
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

 

ENDEREÇO: Av. RangelPestana, 315 - Anexo I - 3º andar - Centro - SP - CEP: 01017-906
FONES: 3292-3250 e 3292-3499 -INTERNET: gcrmc@tce.sp.gov.br - www.tce.sp.gov.br  

Processo: TC-001007/008/10  

Interessados: - Representante: Sindplus Administradora de 
Cartões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda., 

pelo sócio Gilberto Franzoni 
- Representada: Prefeitura Municipal de Penápolis 

Assunto:  Representação contra possíveis irregularidades nos 

atos do Poder Executivo de Penápolis, destinados 
ao fornecimento e gerenciamento de cartão 

magnético ou eletrônico para aquisição de gêneros 
de alimentação em estabelecimentos comerciais 

 
Processo: TC-001094/001/10  

Interessados: - Contratante: Prefeitura Municipal de Penápolis 
 - Autoridade que homologou o certame e assinou o 

instrumento: João Luís dos Santos, Prefeito 
 - Contratada: Mixcred Administradora Ltda. 

Objeto: Contratação de empresa para administração e 
gerenciamento de cartão magnético para aquisição 

de gêneros alimentícios aos servidores municipais 
Em exame:  Pregão nº 035/10, Contrato nº 102/10  

Fiscalização por: UR-1 Araçatuba 

 
Advogados: José Carlos Borges de Camargo, OAB-SP nº 

67.751, Amabel Cristina Dezanetti dos Santos, 
OAB-SP nº 103.050, Carlos Alberto Diniz, OAB-SP 

nº 65.826, Eurídice Barjud Canuto de Albuquerque 
Diniz, OAB-SP nº 130.558, Patrícia da Silva 

Santos, OAB-SP nº 282.376, e outros; João 
Alexandre Francisco, OAB-SP nº 156.915 

 
RELATÓRIO 

 
A empresa Sindplus Administradora de Cartões, 

Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda., representada pelo sócio 
Gilberto Franzoni, através do protocolado TC-001007/008/10, veio 

comunicar possíveis irregularidades nos atos do Poder Executivo de 

Penápolis, destinados ao fornecimento e gerenciamento de cartão 
magnético ou eletrônico, em benefícios dos servidores, para aquisição 

de gêneros de alimentação em estabelecimentos comerciais.  
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Segundo consta, a SindPlus acorreu ao Pregão 

Presencial nº 035/10, mas restou desclassificada por atitude 
arbitrária da comissão licitante, que deliberou por acolher na fase de 

lances somente propostas com percentual até 10% da melhor oferta, 
aplicado sobre o valor do desconto. 

 

Alegou que a percentagem de redução deveria ter 
levado em conta o valor a ser gasto efetivamente pela Administração 

e não o abatimento proposto pelas concorrentes. 
 

Argumentou que o texto editalício deixou claro que 
a avaliação das propostas se daria pelo critério de menor valor a ser 

pago por cartão, em reais, podendo ser ofertada taxa negativa, não 
havendo referência à classificação mediante percentual subtraído da 

melhor oferta.  
 

O feito foi recebido como representação. 
 

A unidade fiscalizadora relatou que os atos de 
julgamento estão em discordância com a cláusula 6.4 do instrumento 

convocatório, bem como com o artigo 4º, inciso VIII, da Lei Federal 

nº 10.520/02. Vejamos:  
 
6.4 – O autor da oferta de valor mais baixo e das 
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela, poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a proclamação do vencedor. Não 
havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições 

definidas no inciso anterior, poderão os autores das 
menores propostas, até o máximo de 03 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer 

que sejam os preços oferecidos. 
 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as seguintes 
regras:  (...) 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor; 
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Enfatizou que todas as candidatas estavam aptas a 

seguir na contenda, já que os preços se enquadravam no limite 
estabelecido pelo edital, de modo que a pregoeira agiu 

contrariamente aos ditames legais e editalícios. 
 

Adicionou que não consta do processo licitatório a 

abertura de oportunidade para que empresas de pequeno porte e 
microempresas usufruíssem dos benefícios da Lei Federal nº 123/06, 

já que as propostas de Miltiservice Ltda.-ME e Sindplus Ltda.EPP 
estavam dentro do limite de 5% superior ao melhor preço, conforme 

artigo 44, § 2º, da Lei de Licitações1.  
 

Nesse ínterim, veio a lume os autos de termos 
contratuais TC-1094/001/10, contendo os seguintes elementos:  

 
 Pregão nº 035/10 

 
 Contrato nº 102/10 

Contratada: Mixcred Administradora Ltda. 
Assinado em 23/8/10 

Valor estimado: R$ 430.756,20 

Vigência: 1 ano 
  

O orçamento básico estimou o valor de R$ 108,00 
por cartão, tendo acorrido ao torneio oito proponentes com as 

seguintes ofertas: 
 

Empresas Proposta Valor líquido 

R$ 

Mixcred Administradora Ltda. - 6,04 % 101,96 

VS Card Administradora de Cartões Ltda. * - 5,99% - 

Verocheque Refeições Ltda. - 5,04 % 102,96 

Solucard Administ. Cartões e Convênios 

Ltda. 

- 4,97 % 103,03 

                                    
1 Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
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Milti Service Comércio e Serviço Ltda. ME - 3,79 % 104,21 

BIQ Benefícios Ltda. - 3,13 % 104,87 

Sindplus Administ. de Cartões Ltda. EPP - 2,70 % 105,30 

Trivale Administração Ltda. - 0,62 % 107,38 

* Empresa desclassificada por apresentar proposta em desacordo com o item 4.1.f 

 
A Fiscalização teceu os seguintes comentários: 

 
1. Orçamento básico contemplou R$ 101,59 mensais por cartão, 

mas o edital (subitem 1.3) declinou o montante de R$ 108,00 
para cada benefício, sem informar a fonte ou os cálculos 

executados para formulação de tal preço. Assim, também não é 

possível assegurar que o preço ajustado guarde compatibilidade 
com o mercado; 

2. Subitem 5.1.1.f – habilitação jurídica – prova de registro ou 
cadastro no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), 

certificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, contrariando 
a Súmula 172. Além do mais, a exigência não está inserida no 

rol de documentos de habilitação do artigo 28 da Lei de 
Licitações, devendo ser imposta apenas ao vencedor da 

contenda, consoante prevê a Súmula 143; 
3. Subitem 5.1.2, letras c a g – regularidade fiscal – exigência de 

certidão negativa de débito junto às Fazendas Públicas Federal, 
Estadual e Municipal, sem declinar a possibilidade de 

apresentação de certidão positiva com efeito negativo; 
4. A desclassificação da empresa VS Card Ltda., por descumprir o 

item 4.1.f (não indicação do valor em reais, somente indicando 

o percentual da taxa negativa) demonstra excesso de rigor no 
julgamento, pois o montante ofertado seria facilmente 

calculado. Além do mais a proposta acirraria a disputa;  
5. Não apresentação da nota de empenho relativa ao contrato, 

contrariando o comando das Instruções vigentes.  
 

Instada, a Prefeitura colacionou razões de defesa. 

                                    
2 Súmula nº 17 - Em procedimento licitatório, não é permitido exigir-se, para fins 

de habilitação, certificações de qualidade ou quaisquer outras não previstas em lei. 

 
3 Súmula nº 14 - Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de 

laudos e licenças de qualquer espécie só são devidas pelo vencedor da licitação; 

dos proponentes poder-se-á requisitar tão somente declaração de disponibilidade 

ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no momento oportuno.  
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Sustentou que o valor creditado mensalmente em 
favor dos servidores pela Secretaria de Administração está atrelado à 

cesta básica fornecida, de modo que o orçamento básico seguiu essa 
variação em face do realinhamento de preços do pacote de produtos. 

  

Salientou que a adesão das concorrentes ao PAT é 
medida favorável à conscientização da responsabilidade social do 

empresário e à promoção da saúde, bem estar e produtividade. A 
inscrição no programa se dá através de mero preenchimento de 

formulário disponível no site do Ministério do Trabalho, de modo a 
não ser motivo de restrição. 

 
Explicou que a comprovação de regularidade fiscal 

atendeu aos dispositivos da lei de regência, posto que a certidão 
negativa constitui meio mais eficaz de conhecer a real situação 

financeira da licitante. 
 

Ressaltou que a imposição de declarar não 
cobrança de taxa elevada dos estabelecimentos credenciados não 

ocasiona invasão da privacidade comercial, além de favorecer o 

comércio local e os servidores beneficiários. 
 

Asseverou que a empresa alijada (VS Card Ltda.) 
não atendeu literalmente ao edital.    

 
Arrazoou que não assiste razão à representante, 

porque as três classificadas apresentaram taxa de administração 
negativa e possibilitaram ajuste vantajoso para a Administração. As 

empresas de pequeno porte e microempresas não sofreram qualquer 
prejuízo.  

 
Assentou que não consta nota de empenho porque 

não se cuida de autos de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas. 
 

A contratada Mixcred também compareceu com 

assertivas no sentido de que apresentou a menor proposta e cumpriu 
as condições editalícias.  
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ATJ e SDG avaliaram a documentação acostada, 

concluindo pela procedência da representação e irregularidade da 
licitação e do contrato.  

 
Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, 

as partes foram novamente notificadas, sendo que aportaram razões 

oriundas do Poder Executivo, repisando as assertivas antes 
prodigalizadas.   

 
Nada mais foi dito. 

 
É o relatório. 

 
DECISÃO 

 
Estão em exame pregão e decorrente termo 

contratual, levados a efeito pela Prefeitura de Penápolis para 
conquistar o fornecimento de ticket de alimentação para os 

funcionários municipais, além de representação confeccionada por 
empresa que se sentiu prejudicada no certame. 

 

Os órgãos instrutivo e técnicos deram razão ao 
representante e censuraram impropriedades na matéria contratual 

capazes de decretar a reprovação do feito. 
 

Não encontro motivos para dissentir. 
 

No que tange à representação, o texto editalício 
(item 6.4) garante a participação da menor oferta e daquelas com 

preços superiores até 10%. Isso significa que, sendo a menor 
proposta R$ 101,96 por cartão (Mixcred Ltda.), deveriam ser 

acolhidas na porfia ofertas de até R$ 112,15 por cupom.  
 

Segundo tais cálculos, todas as concorrentes 
estariam aptas a disputar o objeto, haja vista que o maior preço 

franqueado foi R$ 107,38 cada benefício. A representante, inclusive, 

propôs o montante individual de R$ 105,30. 
   

Ocorre que a comissão de licitação aderiu, 
inexplicavelmente, à segunda parte do item 6.4, que permite o 

concurso de no máximo de três licitantes “se não houver pelo menos 
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três ofertas nas condições antes definidas”. Sob o manto do 

equívoco, a ata de abertura declinou como classificadas apenas três 
proponentes, embora o torneio pudesse ser enriquecido pela 

participação de, pelo menos, sete empresas. 
 

Tal conduta desmereceu igualmente o artigo 4º, 

inciso VIII, da Lei Federal nº 10.520/02, que dispõe, sem limitar 
número de contendores, que o autor de oferta até 10% superior à 

menor poderá fazer lances verbais e sucessivos até a proclamação do 
vencedor.  

 
Por isso, declaro procedente a representação, haja 

vista que restou patenteada restritividade à ampla competição. 
 

A análise dos autos de termos contratuais não se 
mostrou mais favorável, porque não há elementos que sustentem o 

cotejo entre o valor estimado em edital (R$ 108,00 por cartão) e o 
orçamento básico (R$ 101,59 por benefício).  

 
Vale considerar que a peça orçamentária constitui 

baliza do montante da contratação, nos termos do artigo 7º, § 2º, 

inciso II, da Lei de Licitações, sendo que não deverão ser admitidas 
na contenda propostas com valor global superior àquele limite, 

conforme o artigo 48, inciso II, da mesma Lei.  
 

A alegada variação do preço da cesta básica no 
período entre a cotação para compor o orçamento e o efetivo 

lançamento do edital deveria estar registrada em planilhas que 
justificassem a dissenção entre a pesquisa e o quanto viria a ser 

anotado no instrumento convocatório.  
 

Cláusulas editalícias também atingiram matéria 
sumulada e disposições da legislação de regência. 

 
Considero exorbitante a exigência de cadastro da 

licitante no Programa de Alimentação do Trabalhador como critério de 

habilitação jurídica, conquanto vai além do comando do artigo 28 da 
Lei Federal nº 8666/93, afrontando também a Súmula 17, bem como 

por constituir imposição cabível apenas ao vencedor do certame, 
consoante determina a Súmula 14. A apresentação prévia de tal 
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cadastro implicaria antecipação de providência, sobrecarregando o 

participante que não vencesse a contenda.  
 

Não veio ao processo nota de empenho, limitando-
se a defesa a arguir que não houve emissão do documento porque 

não se tratava da hipótese de remessa obrigatória à Corte de Contas. 

 
Assinalo, porém, que, independentemente do 

encaminhamento ao Tribunal, o empenhamento da despesa é norma 
cogente, devendo toda despesa pública estar vinculada à nota 

correspondente.  
 

Por fim, ainda como impropriedade, saliento que, 
apesar de participantes haverem se declarado beneficiárias da Lei 

Complementar nº 123/06, não há evidência de que tenham sido 
observadas as vantagens asseguradas pelo artigo 44, § 2º, daquela 

lei que apregoa, para a modalidade pregão, que se entendem como 
empate as propostas até 5% acima da menor oferta. Tal premissa 

legal não foi obedecida. 
 

Em tempo, não obstante o rol de imperfeições 

declinado, afirmo que afasto a imposição de apresentação de CND – 
Certidão Negativa de Débitos sem previsão de aceitação de certidão 

positiva com efeito negativo, conquanto despiciendo o edital 
reproduzir expressamente a possibilidade de entrega de certidão 

positiva com efeito negativo, uma vez que tal faculdade decorre 
diretamente do Código Tributário Nacional (artigos 205 e 206). 

 
Fora isso, por todo o exposto, acolhendo as 

manifestações desfavoráveis do órgão de instrução, de ATJ e SDG, 
julgo procedente a representação formulada por Sindplus 

Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda. 
(TC-001007/008/10), bem como julgo irregulares o Pregão nº 

035/10 e o Contrato nº 102/10, havido entre a Prefeitura 
Municipal de Penápolis e a empresa Mixcred Administradora Ltda. 

(TC-001094/001/10), aplicando em consequência os ditames do 

artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93.  
  

Consigno que a invocação do comando do inciso 
XXVII acima referido importa que o atual Prefeito, Célio José de 

Oliveira, informe a esta Egrégia Corte as providências 
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administrativas complementares adotadas em função das 

imperfeições, comunicando, em especial, a eventual abertura de 
sindicância.  

 
Ainda, com fundamento no artigo 104, inciso II, da 

Lei Complementar nº 709/93, aplico multa a João Luís dos 

Santos, Prefeito à época, autoridade que homologou o 
certame e assinou o instrumento contratual, no valor 

correspondente a 160 (cento e sessenta) UFESPs, a ser 
recolhida ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do 

Estado, nas agências do Banco do Brasil, na forma da Lei 11.077, de 
20 de março de 2002. 

 
Decorrido o prazo recursal e ausente prova junto a 

este Tribunal  do recolhimento efetuado, no prazo constante da 
notificação prevista no artigo 86 da Lei Complementar nº 709/93, o  

Cartório fica autorizado a adotar as providências necessárias ao 
encaminhamento do débito para inscrição na dívida ativa, visando 

posterior  cobrança judicial. 
 

Ao Cartório para providências. 

Publique-se por extrato. 
GC., 27 de outubro de 2014 

 
 

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
     Conselheiro 

 
 
MSB 
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
 

 

 
 

 
 

 
Processo: TC-001007/008/10. Interessados: Representante: Sindplus 

Administradora de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda., 
pelo sócio Gilberto Franzoni. Representada: Prefeitura Municipal de 

Penápolis. Assunto: Representação contra possíveis irregularidades 
nos atos do Poder Executivo de Penápolis, destinados ao 

fornecimento e gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico 
para aquisição de gêneros de alimentação em estabelecimentos 

comerciais. Processo: TC-001094/001/10. Interessados: Contratante: 
Prefeitura Municipal de Penápolis. Autoridade que homologou o 

certame e assinou o instrumento: João Luís dos Santos, Prefeito. 

Contratada: Mixcred Administradora Ltda. Objeto: Contratação de 
empresa para administração e gerenciamento de cartão magnético 

para aquisição de gêneros alimentícios aos servidores municipais. Em 
exame: Pregão nº 035/10, Contrato nº 102/10. Fiscalização por: UR-

1 Araçatuba. Advogados: José Carlos Borges de Camargo, OAB-SP nº 
67.751, Amabel Cristina Dezanetti dos Santos, OAB-SP nº 103.050, 

Carlos Alberto Diniz, OAB-SP nº 65.826, Eurídice Barjud Canuto de 
Albuquerque Diniz, OAB-SP nº 130.558, Patrícia da Silva Santos, 

OAB-SP nº 282.376, e outros; João Alexandre Francisco, OAB-SP nº 
156.915. Sentença: Pelos motivos expressos na sentença, julgo 

procedente a representação formulada por Sindplus Administradora 
de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda. (TC-

001007/008/10), bem como julgo irregulares o Pregão nº 035/10 e o 
Contrato nº 102/10, havido entre a Prefeitura Municipal de Penápolis 

e a empresa Mixcred Administradora Ltda. (TC-001094/001/10), 

aplicando em consequência os ditames do artigo 2º, incisos XV e 
XXVII, da Lei Complementar nº 709/93. Consigno que a invocação do 

comando do inciso XXVII acima referido importa que o atual Prefeito, 
Célio José de Oliveira, informe a esta Egrégia Corte as providências 

administrativas complementares adotadas em função das 
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imperfeições, comunicando, em especial, a eventual abertura de 

sindicância. Ainda, com fundamento no artigo 104, inciso II, da Lei 
Complementar nº 709/93, aplico multa a João Luís dos Santos, 

Prefeito à época, autoridade que homologou o certame e assinou o 
instrumento contratual, no valor correspondente a 160 (cento e 

sessenta) UFESPs, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa do 

Tribunal de Contas do Estado, nas agências do Banco do Brasil, na 
forma da Lei 11.077, de 20 de março de 2002. Decorrido o prazo 

recursal e ausente prova junto a este Tribunal  do recolhimento 
efetuado, no prazo constante da notificação prevista no artigo 86 da 

Lei Complementar nº 709/93, o  Cartório fica autorizado a adotar as 
providências necessárias ao encaminhamento do débito para inscrição 

na dívida ativa, visando posterior  cobrança judicial. 


