótese dos Pregões acima referenciados. 

 

Contudo, as novas condições apresentadas por uma licitação do Tipo Menor Preço por 

Item, com apenas 03 (três) entregas anuais (ao contrário da versão anterior que além da 

aglutinação de itens obrigaria a tais entregas semanais em 41 (quarenta e um) pontos 

diferentes trouxeram dificuldades ao Departamento de Compras quanto à obtenção de 

orçamentos, demonstrando desinteresse imediato das Empresas do ramo cadastradas na 

Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

 

Até cotações em supermercados (varejo) de Vinhedo foram realizadas, mas como alguns 

não apresentaram regularidade fiscal, suas cotações ficaram impossibilitadas de integrar o 

balizamento, em virtude de orientações internas sobre validade do orçamento obtido com 

Empresas irregulares perante o fisco. 

 

Após grande esforço, foram obtidos 03 (três) orçamentos com Empresas regulares, tendo 

havido desmembramento do revogado Pregão nº 42/2013 em 03 (três) certames distintos, 

quais sejam: i) Pregão nº 107/2013 para produtos formulados; ii) Pregão nº 125/2013 para 

produtos lácteos; iii) Pregão nº 126/2013 para produtos Estocáveis, todos do Tipo Menor 

Preço por Item. 

 



 

 

Especialmente quanto ao Pregão nº 123/2013, referente à produtos Estocáveis, houve 

participação de 12 (doze) Empresas, sendo que 07 (sete) venceram itens diversos. Sua 

publicação ocorreu em 28 de novembro e a abertura da Sessão Pública ocorreu em 10 de 

dezembro. 

 

Portanto, a queda dos preços não foi por acaso, mas fruto e um série de adaptações e 

condições novas que desde maio de 2013 vêm sendo postas em prática, tudo para atender à 

economicidade e às diuturnas determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

– TCESP, não havendo nenhuma relação entre as quedas nos preços e as denúncias que 

foram ventiladas na Imprensa (o que se verifica pela própria cronologia dos fatos), em sua 

maioria destituídas de informações elucidativas quanto às práticas de preço e condições de 

entrega específicas que deve o Município de Vinhedo observar quanto de suas licitações. 

 

Para finalizar a presente informação preliminar, insta-nos destacar ainda que todos os 

quantitativos e valores constantes dos Processos Administrativos – PA: 10.244-7/2011 

(Pregão nº 173/2011); PA: 10.985/2010 (Pregão nº 46/2010); PA: 3986-8/2013 (Pregão nº 

44/2013), sem exceção, foram fruto de ampla pesquisa de mercado efetuadas junto à outras 

empresas do mesmo ramo do objeto licitado, sendo que foram obtidos inclusive mais de 03 

(três) cotações/orçamentos para cada certame, cumprindo assim com as recentes 

determinações impostas pelo TCE/SP, consoante nota-se pelos mapas comparativos de 

balizamento/estimativa de preços, acostados aos respectivos autos. 

 

Destarte, o comparativo de preços dos produtos efetuados pela CGU junto à outros 

Municípios do mesmo porte, não é motivo suficiente para comprovar cabalmente os 

infundados e frágeis indícios de superfaturamento, haja vista que, na maioria dos casos, 

não estão englobados no preço final dos respectivos produtos, outras circunstâncias 

adicionais, como no presente caso, a logística da entrega ponto a ponto dos referidos 

produtos, conforme exemplificado acima, e que acabam agregando, mesmo que 

indiretamente, no preço final da mercadoria a ser entregue. 

 

Assim sendo, faz-se imperioso ressaltar ao final que em todos os certames licitatórios acima 

referenciados a modalidade empregada foi o Pregão, o que por si só já pressupõe a 

atribuição de uma maior competitividade aos certames, tendo em vista seu rito simplificado 

e eficaz, sendo certo que em todos os processos administrativos foi dada ampla publicidade, 

comprovado tal fato através das publicações no Diário Oficial, bem como nos jornais de 

grande circulação, cumprindo assim com o que impõe a Lei Federal nº 10.520/2002 e o 

Estatuto Federal Licitatório. 

 

Isto posto, alinhando-se as razões ao alto descortino desta Egrégia Controladoria Regional 

da União – CGU, requer que após a acurada análise fática e documental dos autos 

relacionados, que opine pelo Arquivamento do presente, pela absoluta ausência de justa 

causa das razões que embasaram as supostas falhas/irregularidades apontadas neste 

Relatório Preliminar.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em relação ao contrato nº 113/2011 da empresa Conser Comércio de Alimentos e Serviços 

Ltda., considerando as prorrogações contratuais, estima-se que houve um prejuízo potencial 

mínimo de R$ 3.539.592,48 (três milhões e quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e 

noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) nessa contratação. 



 

 

 

Menciona a Prefeitura de Vinhedo a questão da entrega ponto a ponto. No entanto, pesquisa 

junto a fornecedores deste tipo de produto mostrou que esta questão não onera em muito o 

preço do produto. Pelo que fomos informados, o custo por kg. para este tipo de entrega seria 

de R$0,80 para produtos não perecíveis e de R$1,20 para produtos perecíveis. Ou seja, o 

custo total por esta forma de entrega, considerando todo o volume contratado para o período 

de um ano, seria de R$217.252,00, o que acrescentaria aproximadamente 7% ao preço final. 

No entanto, se descontarmos o preço do frete que necessariamente seria cobrado na entrega 

em um único ponto, este acréscimo seria bem menor. Assim, não a questão da entrega ponto 

a ponto não é um argumento válido para justificar a discrepância nos preços. 

 

Desta forma, não consideramos válidos os argumentos apresentados para justificar a 

constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas administrativas necessárias para apurar e ressarcir os 

valores relativos a despesas com preços acima da média de mercado, com valores potenciais 

de prejuízo mínimo de R$ 3.539.594,38, e caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de 

contas especial. 

 

 

2.1.7 Contrato nº 114/2011 - superfaturamento na aquisição de produtos perecíveis - 

prejuízo potencial mínimo de R$ 2.087.846,85. 
 

Fato 
 

O contrato nº 114/2011, de 28/11/2011, celebrado entre a empresa Cecapa Distribuidora de 

Alimentos Ltda. (CNPJ 08.391.825/0001-96) e a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

refere-se ao fornecimento dos produtos perecíveis, conforme Pregão Presencial nº 173/2011 

(lote 2). O valor total contratado foi de R$ 3.118.999,91 (três milhões e cento e dezoito mil e 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos). 

 

Em relação à avaliação dos custos praticados nessa contratação, realizou-se pesquisa de 

preços tendo como referência contratações de aquisições de alimentos pelas prefeituras no 

período examinado. 

 

Verificou-se que a empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. foi contratada pela 

Prefeitura Municipal de São Roque/SP para aquisição de 20.000 quilos de peito de frango, 

sem pele, congelado, sem tempero, da marca Iotti, pelo valor unitário de R$ 8,90 (ata nº 

086/2012).  

 

A empresa Iotti Griffe da Carne Ltda. (mesmos sócios da empresa Cecapa Distribuidora de 

Alimentos Ltda.) foi contratada pela Prefeitura Municipal de Francisco Morato/SP, 

conforme ata de registro de preços nº 01/2013 (pregão 02/2013 – processo nº 560-1/2013). 

Para aquisição de 15.000 quilos de peito de frango em iscas, sem osso e sem pele, pacote 

com um quilo, congelada, o valor unitário foi de R$ 9,90. Para aquisição de 27.000 quilos de 

filé de peito de frango sassami, pacote com 1 quilo, congelada, o valor unitário foi de R$ 

7,25. A Prefeitura Municipal de Vinhedo adquiriu cortes congelados de frango in natura tipo 

sassami pelo valor unitário de R$ 15,55. Assim, houve uma diferença a maior de 114,48% 

nessa contratação. 

 



 

 

Os seguintes itens não puderam ser avaliados devido à especificação das mesmas: 

a) carne bovina cozida desfiada embalagem pouch; 

b) peito de frango cozido, temperado, desfiado e água; 

c) patê cremoso de sardinha. 

 

Em relação aos demais produtos, foram considerados para comparação os valores 

contratados por outras prefeituras no Estado de São Paulo, conforme detalhamento a seguir:  

 

1) Conforme ata de registro de preços do Pregão Presencial nº 019/2011, a Prefeitura 

Municipal de Altinópolis/SP adquiriu almôndegas de carne bovina congelada pelo valor 

unitário de R$ 6,70 o quilo, sendo que a Prefeitura de Vinhedo/SP adquiriu o mesmo item 

por R$ 19,322 o quilo, ou seja, valor a maior em 188%. Em relação ao hamburger de carne 

de aves e bovina, o município de Altinópolis/SP adquiriu o item por R$ 6,50 o quilo, 

enquanto que o município de Vinhedo/SP por R$ 18,55, ou seja, valor superior em 185%. 

Quanto ao queijo mussarela fatiado, a Prefeitura de Altinópolis/SP adquiriu por 13,00 o 

quilo, e a Prefeitura de Vinhedo/SP por 24,357, ou seja, valor a maior em 87%; 

 

2) Tendo em vista os preços registrados do pregão presencial nº 030/2011, a Prefeitura 

Municipal de Cerquilho/SP adquiriu o item presunto magro cozido por R$ 8,00 o quilo, 

enquanto que a Prefeitura de Vinhedo/SP por R$ 20,615 o quilo, ou seja, valor a maior em 

158%. Em relação ao requeijão cremoso, a Prefeitura de Cerquilho/SP adquiriu o item por 

R$ 7,70 o quilo, e a Prefeitura de Vinhedo/SP por R$ 19,505 o quilo, ou seja, valor superior 

em 153%; 

 

3) Conforme ata de registro de preços nº 041/2011 do pregão presencial nº 016/2011, a 

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP adquiriu atum ralado pelo valor de R$ 17,00 o 

quilo, enquanto que a Prefeitura de Vinhedo/SP por R$ 37,477 o quilo, ou seja, valor a 

maior em 120%. De acordo com a ata de registro de preços nº 007/2011 do pregão 

presencial nº 012/2010, a Prefeitura de Estiva Gerbi/SP adquiriu margarina vegetal com sal 

por R$ 5,85 o quilo, e a Prefeitura de Vinhedo/SP por R$ 10,264 o quilo, ou seja, valor a 

maior em 76%. Nessa mesma ata, a Prefeitura de Estiva Gerbi/SP adquiriu pão de queijo 

congelado por R$ 6,15 o quilo, enquanto que a Prefeitura de Vinhedo/SP por R$ 14,296 o 

quilo, ou seja, valor superior em 133%. Também na referida ata, a Prefeitura de Estiva 

Gerbi/SP adquiriu carne de frango empanada congelada por R$ 7,50 o quilo, e a Prefeitura 

de Vinhedo/SP por R$ 20,431 o quilo, ou seja, valor superior em 172%; 

 

4) Conforme ata de registro de preços nº 22/2011 do pregão presencial nº 25/2011, a 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP adquiriu coxa e sobrecoxa de 

frango sem osso e sem pele congelada por R$ 6,60 o quilo, e a Prefeitura de Vinhedo/SP por 

R$ 16,920 o quilo, ou seja, valor superior em 156%. Já em relação à ata de registro de 

preços nº 023/2011, a Prefeitura Municipal de Ibitinga/SP adquiriu salsicha congelada por 

R$ 2,89 o quilo, enquanto que a Prefeitura de Vinhedo/SP contratou por R$ 10,206 o quilo, 

ou seja, valor superior em 253%; 

 

5) Conforme ata de registro de preços do pregão presencial nº 156/2010, a Prefeitura 

Municipal de Itapetininga/SP adquiriu carne bovina tipo patinho moída congelada por R$ 

12,00 o quilo. A Prefeitura de Vinhedo/SP contratou o mesmo item por R$ 23,634 o quilo, 

ou seja, valor superior em 97%; 

 



 

 

6) A Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista/SP contratou o item file de peito de frango 

em cortes, tipo sassami, pelo valor de R$ 6,89 o quilo (contrato nº 070/2011 com valor 

realinhado). A Prefeitura de Vinhedo/SP adquiriu o mesmo item por R$ 18,55 o quilo, ou 

seja, valor a maior em 169%; 

 

7) A Prefeitura Municipal de Araras/SP apresenta preços registrados para peixe de file de 

tilápia pelo valor de R$ 13,00 o quilo e para filé de peixe congelado por 14,00 o quilo. A 

Prefeitura Municipal de Vinhedo contratou peixe tipo mini file congelado de tilápia por R$ 

24,56 o quilo, ou seja, valor superior em 75%; 

 

8) A Prefeitura Municipal de Atibaia/SP adquiriu nhoque de soja pelo valor unitário de R$ 

10,00 (ata de registro de preços nº 059/2013). A Prefeitura de Vinhedo/SP contratou por R$ 

18,377, ou seja, valor a maior em 84%. 

 

Segue quadro comparativo desses preços: 

 

Produto Quantidade (*) 

Preço 

Unitário 

(*) 

(A) 

Preço 

Unitário 

(**) 

(B) 

Diferença 

(A)-(B) 

Valor (R$) 

(Quantidade 

x 

Diferença) 

Almôndega bovina congelada 12.000 19,322 6,70 12,622 151.464,00 

Atum ralado em óleo 

comestível e caldo vegetal 
3.500 37,477 17,00 20,477 71.669,50 

Carne bovina in natura 

congelada, moída, cubos ou 

tiras 

50.000 23,634 12,00 11,634 581.700,00 

Carne de frango empanada 

congelada 
4.600 20,431 7,50 12,931 59.482,60 

Cortes congelados de frango 

in natura tipo sassami 
14.000 18,550 6,89 11,660 163.240,00 

Cortes de coxa e sobrecoxa se 

osso e com pele congelados 

in natura 

5.000 16,920 6,60 10,320 51.600,00 

Hamburger de carne de aves e 

bovina 
16.000 18,550 6,50 12,050 24.100,00 

Margarina vegetal com sal 2.000 10,264 5,85 4,414 8.828,00 

Nhoque de soja congelado 2.000 18,377 10,00 8,377 16.754,00 

Pão de queijo congelado 2.500 14,296 6,15 8,146 20.365,00 

Peixe tipo mini file congelado 

de tilápia 
7.000 24,560 13,00 11,560 80.920,00 

Presunto cozido magro 

fatiado 
900 20,615 8,00 12,615 11.353.50 

Queijo tipo mussarela fatiado 900 24,357 13,00 11,357 10.221,30 

Requeijão cremoso 3.200 19,505 7,70 11,805 37.776,00 

Salsicha tipo hot dog 

congelada 
14.000 10,206 2,89 7,316 102.424,00 

Total 1.391.897,90 

(*) Contrato nº 114/2011 - Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 

(**) Registro de Preços: Prefeituras no Estado de São Paulo/SP. 

 

O comparativo dos produtos avaliados abrange 83% do total dos itens (produtos) 

contratados, correspondendo a 81% do valor total contratado. Além disso, não há como 

garantir a adequabilidade dos preços praticados pelas prefeituras pesquisadas. Mesmo assim, 



 

 

observa-se diferença de R$ 1.391.897,90 (um milhão e trezentos e noventa e um mil e 

oitocentos e noventa e sete reais e noventa centavos). 

 

Dessa forma, considerando as prorrogações de vigência do contrato nº 114/2011 nos 

exercícios de 2012 e de 2013, estima-se que houve um prejuízo potencial mínimo de R$ 

2.087.846,85 (dois milhões e oitenta e sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) nessa contratação. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Por fim, antes de adentrarmos no mérito dos apontamentos relacionados à supostos 

superfaturamentos nas contratações acima referenciadas, faz-se imperioso traçar um breve 

histórico, com algumas observações imprescindíveis sobre os referidos Pregões relativos à 

compra dos produtos alimentícios para uso diário na merenda escolar. 

 

O Pregão nº 173/2011 foi realizado em 03 (três) lotes, sendo que resultaram 

respectivamente 03 (três) contratações, da seguinte forma: Estocáveis: Empresa vencedora 

contratada: Conser Com. De Alimentos e Serviços Ltda (Contrato nº 114/2011); 

Hortifrutigranjeiros: Empresa vencedora contratada: Marcelo Pereira Bezerra – EPP 

(Contrato nº 115/2011). O início da vigência deu-se a partir de 28/11/2011. Lembramos 

que, neste caso, houve apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 

TCESP acerca da aglutinação de itens, tendo já a Prefeitura Municipal de Vinhedo 

apresentado suas devidas razões, não havendo ainda decisão desta Corte de Contas sobre a 

regularidade do certame. 

 

Em 2013, publicamos um certame, Pregão nº 01/2013, distribuindo-se os produtos em 05 

(cinco) lotes dentre estocáveis, perecíveis, não perecíveis e hortifrúti. Após a publicação, em 

03/01/2013, houve representação da Empresa CVS Comércio de Alimentos Eireli junto ao 

TCESP, referente novamente à composição dos lotes, sendo que esta Corte determinou a 

suspensão da licitação, que restou revogada em 17/01/2013. 

 

Pois bem, a fim de sanear a questão, a Prefeitura Municipal de Vinhedo realizou 04 

(quatro) certames distintos, a saber: 

 

1) Pregão nº 40/2013, para aquisição de produtos hortifrúti, publicada em 09/05/2013 e 

homologada em 22/05/2013, tendo vigência a partir de 05/06/2013, com o Contrato nº 

36/2013, firmado com a Empresa Marcelo Pereira Bezerra – EPP. 

 

2) Pregão nº 43/2013, para aquisição de pães, publicado em 16/05/2013 e homologado em 

04/10/2013 (3ª versão), tendo vigência a partir de 15/10/2013, com o Contrato nº 73/2013, 

firmado com a Empresa Panificadora e Distribuidora Re Ali Junior – Ltda. 

 

3) Pregão nº 44/2013, para aquisição de produtos cárneos, publicado em 16/05/2013, 

homologado em 12/06/2013, tendo vigência a partir de 02/07/2013, com o Contrato nº 

43/2013, firmado com a Empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda – EPP. 

 



 

 

4) Pregão nº 42/2013, para aquisição de alimentos estocáveis, publicado em 16/05/2013; 

Em virtude de representação interposta junto ao TCESP pela Empresa Citrorio S.J. do Rio 

Preto Ltda – EPP, que alegou a irregular aglutinação de itens incompatíveis, esta Corte de 

Contas suspendeu o certame licitatório. 

 

Desse evento, resultou a revogação da licitação pela Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

Diante disto, foi necessária a realização de novo estudo pelo Departamento de Merenda 

Escolar Municipal, visando atender às recomendações do Tribunal de Contas – TCESP no 

sentido de se promover licitação do Tipo Menor Preço por Item, sendo a subdivisão em 

lotes, como havia sido feito até então. 

 

Contudo, um problema se asseverou. Sendo 41 (quarenta e um) pontos de entrega, a 

possibilidade de muitas empresas sagrarem-se vencedoras inviabilizaria as entregas ponto 

a ponto, como vinha sendo realizado até então, para entrega dos hortifrúti, pães e produtos 

cárneos. 

 

A logística ficaria caótica, e adaptações tornar-se-iam necessárias a fim de ao mesmo 

tempo atender a determinação do TCESP e evitar o desabastecimento das Unidades de 

Ensino. 

 

Em virtude dessas dificuldades previstas, primeiro procurou-se estudar quais as 

quantidades que suprimiriam a demanda das escolas fazendo-se um estoque. 

 

Para que isto fosse possível, o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação 

necessitaria de adaptações para receber todos os produtos estocáveis, passando a 

Secretaria a realizar as entregas nas unidades escolares. 

 

Tais adaptações foram realizadas e, está agora o almoxarifado apto a receber maiores 

quantidades para estoques, não havendo mais a necessidade de se agregarem ao preço final 

da mercadoria o serviço de entrega ponto a ponto pelas Empresas, como bem representou a 

hipótese dos Pregões acima referenciados. 

 

Contudo, as novas condições apresentadas por uma licitação do Tipo Menor Preço por 

Item, com apenas 03 (três) entregas anuais (ao contrário da versão anterior que além da 

aglutinação de itens obrigaria a tais entregas semanais em 41 (quarenta e um) pontos 

diferentes trouxeram dificuldades ao Departamento de Compras quanto à obtenção de 

orçamentos, demonstrando desinteresse imediato das Empresas do ramo cadastradas na 

Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

 

Até cotações em supermercados (varejo) de Vinhedo foram realizadas, mas como alguns 

não apresentaram regularidade fiscal, suas cotações ficaram impossibilitadas de integrar o 

balizamento, em virtude de orientações internas sobre validade do orçamento obtido com 

Empresas irregulares perante o fisco. 

 

Após grande esforço, foram obtidos 03 (três) orçamentos com Empresas regulares, tendo 

havido desmembramento do revogado Pregão nº 42/2013 em 03 (três) certames distintos, 

quais sejam: i) Pregão nº 107/2013 para produtos formulados; ii) Pregão nº 125/2013 para 

produtos lácteos; iii) Pregão nº 126/2013 para produtos Estocáveis, todos do Tipo Menor 

Preço por Item. 

 



 

 

Especialmente quanto ao Pregão nº 123/2013, referente à produtos Estocáveis, houve 

participação de 12 (doze) Empresas, sendo que 07 (sete) venceram itens diversos. Sua 

publicação ocorreu em 28 de novembro e a abertura da Sessão Pública ocorreu em 10 de 

dezembro. 

 

Portanto, a queda dos preços não foi por acaso, mas fruto e um série de adaptações e 

condições novas que desde maio de 2013 vêm sendo postas em prática, tudo para atender à 

economicidade e às diuturnas determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

– TCESP, não havendo nenhuma relação entre as quedas nos preços e as denúncias que 

foram ventiladas na Imprensa (o que se verifica pela própria cronologia dos fatos), em sua 

maioria destituídas de informações elucidativas quanto às práticas de preço e condições de 

entrega específicas que deve o Município de Vinhedo observar quanto de suas licitações. 

 

Para finalizar a presente informação preliminar, insta-nos destacar ainda que todos os 

quantitativos e valores constantes dos Processos Administrativos – PA: 10.244-7/2011 

(Pregão nº 173/2011); PA: 10.985/2010 (Pregão nº 46/2010); PA: 3986-8/2013 (Pregão nº 

44/2013), sem exceção, foram fruto de ampla pesquisa de mercado efetuadas junto à outras 

empresas do mesmo ramo do objeto licitado, sendo que foram obtidos inclusive mais de 03 

(três) cotações/orçamentos para cada certame, cumprindo assim com as recentes 

determinações impostas pelo TCE/SP, consoante nota-se pelos mapas comparativos de 

balizamento/estimativa de preços, acostados aos respectivos autos. 

 

Destarte, o comparativo de preços dos produtos efetuados pela CGU junto à outros 

Municípios do mesmo porte, não é motivo suficiente para comprovar cabalmente os 

infundados e frágeis indícios de superfaturamento, haja vista que, na maioria dos casos, 

não estão englobados no preço final dos respectivos produtos, outras circunstâncias 

adicionais, como no presente caso, a logística da entrega ponto a ponto dos referidos 

produtos, conforme exemplificado acima, e que acabam agregando, mesmo que 

indiretamente, no preço final da mercadoria a ser entregue. 

 

Assim sendo, faz-se imperioso ressaltar ao final que em todos os certames licitatórios acima 

referenciados a modalidade empregada foi o Pregão, o que por si só já pressupõe a 

atribuição de uma maior competitividade aos certames, tendo em vista seu rito simplificado 

e eficaz, sendo certo que em todos os processos administrativos foi dada ampla publicidade, 

comprovado tal fato através das publicações no Diário Oficial, bem como nos jornais de 

grande circulação, cumprindo assim com o que impõe a Lei Federal nº 10.520/2002 e o 

Estatuto Federal Licitatório. 

 

Isto posto, alinhando-se as razões ao alto descortino desta Egrégia Controladoria Regional 

da União – CGU, requer que após a acurada análise fática e documental dos autos 

relacionados, que opine pelo Arquivamento do presente, pela absoluta ausência de justa 

causa das razões que embasaram as supostas falhas/irregularidades apontadas neste 

Relatório Preliminar.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Especificamente em relação aos preços praticados no curso da execução do Contrato nº 

114/2011, a manifestação da unidade examinada limita-se a asseverar que o Pregão nº 

173/2011 foi realizado em 3 lotes e que realizou pesquisa de mercado, tendo obtido mais de 

três cotações/orçamentos, “cumprindo assim com as recentes determinações impostas pelo 



 

 

TCE/SP”. Além disso, sobre os elevados preços praticados, a Prefeitura de Vinhedo 

considera que as condições de entrega que aquele Município deve observar são específicas, 

porque adota uma logística de entrega ponto a ponto.  

 

Não é aceitável a alegação segundo a qual a logística de entrega ponto a ponto justificaria 

tamanha diferença nos preços, mesmo porque os valores foram comparados com aqueles 

praticados por outras prefeituras no Estado de São Paulo, e que realizaram aquisições 

similares no mesmo período. O Pregão Presencial n. 25/2011, realizado pela Prefeitura 

Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP, por exemplo, também estabeleceu o regime 

de entrega ponto a ponto em todas as unidades escolares.  

 

Além disso, atenta-se que a mencionada especificidade logística alcançaria apenas a entrega 

ponto a ponto em 41 endereços em Vinhedo, o que exclui o restante do transporte do 

fornecedor até o Município. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas administrativas necessárias para apurar e ressarcir os 

valores relativos a despesas com preços acima da média de mercado, com valores potenciais 

de prejuízo mínimo de R$ 2.087.846,85, e caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de 

contas especial. 

 

 

2.1.8 Pregão nº 44/2013 - Contrato nº 43/2013 - superfaturamento na aquisição de 

produtos perecíveis - prejuízo potencial mínimo de R$ 1.087.830,00. 
 

Fato 
 

A Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP realizou o Pregão nº 44/2013 (Processo nº 3.986-

8/2013) para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para preparo da merenda escolar. 

 

O mapa comparativo de preços para referencial de valores do certame da Prefeitura 

Municipal de Vinhedo/SP, de 06/05/2013, foi definido com base nos orçamentos 

apresentados pelas seguintes empresas: 

 
Empresas CNPJ Município 

Inova Foods Distribuidora de Alimentos Ltda. 15.296.001/0001-00 Jundiaí/SP 

AIM Comércio & Representações Ltda. 54.305.974/0001-02 São Paulo/SP 

Centroeste Carnes e Derivados Ltda. 03.802.108/0001-96 Guarulhos/SP 

 

Ressalta-se que os sócios da empresa Inova Foods Distribuidora de Alimentos Ltda. (CPF 

***.910.678-** e CPF ***.825.498-**) também são os mesmos da empresa Iotti Griffe da 

Carne Ltda. (CNPJ 02.748.635/0001-05) e da Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 

 

As seguintes empresas foram participantes do certame: 

 
Empresa CNPJ Município 

Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 08.391.825/0001-96 Jundiaí/SP 

AIM Comércio & Representações Ltda. 54.305.974/0001-02 São Paulo/SP 

Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. 08.528.442/0001-17 São José do Rio Preto/SP 

 



 

 

A empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. foi representada pelo Sr. CPF 

***.109.918-**, a AIM Comércio & Representações Ltda. pela Srª CPF ***.806.488-** e a 

Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. pelo Sr. CPF ***.717.088-**. 

 

A empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. foi vencedora do certame pelo valor de 

R$ 3.388.500,08 (Contrato nº 43/2013). 

 

Dessa forma, verifica-se relacionamento entre a empresa Inova Foods Distribuidora de 

Alimentos Ltda., referencial de preços para a licitação, e a empresa Cecapa Distribuidora de 

Alimentos Ltda., vencedora do certame. 

 

Encontra-se em andamento ação civil pública no Ministério Público do Estado de São Paulo, 

por atos de improbidade administrativa dos gestores municipais, conforme Inquérito Civil nº 

1.544/2013, que confirmou a prática do superfaturamento no contrato nº 43/2013 da 

Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP com a empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos 

Ltda. para aquisição de produtos cárneos e refrigerados destinados a alimentação dos alunos 

matriculados na rede municipal de ensino. 

 

 

Em relação à contratação decorrente do Pregão nº 44/2013, o Ministério Público do Estado 

de São Paulo constatou o seguinte:  

“... fácil constatar, portanto, que é nulo o contrato firmado entre a prefeitura de Vinhedo e 

a CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Como o contrato foi celebrado ao 

arrepio de normas legais e constitucionais supracitadas, conclui-se que os cofres públicos 

sofreram manifesto prejuízo com a prática abusiva. Devem os demandados, portanto, 

indenizar o erário municipal, com a devolução integral do valor do contrato (ainda em 

execução), devidamente atualizado ...”. 

 

Segue detalhamento dos itens superfaturados analisados pelo Ministério Público do Estado 

de São Paulo: 

 

“... cumpre alertar que a prefeitura de Vinhedo adquiriu produtos alimentícios em 

quantidades que variam de uma a quarenta toneladas. Dadas as elevadas quantidades, 

seria de se supor que os preços se colocassem em patamar inferior àqueles praticados no 

mercado ordinário. Mas não foi o que ocorreu. Vejamos: 

a) no lote número 1, os produtos consistiram em carne bovina (patinho) em pedaços e 

moída. A carne em pedaços (marca ...), no total de quarenta toneladas, foi adquirida pelo 

valor de R$ 25,86 o quilograma; o mesmo valor a prefeitura pagou pela carne moída 

(marca ...), no total de vinte toneladas. 

b) no lote número 2, a aquisição foi de cortes de frango em tiras e sobrecoxa de frango 

(marca ...). Onze toneladas foram adquiridas por R$ 20,25 o quilograma; seis toneladas e 

oitocentos quilogramas de sobrecoxa de frango custaram R$ 18,54 o quilograma. 

c) no lote número 3, a Municipalidade adquiriu dois tipos de peixes (marca ...). O filé de 

mandirá, na quantidade de duas toneladas e setecentos e cinquenta quilogramas, foi 

adquirido por R$ 21,70 o quilograma; dez toneladas de filé de tilápia foram compradas a 

R$ 31,13 o quilograma. 

d) no lote número 4, foram adquiridas dez toneladas de almôndega de carne bovina (marca 

...) por R$ 21,30 o quilograma e uma tonelada e meia de hamburger misto congelado (...) a 

R$ 20,31 o quilograma. 



 

 

e) no lote número 5, três toneladas de coxa e sobrecoxa de frango moída e empanada 

(marca ...) foram compradas por R$ 22,43 o quilograma; cinco toneladas e seiscentos 

quilogramas de filé de frango (marca ...) em cubos foram adquiridos a R$ 25,04 o 

quilograma; onze toneladas e meia de peito de frango desfiado (marca ...), temperado e 

cozido foram adquiridas por R$ 25,04 o quilograma. 

f) no lote número 6, uma tonelada de presunto cozido fatiado (marca ...) foi comprada por 

R$ 23,41 o quilograma; quinze toneladas e quatrocentos quilogramas de salsicha de peru 

(...) foram adquiridos a R$ 11,66 o quilograma. 

g) no lote número 7, duas toneladas e meia de margarina vegetal com sal (...) foram 

compradas a R$ 11,63 o quilograma; uma tonelada de queijo mussarela fatiado (...) foi 

adquirida por R$ 25,97 o quilograma; duas toneladas e trezentos quilogramas de requeijão 

cremoso (...) foram adquiridos por R$ 21,06 o quilograma. 

h) no lote número 8, duas toneladas e meia de pão de queijo congelado (...) foram 

adquiridas por R$ 15,00 o quilograma. 

 

Podemos notar que os produtos que compõem os lotes, apesar de adquiridos em toneladas 

(alguns em dezenas delas) têm preços estabelecidos que superam o varejo, o que se revela 

um absoluto contrassenso. Verifica-se, também, que os preços são inexplicavelmente 

maiores do que os praticados em certames em outras cidades. 

 

A carne bovina, por exemplo, comprada pela prefeitura de Vinhedo a R$ 25,86 o 

quilograma, foi adquirida pela prefeitura de Penápolis/SP, no mesmo ano de 2013, da 

mesma marca (...) a R$ 13,90. O mesmo ocorre com a almôndega de carne bovina, que em 

Vinhedo foi comprada por R$ 21,30; em Penápolis, o preço foi de R$ 9,90 pelo produto da 

mesma marca. E há um detalhe: naquela localidade, o total da carne bovina foi de uma 

tonelada e duzentos quilogramas; em Vinhedo, foi de quarenta toneladas; as almôndegas, 

em Penápolis, somaram setecentos quilogramas, ao passo que em Vinhedo foram 

compradas dez toneladas, circustância que deveria contribuir para a diminuição do preço, 

não para o contrário. 

 

Em relação ao município de Nova Odessa/SP, há também discrepâncias que evidenciam o 

superfaturamento da carne bovina em Vinhedo. No registro de preços para aquisição de 

vinte e cinco toneladas de carne moída naquela cidade, o máximo foi estabelecido em R$ 

13,40 o quilograma. Em Vinhedo, por vinte toneladas foram pagos R$ 25,86 o quilograma. 

 

Ainda que se considere que no caso de Penápolis o fabricante (...) seja também fornecedor, 

bem como que a frequência das entregas seja menor naquela cidade, não há o que justifique 

tamanha disparidade, principalmente se compararmos as quantidades adquiridas. 

 

Mas as discrepâncias não se resumem a esses itens. 

 

Os cortes de frango também revelam preços incompatíveis. Conforme se extrai de contrato 

firmado pela prefeitura de Campinas para a aquisição de frango (...), aquela cidade pagou 

pelo peito de frango o valor de R$ 7,54 o quilograma. É fato que a quantidade lá comprada 

é consideravelmente maior. Mas o valor pago em Vinhedo (R$ 25,04 o quilograma), por 

onze toneladas e meia, é absolutamente fora de propósito. 

 

Também em Campinas, o frango em tiras foi comprado a R$ 6,88 o quilograma; em 

Vinhedo, foram pagos R$ 20,25 por produto semelhante. A coxa e a sobrecoxa de frango, 



 

 

que em Campinas foram adquiridas por R$ 6,90 o quilograma, em Vinhedo o foram por R$ 

18,54. 

 

Seguindo, temos os peixes fornecidos: mandirá e tilápia. 

 

A tilápia foi adquirida a R$ 31,13 o quilograma, preço semelhante ao do varejão (...), sendo 

que foram compradas dez toneladas. 

 

Quanto ao madirá, comprado pela prefeitura de Vinhedo a R$ 21,70 o quilograma, trata-se, 

segundo pesquisa efetuada no bojo do inquérito civil, de espécie com valor econômico 

insignificante, sem registro constante no mercado (...). E mais: esse peixe não era fornecido 

anteriormente, mas, em 2012, o peixe então fornecido estaria em falta no mercado e a 

CECAPA (também contratada à época) sugeriu a troca pelo Mandirá, que, 

convenientemente, permaneceu no pregão em 2013 por mais de R$ 20,00 o quilograma, não 

obstante, como já ressaltado, seu irrelevante valor econômico. Essa informação foi 

prestada pela própria nutricionista responsável pela formulação do cardápio destinado aos 

estudantes... 

 

No que concerne à tonelada e meia de hambúrguer misto adquirido pela prefeitura de 

Vinhedo a R$ 20,31 o quilograma, no varejo a caixa com dois quilogramas do produto da 

mesma marca é vendida a R$ 18,25 (...). Ou seja: a embalagem com o dobro do produto é 

vendida, ao consumidor final, por valor dez por cento menor. 

 

O presunto cozido e fatiado é vendido, no varejo, a R$ 20,59 o quilograma (...), pouco 

abaixo do que a prefeitura de Vinhedo pagou pelo quilograma na compra de uma tonelada 

do produto. 

 

Também se verifica o superfaturamento no preço da margarina, pois o artigo com 

características semelhantes, da marca ..., é vendido ao consumidor final por R$ 79,90 o 

balde com quinze quilogramas (ou R$ 5,32 por quilograma), a metade do preço por que a 

prefeitura de Vinhedo fez a aquisição. 

 

O mesmo ocorre com o queijo mussarela fatiado. A prefeitura de Vinhedo adquiriu uma 

tonelada desse produto, da marca ..., pelo valor de R$ 25,97 o quilograma. O mesmo 

produto, da marca ... (mais conceituada) foi adquirido em licitação no estado do Mato 

Grosso do Sul, no mesmo ano de 2013, por R$ 15,90 o quilograma (...), sendo que a compra 

se limitou a apenas dezoito quilogramas. Para estender a comparação, o queijo mussarela 

fatiado da marca ... (talvez a mais conceituada) é vendido, no varejo, a aproximadamente 

R$ 30,00 o quilograma (...) 

 

O requeijão cremoso também foi adquirido por preço abusivo, pois as mais de duas 

toneladas custaram, por quilograma, R$ 21,06 ao mesmo tempo em que o varejo vende a 

bisnaga com um quilo e oitocentos gramas, de marca semelhante, por R$ 19,10 (...) 

 

Não foge à regra a aquisição dos pães de queijo, que são oferecidos, em embalagem de um 

quilograma, no varejo, a R$ 13,00 (...); a prefeitura de Vinhedo adquiriu duas toneladas e 

meia a R$ 15,00 o quilograma ...” 

 

Segue comparativo dos valores citados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e os 

constantes no Contrato nº 43/2013 da Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda.: 



 

 

 

Itens/Produtos 
Quantidade 

(*) 

 

Preço 

Unitário 

(A) 

(*) 

 

 

Preço 

Unitário 

(B) 

(**) 

 

Diferença 

(A)-(B) 
Valor (R$) 

Carne Bovina Congelada (kg) 40.000 25,86 13,40 12,46 498.400,00 

Almôndega de Carne Bovina (Kg) 10.000 21,30 9,90 11,40 114.000,00 

Peito de Frango (Kg) 11.500 25,04 7,54 17,50 201.250,00 

Frango em tiras (Kg) 11.500 20,25 6,88 13,37 153.755,00 

Sobrecoxa de Frango (Kg) 6.800 18,54 6,90 11,64 79.152,00 

Hamburger (Kg) 1.500 20,31 18,25 2,06 3.090,00 

Presunto cozido e fatiado (Kg) 1.000 23,42 20,59 2.83 2.830,00 

Margarina (Kg) 2.500 11,63 5,32 6,31 15.775,00 

Queijo Mussarela 1.000 25,97 15,90 1,07 10.070,00 

Requeijão cremoso (Kg) 2.300 21,06 19,10 1.96 4.508,00 

Pão de queijo (Kg) 2.500 15,00 13,00 2.00 5.000,00 

Total 1.087.830,00 

(*) Contrato nº 43/2013. 

(**) Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

Dessa forma, considerando a análise realizada pelo Ministério Público do Estado de São 

Paulo, somente com os itens citados, ou seja, 61% dos itens (produtos) contratados, 

correspondendo a 62% do valor total contratado, observa-se um prejuízo mínimo de R$ 

1.087.830,00 (um milhão e oitenta e sete mil e oitocentos e trinta reais). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Por fim, antes de adentrarmos no mérito dos apontamentos relacionados à supostos 

superfaturamentos nas contratações acima referenciadas, faz-se imperioso traçar um breve 

histórico, com algumas observações imprescindíveis sobre os referidos Pregões relativos à 

compra dos produtos alimentícios para uso diário na merenda escolar. 

 

O Pregão nº 173/2011 foi realizado em 03 (três) lotes, sendo que resultaram 

respectivamente 03 (três) contratações, da seguinte forma: Estocáveis: Empresa vencedora 

contratada: Conser Com. De Alimentos e Serviços Ltda (Contrato nº 114/2011); 

Hortifrutigranjeiros: Empresa vencedora contratada: Marcelo Pereira Bezerra – EPP 

(Contrato nº 115/2011). O início da vigência deu-se a partir de 28/11/2011. Lembramos 

que, neste caso, houve apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 

TCESP acerca da aglutinação de itens, tendo já a Prefeitura Municipal de Vinhedo 

apresentado suas devidas razões, não havendo ainda decisão desta Corte de Contas sobre a 

regularidade do certame. 

 

Em 2013, publicamos um certame, Pregão nº 01/2013, distribuindo-se os produtos em 05 

(cinco) lotes dentre estocáveis, perecíveis, não perecíveis e hortifrúti. Após a publicação, em 



 

 

03/01/2013, houve representação da Empresa CVS Comércio de Alimentos Eireli junto ao 

TCESP, referente novamente à composição dos lotes, sendo que esta Corte determinou a 

suspensão da licitação, que restou revogada em 17/01/2013. 

 

Pois bem, a fim de sanear a questão, a Prefeitura Municipal de Vinhedo realizou 04 

(quatro) certames distintos, a saber: 

 

1) Pregão nº 40/2013, para aquisição de produtos hortifrúti, publicada em 09/05/2013 e 

homologada em 22/05/2013, tendo vigência a partir de 05/06/2013, com o Contrato nº 

36/2013, firmado com a Empresa Marcelo Pereira Bezerra – EPP. 

 

2) Pregão nº 43/2013, para aquisição de pães, publicado em 16/05/2013 e homologado em 

04/10/2013 (3ª versão), tendo vigência a partir de 15/10/2013, com o Contrato nº 73/2013, 

firmado com a Empresa Panificadora e Distribuidora Re Ali Junior – Ltda. 

 

3) Pregão nº 44/2013, para aquisição de produtos cárneos, publicado em 16/05/2013, 

homologado em 12/06/2013, tendo vigência a partir de 02/07/2013, com o Contrato nº 

43/2013, firmado com a Empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda – EPP. 

 

4) Pregão nº 42/2013, para aquisição de alimentos estocáveis, publicado em 16/05/2013; 

Em virtude de representação interposta junto ao TCESP pela Empresa Citrorio S.J. do Rio 

Preto Ltda – EPP, que alegou a irregular aglutinação de itens incompatíveis, esta Corte de 

Contas suspendeu o certame licitatório. 

 

Desse evento, resultou a revogação da licitação pela Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

Diante disto, foi necessária a realização de novo estudo pelo Departamento de Merenda 

Escolar Municipal, visando atender às recomendações do Tribunal de Contas – TCESP no 

sentido de se promover licitação do Tipo Menor Preço por Item, sendo a subdivisão em 

lotes, como havia sido feito até então. 

 

Contudo, um problema se asseverou. Sendo 41 (quarenta e um) pontos de entrega, a 

possibilidade de muitas empresas sagrarem-se vencedoras inviabilizaria as entregas ponto 

a ponto, como vinha sendo realizado até então, para entrega dos hortifrúti, pães e produtos 

cárneos. 

 

A logística ficaria caótica, e adaptações tornar-se-iam necessárias a fim de ao mesmo 

tempo atender a determinação do TCESP e evitar o desabastecimento das Unidades de 

Ensino. 

 

Em virtude dessas dificuldades previstas, primeiro procurou-se estudar quais as 

quantidades que suprimiriam a demanda das escolas fazendo-se um estoque. 

 

Para que isto fosse possível, o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação 

necessitaria de adaptações para receber todos os produtos estocáveis, passando a 

Secretaria a realizar as entregas nas unidades escolares. 

 

Tais adaptações foram realizadas e, está agora o almoxarifado apto a receber maiores 

quantidades para estoques, não havendo mais a necessidade de se agregarem ao preço final 

da mercadoria o serviço de entrega ponto a ponto pelas Empresas, como bem representou a 

hipótese dos Pregões acima referenciados. 



 

 

 

Contudo, as novas condições apresentadas por uma licitação do Tipo Menor Preço por 

Item, com apenas 03 (três) entregas anuais (ao contrário da versão anterior que além da 

aglutinação de itens obrigaria a tais entregas semanais em 41 (quarenta e um) pontos 

diferentes trouxeram dificuldades ao Departamento de Compras quanto à obtenção de 

orçamentos, demonstrando desinteresse imediato das Empresas do ramo cadastradas na 

Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

 

Até cotações em supermercados (varejo) de Vinhedo foram realizadas, mas como alguns 

não apresentaram regularidade fiscal, suas cotações ficaram impossibilitadas de integrar o 

balizamento, em virtude de orientações internas sobre validade do orçamento obtido com 

Empresas irregulares perante o fisco. 

 

Após grande esforço, foram obtidos 03 (três) orçamentos com Empresas regulares, tendo 

havido desmembramento do revogado Pregão nº 42/2013 em 03 (três) certames distintos, 

quais sejam: i) Pregão nº 107/2013 para produtos formulados; ii) Pregão nº 125/2013 para 

produtos lácteos; iii) Pregão nº 126/2013 para produtos Estocáveis, todos do Tipo Menor 

Preço por Item. 

 

Especialmente quanto ao Pregão nº 123/2013, referente à produtos Estocáveis, houve 

participação de 12 (doze) Empresas, sendo que 07 (sete) venceram itens diversos. Sua 

publicação ocorreu em 28 de novembro e a abertura da Sessão Pública ocorreu em 10 de 

dezembro. 

 

Portanto, a queda dos preços não foi por acaso, mas fruto e um série de adaptações e 

condições novas que desde maio de 2013 vêm sendo postas em prática, tudo para atender à 

economicidade e às diuturnas determinações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

– TCESP, não havendo nenhuma relação entre as quedas nos preços e as denúncias que 

foram ventiladas na Imprensa (o que se verifica pela própria cronologia dos fatos), em sua 

maioria destituídas de informações elucidativas quanto às práticas de preço e condições de 

entrega específicas que deve o Município de Vinhedo observar quanto de suas licitações. 

 

Para finalizar a presente informação preliminar, insta-nos destacar ainda que todos os 

quantitativos e valores constantes dos Processos Administrativos – PA: 10.244-7/2011 

(Pregão nº 173/2011); PA: 10.985/2010 (Pregão nº 46/2010); PA: 3986-8/2013 (Pregão nº 

44/2013), sem exceção, foram fruto de ampla pesquisa de mercado efetuadas junto à outras 

empresas do mesmo ramo do objeto licitado, sendo que foram obtidos inclusive mais de 03 

(três) cotações/orçamentos para cada certame, cumprindo assim com as recentes 

determinações impostas pelo TCE/SP, consoante nota-se pelos mapas comparativos de 

balizamento/estimativa de preços, acostados aos respectivos autos. 

 

Destarte, o comparativo de preços dos produtos efetuados pela CGU junto à outros 

Municípios do mesmo porte, não é motivo suficiente para comprovar cabalmente os 

infundados e frágeis indícios de superfaturamento, haja vista que, na maioria dos casos, 

não estão englobados no preço final dos respectivos produtos, outras circunstâncias 

adicionais, como no presente caso, a logística da entrega ponto a ponto dos referidos 

produtos, conforme exemplificado acima, e que acabam agregando, mesmo que 

indiretamente, no preço final da mercadoria a ser entregue. 

 



 

 

Assim sendo, faz-se imperioso ressaltar ao final que em todos os certames licitatórios acima 

referenciados a modalidade empregada foi o Pregão, o que por si só já pressupõe a 

atribuição de uma maior competitividade aos certames, tendo em vista seu rito simplificado 

e eficaz, sendo certo que em todos os processos administrativos foi dada ampla publicidade, 

comprovado tal fato através das publicações no Diário Oficial, bem como nos jornais de 

grande circulação, cumprindo assim com o que impõe a Lei Federal nº 10.520/2002 e o 

Estatuto Federal Licitatório. 

 

Isto posto, alinhando-se as razões ao alto descortino desta Egrégia Controladoria Regional 

da União – CGU, requer que após a acurada análise fática e documental dos autos 

relacionados, que opine pelo Arquivamento do presente, pela absoluta ausência de justa 

causa das razões que embasaram as supostas falhas/irregularidades apontadas neste 

Relatório Preliminar.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Da análise do Pregão nº 44/2013, verifica-se relacionamento entre a empresa Inova Foods 

Distribuidora de Alimentos Ltda., referencial de preços para a licitação, e a empresa Cecapa 

Distribuidora de Alimentos Ltda., vencedora do certame. 

 

Em relação ao Contrato nº 43/2013 da Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda., 

considerando a análise realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, somente 

com os itens citados, ou seja, 61% dos itens (produtos) contratados, correspondendo a 62% 

do valor total contratado, observa-se um prejuízo mínimo de R$ 1.087.830,00 (um milhão e 

oitenta e sete mil e oitocentos e trinta reais). 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas administrativas necessárias para apurar e ressarcir os 

valores relativos a despesas com preços acima da média de mercado, com valores potenciais 

de prejuízo mínimo de R$ 1.087.830,00, e caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de 

contas especial. 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 

de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 

pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 

providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1 Processo licitatório e contratos irregulares. 
 

Fato 
 

O Pregão nº 46/2010, iniciado em 01/06/2010, teve por objetivo a contratação de empresa 

para o fornecimento de diversos produtos para a merenda escolar do Município de 



 

 

Vinhedo/SP. O certame foi aberto na modalidade “menor preço global” e era composto por 

90 itens. 

 

Em 21/06/2010, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), por intermédio do 

expediente TC-22521/026/2010 e TC-22560/026/2010, e atendendo representação da 

empresa JBS S.A. e do cidadão CPF ***.661.388***, suspendeu liminarmente o certame 

(até posterior decisão) e determinou a modificação do Edital por considerar irregular a 

cláusula 9.3.2, relativa à Qualificação Econômico-Financeira. Entendeu aquele Tribunal que 

a mesma, de fato, como argumentava os impetrantes da representação, restringia a 

participação de empresas as quais, embora não se enquadrassem nas exigências previstas, 

teriam plenas condições de participar do certame, sem qualquer prejuízo ou risco para a 

posterior execução, caso se vissem vencedoras. No mesmo expediente acolheu também a 

solicitação de que o Edital fosse modificado para que a licitação se desse por itens ou lotes 

afins, e não por preço global:  

 

“Tendo em vista a urgência e conferidos os termos da representação frente à documentação 

juntada, com destaque para o fato de que dentre os itens apontados, a questão consistente 

na requisição de lote global na forma composta e requerida no caso, se choca, a princípio, 

com a jurisprudência desta Corte, podendo causar reais prejuízos ao correto 

desenvolvimento do certame, entendo que se encontram presentes indícios suficientes para 

receber a matéria como Exame Prévio e, nessas condições, o faço para determinar, com 

fundamento no artigo 219, Parágrafo Único do Regimento Interno, a suspensão da licitação 

em tela, até ulterior deliberação desta corte”. 

 

Em 21/07/2010, ao analisar o processo o Pleno do TCE/SP julgou parcialmente procedentes 

as representações objeto de análise daquele Tribunal, e determinou:  

a) “modificação do Edital, para que a licitação se processe por itens ou lotes específicos 

que contemplem produtos compatíveis entre si, respeitando, destarte, a similaridade dos 

produtos, em pleno atendimento aos artigos 3º, parágrafo 1º, artigo 7º, parágrafo 5º e 

artigo 23, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, visando, dessa forma, a ampliação da disputa e 

aumentando, consequentemente, a possibilidade de seleção de uma melhor oferta em prol 

do Erário Público”;  

 

b) que fosse “retificado o item 20 combinado com a cláusula 4ª da minuta contratual, para 

adequá-la ao que prevê o caput do artigo 57 da Lei Geral de Licitações, eis que se trata de 

hipótese de compras de gêneros alimentícios para escolas – e não de serviços continuados 

(onde se aceita prorrogação por iguais períodos)”. Ou seja, havia a possibilidade de, após a 

extinção da vigência contratual de 12 meses, de que esta fosse prorrogada por igual período, 

sob o argumento de tratar-se de “serviços continuados”. Argumento este que não tem 

respaldo legal, uma vez que se tratava da aquisição de produtos para a merenda escolar e não 

de serviços. Este entendimento já era jurisprudência do próprio TCE/SP. 

 

Atendendo parcialmente a orientação do TCE/SP, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

alterou o edital, de forma a que a aquisição se desse por lotes e não mais por preço global, 

ficando assim definido: Lote 01 - Produtos Estocáveis; Lote 2 - Produtos Perecíveis e Lote 3 

- Produtos Horti-fruti-granjeiros. Todavia esta divisão só atendeu parcialmente às 

determinações do TCE/SP, o que o fez, como veremos a seguir, considerar posteriormente o 

certame como irregular. 

 



 

 

Em 08/09/2010, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP firmou contratos com a empresa JV 

Alimentos Ltda. (CNPJ 05.471.234/0001-30) - contrato nº 161/2010 (lotes 1 e 3) – no valor 

de R$ 3.145.000,00 (três milhões e cento e quarenta e cinco mil reais), e com a empresa 

Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. (CNPJ 08.391.825/0001-96) - contrato nº 

162/2010 (lote 2 – perecíveis) – no valor de R$ 2.580.000,00 (dois milhões e quinhentos e 

oitenta mil reais). 

 

Por ocasião do término da vigência desses contratos, ignorando a orientação do TCE/SP, a 

Prefeitura de Municipal Vinhedo/SP prorrogou os referidos contratos por 60 dias, como 

afirmou, “com supedâneo no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93”. Todavia, o 

artigo mencionado não dá respaldo legal a esta prorrogação. Diz no seu inciso II que “a 

prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos com vistas a obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses”.  

 

Como já mencionado anteriormente o caso em análise não se trata, em absoluto, de 

“Prestação de Serviços”, mas sim de compras de gêneros alimentícios. Além disso, 

menciona o artigo II “iguais e sucessivos períodos”, o que não foi o caso, uma vez que a 

prorrogação se deu por apenas 60 dias e não 12 meses, o que caracterizaria “igual período”. 

 

Para dar continuidade à compra de produtos para a merenda escolar, a Prefeitura Municipal 

de Vinhedo realizou no final de 2011 o Pregão nº 173/2011, e em 28/11/2011 contratadas a 

empresa Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. (CNPJ 05.876.269/0001-50) – 

contrato nº 113/2011 (lote 1 - estocáveis) – no valor de R$ 3.290.000,00 (três milhões e 

duzentos e noventa mil reais), a empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. (CNPJ 

08.391.825/0001-96) - contrato nº 114/2011 (lote 2 - perecíveis) – no valor de R$ 

3.118.999,91 (três milhões e cento e dezoito mil e novecentos e noventa e nove reais e 

noventa e um centavos), e a empresa Marcelo Pereira Bezerra EPP (CNPJ 05.213.231/0001-

05) – contrato nº 115/2011 (lote 3 - hortifrúti) – no valor de R$ 1.294.999,70 (um milhão e 

duzentos e noventa e quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito 

centavos). 

 

Novamente ignorando a determinação do TCE/SP, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

utilizou os contratos mencionados não apenas no período de 12 meses previstos na vigência, 

mas sim por todo o ano de 2012 e de 2013. Ou seja, a vigência foi, na prática, estendida para 

12 meses além do prazo inicial. 

 

Em análise a posteriori do certame, conforme Acórdão de 09/08/2012 – TC-2840/003/10, o 

TCE/SP definiu como irregular o Pregão nº 46/2010, objeto desta análise, uma vez que 

julgou não atendidas todas as determinações que fizera por ocasião da análise e julgamento 

do Edital. Afirma: “a Unidade Regional de Campinas (UR-3), instruiu a matéria e concluiu 

pela irregularidade da licitação, bem como dos contratos dela decorrente, em face da 

restritividade ao certame, pois a origem não atendeu a determinação contida no Exame 

Prévio de edital TC-22560/026/10, para que os lotes de produtos tivessem características 

afins. Outra falha ocorreu na exigência de Qualificação Técnica, que determinou 

apresentações das fichas técnicas dos produtos juntamente com as amostras”. 

 

VOTO: “A Municipalidade não obteve êxito em justificar os apontamentos efetuados pela 

Fiscalização e posteriormente confirmadas pela SDG, tendo em vista que a restrição 

contida no lote nº.02 comprometeu a competividade do certame, de modo que apenas 01 



 

 

(uma) empresa participou neste lote. O Edital ao determinar que no referido lote, produtos 

que necessitam de transporte e armazenamento com temperaturas mínimas estivessem 

juntas com itens de simples refrigeração, tais como requeijão, pasta de frango e atum 

afastando potenciais interessados. Ademais, a redução da oferta do lote nº 02 foi de apenas 

0,1%, muito abaixo dos demais, que tiveram redução de 15% no lote 01 e 12% no Lote 03, 

demonstrando que a ausência de competividade no certame restou evidenciada. Diante do 

exposto, acolho as manifestações da Fiscalização da Casa e SDG, e voto pela 

irregularidade do pregão, sob nº 046/2010 e os contratos dele decorrente”. 

 

Em resumo, quanto às referidas contratações, conclui-se que os contratos firmados pela 

Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP não têm valor legal e, por consequente, os pagamentos 

efetuados sob o respaldo dos mesmos devem ser considerados como irregulares. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

““Pois bem, no ano de 2010, esta municipalidade firmou os contratos nº 161/2010 e 

162/2010, oriundos do Pregão nº 46/2010, cujo objeto consistia no fornecimento parcelado 

de produtos tipo estocáveis, perecíveis e horti-fruti destinados ao preparo da merenda 

escolar, com entrega ponto a ponto, nos endereços constantes do Edital. 

 

Por ocasião do término da vigência inicial de 12 (doze) meses, a municipalidade prorrogou 

os referidos contratos por mais 02 (dois) meses, conforme Aditamentos I e II dos respectivos 

contratos, com fulcro legal nas disposições do art.57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Destarte, em que pese os apontamentos constantes do Relatório Preliminar ora combatido, 

referente ao texto legal do citado artigo ‘a prestação de serviços a serem executadas de 

forma continua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 

com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 

limitada a 60 (sessenta) meses’, os mesmos não possuem suporte legal, frente ao atual 

entendimento jurisprudencial do Egrégio TCE/SP. 

 

De proêmio, cumpre esclarecer que os serviços de execução contínua acima referenciados 

são aqueles que não podem sofrer paralisação, sob pena de causar prejuízos À administração 

Pública e à sociedade que deles necessita. São serviços de necessidade perene, cuja 

paralisação causaria comprometimento do interesse público. 

 

É de bom alvitre ressaltar ainda que, tal como ocorre com a prestação de serviços de caráter 

continuado, existem situações em que há contratos de fornecimento que, do mesmo modo, 

possuem o caráter de continuidade e de previsibilidade, vez que há um rol de produtos cujo 

fornecimento se repete no tempo ao longo de um determinado período de vigência pactuado, 

e com base em quantitativos previamente estimados pelo ente contratante, sendo que a 

continuidade desse fornecimento revela-se como requisito essencial para a manutenção de 

determinados serviços públicos, como bem representa a hipótese em questão. 

 



 

 

Como visto, os Contratos nº 161/2010 e 162/2010 destinam ao fornecimento de produtos de 

caráter alimentar para o preparo da merenda escolar, ou seja, para a prestação de serviços 

considerados como essenciais, consoante art.10, inciso III¹, da Lei Federal 8.783/1989. 

¹Art.10.São considerados serviços ou atividades essenciais: 

(...) 

III – Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. (grifamos). 

 

Assim sendo, quanto à interpretação extensiva do citado art. 57 inciso II, da mesma lei, para 

contratos de fornecimento, após consulta formulada pelo Desembargador Luiz Elias 

Tambara – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – RJSP, o qual 

respondeu positivamente quanto à possibilidade de prorrogação de contratos de 

fornecimento, tendo o tribunal aprovado por unanimidade o voto do Ilustre Conselheiro 

Eduardo Bittencourt Carvalho “ipsis litterris”: 

 

“PARECER: TC nº. 00178/026/06 – CONSULTA 

ASSUNTO :CONSULTA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SER ADOTADA, NAQUELE 

COLENDO TRIBUNAL, A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSTO NO INCISO II, 

DO ARTIGO 57, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, EM SUA ATUAL REDAÇÃO, A FIM DE 

QUE AS SITUAÇÕES DE FORNECIMENTO CONTÍNUO ENCONTREM MELHOR 

SOLUÇÃO DE EXECUÇÃO. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS. O E. 

PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SESSÃO DE 

07 DE JUNHO DE 2006, PELO VOTO DOS CONSELHEIROS EDUARDO 

BITTENCOURT CARVALHO,RELATOR ANTÕNIO, ANTONIO ROQUE CITADINI, 

EDGARD CAMARGO RODRIGUES, FULVIO JULIÃO BIAZZI, CLAUDIO FERRAZ DE 

ALVARENGA E RENATO MARTINS COSTA, EM PRELIMINAR, CONHECEU DA 

CONSULTA FORMULADA. QUANTO AO MÉRITO, ANTE O EXPOSTO NO VOTO DO 

RELATOR JUNTADO AOS AUTOS, DELIBEROU RESPONDE-LA NO SENTIDO DE QUE 

APÓS A ANÁLISE DE CADA CASI EM PARTICULAR, PODERÃO SER RECONHECIDAS 

SITUAÇÕES EM QUE HÁ UM CONTEXTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, NAS 

QUAIS PODERÁ HAVER UMA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART.57,II, DA LEI 

DE LICITAÇÕES PARA O FIM DE SER ADMITIDA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

PREVISTA NAQUELE DISPOSITIVO LEGAL, DESDE QUE ESSAS SITUAÇÃOES SEJAM 

MOTIVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO E QUE  SEJAM ATENDIDAS AS CONDIÇÕES 

CUJOS ASPECTOS FORAM DESENVOLVIDOS NO CORPO DO VOTO DO RELATOR. 

PUBLIQUE-SE.”² (grifamos). 

Agora, em relação à literalidade do inciso II do art.57, da Lei Federal 8.666/93, dispor sobre 

a necessidade de prorrogação por “igual e sucessivos períodos”, a melhor doutrina do nobre 

professor Marçal Justen Filho, indica a falta de razoabilidade em conferir interpretação 

meramente literal ao dispositivo em exame, nos seguintes termos: 

 

É obrigatório respeitar, na renovação, o mesmo prazo da contratação original?  A resposta 

é negativa, mesmo que o texto legal aluda a “iguais”. Seria um contrassenso impor a 

obrigatoriedade de prorrogação por período idêntico. Se é possível pactuar o contrato por 

até sessenta meses, não seria razoável subordinar a Administração ao dever de estabelecer 

períodos idênticos para vigência. Isso não significa autorizar o desvio de poder. Não se 

admitirá que a Administração fixe períodos diminutos para a renovação, ameaçando o 

contratado que não for simpático” (grifamos). 

 



 

 

Neste sentido, vejamos a decisão do Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, fazendo 

referência à citada doutrina de Marçal Justen Filho, também adotando tal posicionamento 

permissivo, in verbis: 

 

“A prorrogação do contrato referido foi por tempo inferior à primeira prorrogação. Pelo 

disposto no art.57, II, da Lei 8.666/93, a prorrogação deveria ser por iguais e sucessivos 

períodos. Contudo pelo princípio da razoabilidade, se é possível prorrogar por até 60 

meses, não há porque exigir-se a prorrogação por idênticos períodos conforme ensinamento 

sempre balizados do insigne autor Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de 

licitações e Contratos Administrativos”(grifamos). 
 

Como se demonstra, a regra da igualdade de períodos para contratação existe para proteção 

do contratado e não como forma impositiva literal. A contrario sensu, a interpretação 

gramatical de que as prorrogações devem se dar pelo mesmo prazo fixado no ajuste original 

pode gerar dificuldades insuperáveis, sem qualquer benefício para o cumprimento, pela 

Administração Pública, de suas missões institucionais. 

A Experiência nos mostra que, em variadas ocasiões, a prorrogação diminuta garante a 

prestação dos serviços e, assim, a continuidade do serviço público até que novo certame 

licitatório que atenda aos novos anseios do gestor,seja concluído. Evita-se, assim, a 

continuidade de um contrato não desejável por um período mais longo (para não acarretar a 

suspensão dos serviços em virtude da inexistência de novo processo licitatório acabado). 

 

Pelo exposto conclui-se que, ao prorrogar os presentes Contratos nº161/2010 e 162/2010, a 

municipalidade, em momento algum, incorreu em ilegalidade, conforme erroneamente 

afirmado no relatório preliminar, tendo em vista à época das prorrogações ainda não havia 

julgamento final da Corte de Contas Estadual em relação aos referidos instrumentos 

contratuais. Assim, não poderia a Administração Pública ficar desamparada do objeto 

contratado, uma vez que, repita-se tratar-se do fornecimento de gêneros alimentícios 

destinados ao preparo diário da merenda escolar””. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A questão principal aqui não é a “prorrogação por iguais e sucessivos períodos” como quer 

fazer crer a Prefeitura de Vinhedo. Sobre este ponto já há entendimento até mesmo do TCU 

de que é legal, sim, a prorrogação por períodos inferiores ao originalmente contratado. É de 

bom senso que assim seja pois, em determinados casos, a administração pode observar que 

não é mais vantajoso para esta a manutenção do contrato nas condições originalmente 

pactuadas e querer realizar um novo certame. No entanto, no interim, pode haver a 

necessidade de se manter o contrato por um período para que não haja interrupção do 

fornecimento do serviço. Ou seja, enquanto se realiza o novo certame. 

 

O ponto principal são as irregularidades apontadas pelo TCE-SP no que diz respeito às 

irregularidades do Edital, notadamente no tocante às cláusulas restritivas e à caracterização 

de uma compra como “prestação de serviços continuados”. É ponto pacífico tanto no TCU 

como no próprio TCE-SP que compras de produtos não podem ser caracterizadas como tal. 

 

Outra questão relevante refere-se à necessidade de motivação pela administração, quando da 

prorrogação de um contrato, o que não foi feito, como já caracterizado no texto. 

 



 

 

Toda legislação que rege os processos licitatórios é taxativa sobre este assunto. É possível, 

sim, prorrogar determinados contratos (como seria o caso deste) por até 60 meses. Todavia 

há que se apresentar todas justificativas para tal, mostrando que aquela decisão é a mais 

vantajosa para a Administração. Sobretudo no aspecto financeiro. 

 

Também sobre este assunto é ponto pacífico o entendimento do TCU. Por exemplo, diz no 

acórdão 3239/2013: “...atos que interfiram na escolha de entidades privadas que celebrem 

acordos com a administração pública devem ser motivados, ou seja, devem ser 

demonstradas as razões pelas quais determinada entidade foi selecionada no lugar de 

outras. Tal escolha deve ser pautada por critérios objetivos, demonstrados pelo gestor 

público. O princípio da motivação dos atos administrativos está fortemente consolidado na 

doutrina do direito brasileiro, além de sua expressa inscrição no art. 50 da Lei Federal 

9.784, de 29/1/1999. Embora a Lei enumere os casos em que deva haver motivação, 

defende-se na doutrina a ideia de que todo o ato discricionário deve ser adequadamente 

motivado.”  

 

Invocar o parecer do TCE-SP - TC nº. 00178/026/06 também não nos parece um argumento 

adequado. Como bem ali frisado, “APÓS A ANÁLISE DE CADA CASI EM PARTICULAR, 

PODERÃO SER RECONHECIDAS SITUAÇÕES EM QUE HÁ UM CONTEXTO DE 

FORNECIMENTO CONTÍNUO, NAS QUAIS PODERÁ HAVER UMA INTERPRETAÇÃO 

EXTENSIVA DO ART.57,II, DA LEI DE LICITAÇÕES PARA O FIM DE SER ADMITIDA A 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREVISTA NAQUELE DISPOSITIVO LEGAL, DESDE QUE 

ESSAS SITUAÇÃOES SEJAM MOTIVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO E QUE  SEJAM 

ATENDIDAS AS CONDIÇÕES CUJOS ASPECTOS FORAM DESENVOLVIDOS NO 

CORPO DO VOTO DO RELATOR”. Ou seja, somente em situações muito especiais é que 

poderá ser tal situação reconhecida, após análise particular da questão. 

 

Também sobre este assunto é ponto pacífico o entendimento do TCU. Por exemplo, diz no 

acórdão 3239/2013: 

 

“...atos que interfiram na escolha de entidades privadas que celebrem acordos com a 

administração pública devem ser motivados, ou seja, devem ser demonstradas as razões 

pelas quais determinada entidade foi selecionada no lugar de outras. Tal escolha deve ser 

pautada por critérios objetivos, demonstrados pelo gestor público. 

O princípio da motivação dos atos administrativos está fortemente consolidado na doutrina 

do direito brasileiro, além de sua expressa inscrição no art. 50 da Lei Federal 9.784, de 

29/1/1999. Embora a Lei enumere os casos em que deva haver motivação, defende-se na 

doutrina a ideia de que todo o ato discricionário deve ser adequadamente motivado. 

 

Desta forma, não consideramos válidos os argumentos apresentados para justificar a 

constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.2 Licitação Pregão nº 46/2010 irregular. 
 

Fato 
 

A Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP realizou o Pregão nº 46/2010 (Processo nº 

10.985/2010) para aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar. 

 



 

 

O mapa comparativo de preços para referencial de valores do certame da Prefeitura 

Municipal de Vinhedo/SP, de 01/06/2010, foi definido com base nos orçamentos 

apresentados pelas seguintes empresas: 

 
Data Empresa CNPJ Município 

12/05/2010 Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. 05.876.269/0001-50 Itápolis/SP 

14/05/2010 Nutrizam Comércio e Representações Ltda. 00.651.446/0001-86 São Paulo/SP 

27/05/2010 Agro Comercial da Vargem Ltda. 00.029.160/0001-63 Caieiras/SP 

28/05/2010 Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 08.391.825/0001-96 Jundiaí/SP 

 

Observa-se no referido mapa comparativo de preços que em todos os itens a serem licitados 

os maiores valores foram da empresa Nutrizam Comércio e Representações Ltda. e os 

menores valores da empresa Agro Comercial da Vargem Ltda. As empresas Conser 

Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. e Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 

apresentaram os valores intermediários, que serviram de referencial para o Pregão 46/2010. 

 

Em contato com a empresa Nutrizam Comércio e Representações Ltda. a fim de atestar a 

autenticidade do orçamento constante no referido processo, foi confirmada a inidoneidade 

do documento.  

 

Conforme ata de sessão pública nº 02, de 02/09/2010, da licitação Pregão Presencial nº 

46/2010, tipo menor preço, por lotes (1 – estocáveis, 2 – perecíveis, 3 – hortifrúti), foram 

participantes as seguintes empresas: 

 
Lotes Empresa CNPJ Município 

(1) 

Estocáveis 

JV Alimentos Ltda. 05.471.234/0001-30 Itápolis/SP 

Supretudo Suprimentos e Descartáveis Ltda. 

ME 
07.698.044/0001-86 São Paulo/SP 

JJ Comercial e Distribuidora de Gêneros 

Alimentícios Ltda. 
54.388.509/0001-82 São Paulo/SP 

(2) 

Perecíveis 
Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 08.391.825/0001-96 Jundiaí/SP 

(3) 

Hortifrúti 

JV Alimentos Ltda. 05.471.234/0001-30 Itápolis/SP 

Cristian A. da Costa ME 10.362.443/0001-86 Estiva Gerbi/SP 

Marcelo Pereira Bezerra EPP 05.213.231/0001-05 Americana/SP 

 

A empresa Armazém 972 Importadora e Exportadora Ltda. (CNPJ 00.159.461/0001-01) 

solicitou a desclassificação da proposta dela mesma para “não atrapalhar a continuidade do 

certame”, conforme pedido de desclassificação, de 02/09/2010. Verifica-se que o ex-sócio 

da Armazém 972 (CPF ***.107.208-**) é o responsável pelas empresas JV Alimentos Ltda. 

e Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. 

 

Em relação aos participantes do lote de estocáveis, há indicativo de conluio entre as 

empresas supostamente concorrentes pelo relacionamento entre os seus representantes. Os 

sócios da empresa JV Alimentos Ltda., CPF ***.107.208-** e CPF ***.659.118-**, 

possuem vínculo familiar com sócio e com representante da empresa Supretudo Suprimentos 

e Descartáveis Ltda. ME, CPF ***.634.918-** (tio) e CPF ***.585.478-** (irmão), 

respectivamente. O relacionamento entre as empresas JV Alimentos Ltda. e JJ Comercial e 

Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. será detalhado no item 8 deste relatório. 

 

Quanto ao lote de perecíveis, a empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda foi a única 

participante.  



 

 

 

Em relação ao lote de hortifrúti, o relacionamento entre a JV Alimentos Ltda., Cristian A. da 

Costa ME, e Marcelo Pereira Bezerra EPP será detalhado no item 5 deste relatório. 

 

As empresas vencedoras do certame foram: 
Lotes Empresas Contratos Valor (R$) 

1 - estocáveis 

3 - hortifrúti 
JV Alimentos Ltda. 161/2010 3.145.000,00 

2 - perecíveis Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 162/2010 2.580.000,00 

 

Ressalta-se que as empresas JV Alimentos Ltda. (vencedora da licitação nos lotes 1 e 3) e 

Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. (preços referenciais para o certame) 

pertencem aos mesmos sócios, CPF ***.107.208-** e CPF ***.659.118-**. A empresa 

Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. foi representada pelo Sr. CPF ***.109.918-**.  

 

Dessa forma, da análise do processo do Pregão nº 46/2010, constata-se que os valores 

referenciais da referida licitação foram definidos pelas próprias empresas vencedoras do 

certame JV Alimentos Ltda. (lotes 1 e 3) e Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. (lote 2), 

inclusive utilizando-se de orçamento fictício. Indica-se, também, que houve definição prévia 

para divisão dos lotes licitados entre as empresas vencedoras do certame. 

 

Conclui-se que o processo de licitação Pregão nº 46/2010 apresenta afronta aos princípios 

constitucionais e da Administração Pública. As empresas participantes da licitação 

supostamente deram competitividade ao certame, pois há indicativo de conluio entre elas, e 

direcionamento para as empresas vencedoras do certame. Por fim, a licitação não atingiu o 

objetivo de obter a proposta mais vantajosa para ao município de Vinhedo/SP.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com relação aos apontamentos referentes ao Pregão nº 46/2010 e Pregão nº 173/2011, no 

que tange à suposta fraude/conluio entre as empresas licitantes pelo fato de possuírem 

mesmos sócios ou vínculo familiar, ocasionando um eventual direcionamento do certame 

licitatório a fim de beneficiarem as empresas vencedoras da licitação, cumpre-nos 

esclarecer e bem assim defender a inegável ausência de justa causa que enseja tais 

apontamentos destituídos de qualquer fundamentação legal. 

 

Pois bem, o simples fato de duas ou mais empresas possuírem sócios em comum não 

constitui qualquer vício ou irregularidade que, de plano e por si só, autorize a 

Administração Pública a prever no instrumento convocatório de licitação processada pela 

modalidade pregão, vedação à participação no certame. 

 

Primeiro, porque a ordem jurídica não impede uma pessoa física ou jurídica compor o 

quadro societário de mais de uma pessoa jurídica. Segundo, porque o simples fato de 

empresas com sócios em comum participarem da licitação não permite a Administração 

concluir que essa atuação se dará de forma fraudulenta ou mesmo com o objetivo de 

frustrar os objetivos da licitação, o que certamente não ocorreu no Pregão nº 46/2010. 

 



 

 

Pelo contrário, a presunção é da boa-fé e da inocência, até que se prove o contrário. Daí 

porque, como a Lei nº 10.520/02 não prevê a situação narrada como impeditiva para 

participar de licitações processadas pela modalidade pregão, será preciso reunir elementos 

suficientes que comprovem a prática de ato capaz de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 

licitatório, o que, repita-se, não representa a hipótese em questão. 

 

Recentemente, o Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, através do Acórdão nº 

2.341/2011 – Plenário, manifestou-se acerca da ilegalidade de cláusula de instrumento 

convocatório que, de plano, vedava a participação na licitação de empresas que possuíssem 

sócios em comum, in verbis: 

 

3. Rememorando, a providência cautelar foi adotada ante a iminência da abertura do 

certame, o que caracterizaria o perigo na demora, e tendo em vista a presença de indícios 

do bom direito, eis que a cláusula do edital questionada pela autora, relativa à vedação da 

participação simultânea de empresas com sócios comuns poderia alijar potenciais 

interessados do certame, não possuía amparo na Lei nº 8.666/1993, nos regulamentos 

próprios das entidades ou na jurisprudência do TCU. 

 

4. Na oportunidade, foi suscitado o entendimento estabelecido no Acórdão nº 297/2009 – 

Plenário, que somente considera irregular a situação em apreço quando a participação 

concomitante das empresas se der em: 

i. convite; 

ii. contratação por dispensa de licitação; 

iii. existência de relação entre as licitantes e a empresa responsável pela elaboração do 

projeto executivo; e 

iv. contratação de uma das empresas para fiscalizar serviço prestado por outra. 

 

5. Tais hipóteses não se configuram na concorrência em apreço em que não foram 

apontados também indícios de conluio ou fraude. 

 

(...) 

 

13. Ressalto que há recomendação deste Tribunal similares à da CGU, referida 

anteriormente. No item 9.7 do Acórdão nº 2.136/2006 – TCU – 1ª Câmara, prolatado 

quando da apreciação do TC – 021.203/2003-0, da minha relatoria, esta Corte de Contas 

recomendou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) que 

 

(...) oriente todos os órgãos/entidades da Administração Pública a verificarem, quando da 

realização de licitações, junto aos sistemas Sicaf, Siasg, CNPJ e CPF, estes dois últimos 

administrados pela Receita Federal, o quadro societário e o endereço dos licitantes com 

vistas a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos ou relação de 

parentesco, fato que, analisado em conjunto com outras informações, poderão indicar a 

ocorrência de fraudes contra o certame. 

 

14. No mesmo sentido, o Plenário desta Casa analisou, recentemente, auditoria realizada 

pela Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação (Sefti) na Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no âmbito do TC-011.643/2010-2, relatado pelo eminente Ministro Valdir Campelo. 

 



 

 

16. Ao apreciar o citado processo, o Plenário, por meio do Acórdão nº 1.793/2011, acolheu 

proposta do relator e fez recomendação à SLTI/MP, veja-se: 

 

(...) 

 

9.3.2. promova alterações no sistema Comprasnet: 

9.3.2.1. para emitir alerta aos pregoeiros sobre a apresentação de lances, para o mesmo 

item, por empresas que possuam sócios em comum, com vistas a auxiliá-los na identificação 

de atitudes suspeitas no decorrer do certame que possam sugerir a formação de conluio 

entre essas empresas, em atenção ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993; 

 

17. A toda prova, portanto, que no caso da recomendação da CGU, trazida aos autos pelos 

agravantes, bem como nas situações similares, em que houve a atuação desta Corte de 

Contas, o que se pretendeu foi alertar os responsáveis pelos certames licitatórios sobre uma 

situação de risco, configurada pela participação, no processo, de empresas com sócios em 

comum. 

 

18. Tal risco, conforme bem expresso na recomendação do Acórdão nº 1.793/2011 – TCU – 

Plenário, deve ser mitigado, mediante identificação das empresas que se enquadram nessa 

situação e de outros fatores que, em conjunto, e em cada caso concreto, possam ser 

considerados como indícios de conluio e fraude à licitação. 

 

19. As situações expostas, portanto, são bem diversas da que se verifica nos presentes autos, 

em que se fez uma vedação a prior, ao arrepio da legislação aplicável, impedindo, sem uma 

exposição de motivos esclarecedora ou outros indícios de irregularidades, que empresas 

participassem do certame, ferindo, sem sombra de dúvidas, os princípios da legalidade e da 

competitividade, a que estão sujeitas as entidades do sistema ‘S’. 

 

Segundo essa manifestação do Egrégio TCU, a participação de empresas com sócios em 

comum somente constitui ilegalidade nas hipóteses de: i. convite; ii. contratação por 

dispensa de licitação; iii. existência de relação entre as licitantes e a empresa responsável 

pela elaboração do projeto executivo; e iv. contratação de uma das empresas para 

fiscalizar serviço prestado por outra, o que não é o caso em apreço. 

 

Já nas demais situações, tal fato deve despertar a atenção da Administração Pública para 

eventual conduta suspeita ou fraudulenta, mas não autoriza inibir, de plano e por si só, a 

participação dessas empresas. 

 

Com base nessas razões, parece possível concluir que, segundo o atual entendimento 

jurisprudencial da Suprema Corte de Contas, em uma licitação na modalidade Pregão, 

como no caso, a simples comprovação por meio de consulta realizada no SICAF ou por 

outro meio, da existência de sócios em comum de empresas que disputam certame não é 

suficiente para afastar essas empresas da licitação. 

 

De igual modo, a própria legalidade do instrumento convocatório que porventura tenha 

estabelecido a vedação dessa ordem pode sofre questionamento e reprovação, segundo o 

precedente citado da Suprema Corte de Contas. 

 

Apenas na hipótese de a Administração Pública perceber indícios de conluio ou de fraude é 

que se admitiria o afastamento dessas concorrentes, com base na reunião das informações 



 

 

capazes de evidenciar potencial prejuízo à competitividade e isonomia do certame, o que 

não representa a hipótese do Pregão nº 46/2010. 

 

Destarte, data máxima vênia, referido apontamento ora guerreado referente ao Pregão nº 

46/2010 encontra-se totalmente destituído de justa causa, devendo ser afastado de amplo, 

sob pena de afronta direta aos princípios basilares constitucionais, em especial o princípio 

da presunção da boa-fé e da inocência dos potenciais licitantes.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP não apresenta informações novas ao 

fato apontado. Ressalta-se que os relacionamentos entre as empresas participantes da 

licitação não se restringiram aos quadros societários delas, pois foram verificadas situações 

de vínculos familiares entre os representantes dessas empresas na referido certame 

licitatório.  

 

Da análise do processo do Pregão nº 46/2010, constata-se que os valores referenciais  dessa 

licitação foram definidos pelas próprias empresas vencedoras do certame JV Alimentos 

Ltda. (lote 1 – estocáveis e lote 3 - hortifruti) e Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 

(lote 2 - perecíveis), pois consta orçamento fictício da empresa Nutrizam Comércio e 

Representações Ltda. 

 

Indica-se, também, que houve definição prévia para divisão dos lotes licitados entre as 

empresas vencedoras do certame. Embora as referidas empresas tenham apresentado 

orçamentos completos com todos os itens dos lotes licitados, na participação da licitação a 

empresa JV Alimentos Ltda. apresentou propostas somente para o lote 1 - estocáveis e lote 3 

– hortifrúti, e empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. apresentou proposta 

somente para o lote 2 - perecíveis. 

 

De acordo com o Acórdão nº 1.793/2011 TCU: "... 18. Tal risco, conforme bem expresso na 

recomendação do Acórdão nº 1.793/2011 – TCU – Plenário, deve ser mitigado, mediante 

identificação das empresas que se enquadram nessa situação e de outros fatores que, em 

conjunto, e em cada caso concreto, possam ser considerados como indícios de conluio e 

fraude à licitação”. Registra-se, assim, que a análise do controle interno baseia-se no 

conjunto das irregularidades constatadas no curso dessa fiscalização e registradas ao longo 

do presente relatório, que resultaram em potencial dano ao erário por superfaturamento nas 

contratações realizadas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.3 Licitação Pregão nº 173/2011 irregular. 
 

Fato 
 

A Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP realizou o Pregão nº 173/2011 (Processo nº 10.244-

7/2011) para aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar. 

 

O mapa comparativo de preços para referencial de valores do certame da Prefeitura 

Municipal de Vinhedo/SP, de 26/10/2011, foi definido com base nos orçamentos 

apresentados pelas seguintes empresas: 

 



 

 

Lotes Empresa CNPJ Município 

(1)  

Estocáveis 

Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. 05.876.269/0001-50 Itápolis/SP 

Tegeda Comercialização e Distribuição Eireli 02.991.254/0001-44 
São Caetano 

do Sul/SP 

Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil Ltda. 03.817.246/0001-49 São Paulo/SP 

(2) 

Perecíveis 

Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 08.391.825/0001-96 Jundiaí/SP 

New Quality Indústria e Comércio de Carnes e 

Produtos Alimentícios Ltda. EPP 
00.327.180/0001-10 

Santo 

André/SP 

Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. 08.528.442/0001-17 
São José do 

Rio Preto/SP 

(3) 

Hortifrúti 

JV Alimentos Ltda. 05.471.234/0001-30 Itápolis/SP 

Marcelo Pereira Bezerra EPP 05.213.231/0001-05 Americana/SP 

JC da Silva Hortaliças ME 11.430.216/0001-03 
Estiva 

Gerbi/SP 

 

Ressalta-se que as empresas Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. e JV 

Alimentos Ltda pertencem aos mesmos sócios, CPF ***.107.208-** e CPF ***.659.118-**. 

Além disso, o representante da empresa Tegeda Comercialização e Distribuição Eireli, CPF 

***.875.628-**, possui vínculo familiar (tio) com os sócios da empresa Conser Comércio de 

Alimentos e Serviços Ltda. e JV Alimentos Ltda. 

 

As seguintes empresas foram participantes do certame: 

 
Lotes Empresa CNPJ Município 

(1) 

Estocáveis 

Conser Comércio de Alimentos e Serviços 

Ltda. 
05.876.269/0001-50 Itápolis/SP 

Tegeda Comercialização e Distribuição Eireli 02.991.254/0001-44 
São Caetano do 

Sul/SP 

JJ Comercial e Distribuidora de Gêneros 

Alimentícios Ltda. 
54.388.509/0001-82 São Paulo/SP 

(2) 

Perecíveis 

Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 08.391.825/0001-96 Jundiaí/SP 

M. Zamboni Comércio e Representações de 

Produtos Alimentícios e Mercadorias em 

Geral EPP 

13.009.421/0001-25 São Paulo/SP 

(3) 

Hortifrúti 

Dois Cunhados Importação e Exportação de 

Gêneros Alimentícios Ltda. 
07.256.154/0001-98 Osasco/SP 

JC da Silva Hortaliças ME 11.430.216/0001-03 Estiva Gerbi/SP 

Marcelo Pereira Bezerra EPP 05.213.231/0001-05 Americana/SP 

 

Em relação aos participantes do lote de estocáveis, há indicativo de conluio entre as 

empresas supostamente concorrentes pelo relacionamento entre seus representantes. Os 

sócios da empresa Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda., CPF ***.107.208-** e 

CPF ***.659.118-**, possuem vínculo familiar com os representantes da empresa Tegeda 

Comercialização e Distribuição Eireli, CPF ***.875.628-** (tio), e da empresa JJ Comercial 

e Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda., CPF ***.943.249-** (avô). 

 

Quanto ao lote de perecíveis, a empresa Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda concorreu 

com a empresa M. Zamboni Comércio e Representações de Produtos Alimentícios e 

Mercadorias em Geral EPP.  

 

Em relação ao lote de hortifrúti, a empresa JC da Silva Hortaliças foi representada pelo 

responsável da empresa Cristian A. da Costa ME, que forneceu atestado de capacidade 

técnica em favor da empresa Marcelo Pereira Bezerra EPP, ou seja, o participante do 

certame atesta a capacidade técnica para a empresa concorrente na mesma licitação. 



 

 

 

As empresas vencedoras do certame foram: 

 
Lotes Empresas Contratos Valor (R$) 

1 – Estocáveis Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. 113/2011 3.290.000,00 

2 – Perecíveis Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. 114/2011 3.118.999,90 

3 – Hortifrúti Marcelo Pereira Bezerra EPP 115/2011 1.294.999,71 

Total Geral 7.703.999,61 

 

De forma análoga ao Pregão nº 46/2010, a análise do processo de licitação Pregão nº 

173/2011 indica, por meio de seus representantes, conluio entre as empresas participantes no 

certame, inclusive na fase interna de cotação de preços para referência na licitação. Indica-

se, também, que houve direcionamento e definição prévia para divisão dos lotes licitados 

entre as empresas vencedoras do certame. 

 

Conclui-se que o processo de licitação Pregão nº 173/2011 apresenta afronta aos princípios 

constitucionais e da Administração Pública. As empresas participantes da licitação 

supostamente deram competitividade ao certame, pois há indicativo de conluio entre elas, e 

direcionamento para as empresas vencedoras do certame. Por fim, a licitação não atingiu o 

objetivo de obter a proposta mais vantajosa para ao município de Vinhedo/SP. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício GP. nº 277/2014, de 02/09/2014, a Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com relação aos apontamentos referentes ao Pregão nº 46/2010 e Pregão nº 173/2011, no 

que tange à suposta fraude/conluio entre as empresas licitantes pelo fato de possuírem 

mesmos sócios ou vínculo familiar, ocasionando um eventual direcionamento do certame 

licitatório a fim de beneficiarem as empresas vencedoras da licitação, cumpre-nos 

esclarecer e bem assim defender a inegável ausência de justa causa que enseja tais 

apontamentos destituídos de qualquer fundamentação legal. 

 

Pois bem, o simples fato de duas ou mais empresas possuírem sócios em comum não 

constitui qualquer vício ou irregularidade que, de plano e por si só, autorize a 

Administração Pública a prever no instrumento convocatório de licitação processada pela 

modalidade pregão, vedação à participação no certame. 

 

Primeiro, porque a ordem jurídica não impede uma pessoa física ou jurídica compor o 

quadro societário de mais de uma pessoa jurídica. Segundo, porque o simples fato de 

empresas com sócios em comum participarem da licitação não permite a Administração 

concluir que essa atuação se dará de forma fraudulenta ou mesmo com o objetivo de 

frustrar os objetivos da licitação, o que certamente não ocorreu no Pregão nº 46/2010. 

 

Pelo contrário, a presunção é da boa-fé e da inocência, até que se prove o contrário. Daí 

porque, como a Lei nº 10.520/02 não prevê a situação narrada como impeditiva para 

participar de licitações processadas pela modalidade pregão, será preciso reunir elementos 

suficientes que comprovem a prática de ato capaz de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento 

licitatório, o que, repita-se, não representa a hipótese em questão. 

 



 

 

Recentemente, o Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, através do Acórdão nº 

2.341/2011 – Plenário, manifestou-se acerca da ilegalidade de cláusula de instrumento 

convocatório que, de plano, vedava a participação na licitação de empresas que possuíssem 

sócios em comum, in verbis: 

 

3. Rememorando, a providência cautelar foi adotada ante a iminência da abertura do 

certame, o que caracterizaria o perigo na demora, e tendo em vista a presença de indícios 

do bom direito, eis que a cláusula do edital questionada pela autora, relativa à vedação da 

participação simultânea de empresas com sócios comuns poderia alijar potenciais 

interessados do certame, não possuía amparo na Lei nº 8.666/1993, nos regulamentos 

próprios das entidades ou na jurisprudência do TCU. 

 

4. Na oportunidade, foi suscitado o entendimento estabelecido no Acórdão nº 297/2009 – 

Plenário, que somente considera irregular a situação em apreço quando a participação 

concomitante das empresas se der em: 

i. convite; 

ii. contratação por dispensa de licitação; 

iii. existência de relação entre as licitantes e a empresa responsável pela elaboração do 

projeto executivo; e 

iv. contratação de uma das empresas para fiscalizar serviço prestado por outra. 

 

5. Tais hipóteses não se configuram na concorrência em apreço em que não foram 

apontados também indícios de conluio ou fraude. 

 

(...) 

 

13. Ressalto que há recomendação deste Tribunal similares à da CGU, referida 

anteriormente. No item 9.7 do Acórdão nº 2.136/2006 – TCU – 1ª Câmara, prolatado 

quando da apreciação do TC – 021.203/2003-0, da minha relatoria, esta Corte de Contas 

recomendou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) que 

 

(...) oriente todos os órgãos/entidades da Administração Pública a verificarem, quando da 

realização de licitações, junto aos sistemas Sicaf, Siasg, CNPJ e CPF, estes dois últimos 

administrados pela Receita Federal, o quadro societário e o endereço dos licitantes com 

vistas a verificar a existência de sócios comuns, endereços idênticos ou relação de 

parentesco, fato que, analisado em conjunto com outras informações, poderão indicar a 

ocorrência de fraudes contra o certame. 

 

14. No mesmo sentido, o Plenário desta Casa analisou, recentemente, auditoria realizada 

pela Secretaria de Fiscalização em Tecnologia da Informação (Sefti) na Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no âmbito do TC-011.643/2010-2, relatado pelo eminente Ministro Valdir Campelo. 

 

16. Ao apreciar o citado processo, o Plenário, por meio do Acórdão nº 1.793/2011, acolheu 

proposta do relator e fez recomendação à SLTI/MP, veja-se: 

 

(...) 

 

9.3.2. promova alterações no sistema Comprasnet: 



 

 

9.3.2.1. para emitir alerta aos pregoeiros sobre a apresentação de lances, para o mesmo 

item, por empresas que possuam sócios em comum, com vistas a auxiliá-los na identificação 

de atitudes suspeitas no decorrer do certame que possam sugerir a formação de conluio 

entre essas empresas, em atenção ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993; 

 

17. A toda prova, portanto, que no caso da recomendação da CGU, trazida aos autos pelos 

agravantes, bem como nas situações similares, em que houve a atuação desta Corte de 

Contas, o que se pretendeu foi alertar os responsáveis pelos certames licitatórios sobre uma 

situação de risco, configurada pela participação, no processo, de empresas com sócios em 

comum. 

 

18. Tal risco, conforme bem expresso na recomendação do Acórdão nº 1.793/2011 – TCU – 

Plenário, deve ser mitigado, mediante identificação das empresas que se enquadram nessa 

situação e de outros fatores que, em conjunto, e em cada caso concreto, possam ser 

considerados como indícios de conluio e fraude à licitação. 

 

19. As situações expostas, portanto, são bem diversas da que se verifica nos presentes autos, 

em que se fez uma vedação a prior, ao arrepio da legislação aplicável, impedindo, sem uma 

exposição de motivos esclarecedora ou outros indícios de irregularidades, que empresas 

participassem do certame, ferindo, sem sombra de dúvidas, os princípios da legalidade e da 

competitividade, a que estão sujeitas as entidades do sistema ‘S’. 

 

Segundo essa manifestação do Egrégio TCU, a participação de empresas com sócios em 

comum somente constitui ilegalidade nas hipóteses de: i. convite; ii. contratação por 

dispensa de licitação; iii. existência de relação entre as licitantes e a empresa responsável 

pela elaboração do projeto executivo; e iv. contratação de uma das empresas para 

fiscalizar serviço prestado por outra, o que não é o caso em apreço. 

 

Já nas demais situações, tal fato deve despertar a atenção da Administração Pública para 

eventual conduta suspeita ou fraudulenta, mas não autoriza inibir, de plano e por si só, a 

participação dessas empresas. 

 

Com base nessas razões, parece possível concluir que, segundo o atual entendimento 

jurisprudencial da Suprema Corte de Contas, em uma licitação na modalidade Pregão, 

como no caso, a simples comprovação por meio de consulta realizada no SICAF ou por 

outro meio, da existência de sócios em comum de empresas que disputam certame não é 

suficiente para afastar essas empresas da licitação. 

 

De igual modo, a própria legalidade do instrumento convocatório que porventura tenha 

estabelecido a vedação dessa ordem pode sofre questionamento e reprovação, segundo o 

precedente citado da Suprema Corte de Contas. 

 

Apenas na hipótese de a Administração Pública perceber indícios de conluio ou de fraude é 

que se admitiria o afastamento dessas concorrentes, com base na reunião das informações 

capazes de evidenciar potencial prejuízo à competitividade e isonomia do certame, o que 

não representa a hipótese do Pregão nº 46/2010. 

 

Destarte, data máxima vênia, referido apontamento ora guerreado referente ao Pregão nº 

46/2010 encontra-se totalmente destituído de justa causa, devendo ser afastado de amplo, 



 

 

sob pena de afronta direta aos princípios basilares constitucionais, em especial o princípio 

da presunção da boa-fé e da inocência dos potenciais licitantes.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP não apresenta informações novas ao 

fato apontado. Ressalta-se que os relacionamentos entre as empresas participantes da 

licitação não se restringiram aos quadros societários delas, pois foram verificadas situações 

de vínculos familiares entre os representantes dessas empresas na referido certame 

licitatório. 

 

De forma análoga ao Pregão nº 46/2010, a análise do processo de licitação Pregão nº 

173/2011 indica, por meio de seus representantes, conluio entre as empresas participantes no 

certame, inclusive na fase interna de cotação de preços para referência na licitação. Indica-

se, também, que houve direcionamento e definição prévia para divisão dos lotes licitados 

entre as empresas vencedoras do certame. 

 

De acordo com o Acórdão nº 1.793/2011 TCU: "... 18. Tal risco, conforme bem expresso na 

recomendação do Acórdão nº 1.793/2011 – TCU – Plenário, deve ser mitigado, mediante 

identificação das empresas que se enquadram nessa situação e de outros fatores que, em 

conjunto, e em cada caso concreto, possam ser considerados como indícios de conluio e 

fraude à licitação”. Registra-se, assim, que a análise do controle interno baseia-se no 

conjunto das irregularidades constatadas no curso dessa fiscalização e registradas ao longo 

do presente relatório, que resultaram em potencial dano ao erário por superfaturamento nas 

contratações realizadas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que houve irregularidades nos processos de 

licitação analisados e superfaturamento na contratação das empresas JV Alimentos Ltda. 

(CNPJ 05.471.234/0001-30), Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. (CNPJ 

05.876.269/0001-50) e Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda. (CNPJ 08.391.825/0001-

96), acarretando prejuízo potencial mínimo estimado em R$ 8.785.000,00 (oito milhões e 

setecentos e oitenta e cinco mil reais). 


