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PARECER JURÍDICO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022 

A empresa Del Rey Pneus suscita dúvida quanto à legalidade da exigência 

contida no termo de referência, no sentido de que os itens licitados deverão ser 

fabricados no Brasil. 

Inicialmente, insta esclarecer que tal exigência não consta nas disposições 

editalícias, mas tão somente no termo de referência elaborado pelo ordenador de 

despesas.  

De todo modo, urge esclarecer que o TCE-MG já decidiu pela ilegalidade de 

tal exigência, conforme decisão abaixo:  

DENÚNCIA. EDITAL DE LICITAÇÃO. REGISTRO DE PREÇOS. 

IRREGULARIDADE. FABRICAÇÃO NACIONAL. PROCEDÊNCIA. 

EXIGÊNCIA DE PNEUS DE PRIMEIRA LINHA. NÃO APLICAÇÃO DE 

MULTA. RECOMENDAÇÃO. 1. A exigência de que os pneus sejam 

de fabricação nacional ofende o disposto no art. 3º da Lei nº 

8.666/93, e pode ensejar a aplicação de multa aos responsáveis. 2. 

A retificação tempestiva do ato convocatório aliada à boa-fé dos 

responsáveis pode implicar a substituição da aplicação de multa 

pela expedição de recomendação. 3. A exigência de “pneus de 

primeira linha”, por si só, não configura irregularidade, 

requerendo-se, todavia, que seja justificada. Segunda Câmara 35ª 

Sessão Ordinária – 06/12/2018.  

(TCE-MG - DEN: 1040590, Relator: CONS. SUBST. VICTOR MEYER, 

Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 

23/01/2019).  
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Se a intenção é afastar eventuais produtos de qualidade duvidosa, é possível 

exigir que os pneus a serem ofertados para a Administração sejam certificados 

pelo Inmetro, conforme já previsto no edital publicado. Isso porque, conforme as 

informações constantes do site do próprio Inmetro, o uso da marca do Inmetro no 

flanco dos pneus é obrigatória. Nessa hipótese, o pneu a ser fornecido para a 

Administração, necessariamente, terá passado por testes de qualidade e conterá a 

aprovação do Inmetro para os fins a que se destina. 

Em cartilha do TCE/MG (2012, p. 23), também há orientação nesse sentido: 

“Todo pneu vendido no Brasil tem que ter a estampa do INMETRO. A ausência do 

selo significa a ausência de aprovação para uso no Brasil”. 

Sendo assim, para todos os efeitos, deverá ser esclarecido que não haverá 

exigência de que os pneus a serem fornecidos sejam nacionais.  

No mais, aduz a empresa suscitante da dúvida de que “não ficou claro se o 

edital será ou não exclusivo para ME e EPP”.  

No entanto, a cláusula 9.1 deixa claro que somente poderão participar do 

certame as ME e EPP’s. Portanto, não falta, nesse ponto, clareza no referido edital.  

É o parecer. 

Guarani – MG, em 1º de abril de 2022. 

 

 __________________________________________ 

RICARDO OLIVEIRA ZANELLA 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/MG 92.615 
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Homologado este parecer pela CPL, deverá o mesmo ser publicado, sem 

necessidade de adiamento do certame, tendo em vista que não há modificação de 

cláusulas editalícias, mas simples esclarecimentos. 

 

__________________________________________ 

MÁRCIO COSTA DOS REIS FILHO 

PREGOEIRO 

 


