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Procuradoria Geral, 7 de junho de 2011. 
 

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 

PARA IMPRESSORAS 

Como é de conhecimento de algumas Uni-

dades e órgãos da Universidade, já há algum 

tempo existe debate acerca da legalidade da exi-

gência, em editais de licitação para aquisição de 

cartuchos de tinta e toner, de que este material 

seja original do fabricante das impressoras. 

Embora no Poder Judiciário haja mais de 

uma decisão pela possibilidade de que tal dispo-

sição seja incluída nos editais, o fato é que recen-

temente (dia 19/05) foi publicada decisão do Ple-

nário do Tribunal de Contas, em processo envol-

vendo especificamente a Universidade de São 

Paulo, julgando que essa restrição somente pode-

ria ser prevista para impressoras que se encon-

trassem no período de garantia do fabricante. 

A questão é tratada nos autos do Processo 

TC nº 014243/026/11, no qual, embora se tenha 

sustentado que a baixa qualidade dos produtos 

ditos “compatíveis” ou “similares” justificaria a 

adoção da exigência de que os insumos fossem 

originais, o Tribunal de Contas se manifestou pela 

restritividade excessiva da disposição. 

Embora esta Procuradoria tenha protoco-

lado Pedido de Reconsideração que, nos termos 

do artigo 150 do Regimento Interno do Tribunal 

de Contas, tem efeito suspensivo, o fato é que a 

continuidade da adoção deste dispositivo nos edi-

tais traz o risco de que (i) os certames sejam im-

pugnados, (ii) haja novas representações no âm-

bito da Corte de Contas e (iii) ao final, as licita-

ções e decorrentes contratos sejam julgados irre-

gulares, caso o atual posicionamento não seja re-

vertido por conta do Pedido de Reconsideração. 

Dessa forma, é recomendação desta Procu-

radoria que, como medida de cautela, seja ado-

tada a orientação exposta pelo Tribunal de Con-

tas. Recomendamos, ainda, a leitura do voto do 

Conselheiro Relator (disponível no site do TCE), 

até porque são sugeridas alternativas que poderi-

am contornar o problema (como exigência de 

amostras, vistorias nas empresas etc.). 

 

PESQUISA DE PREÇOS 

Ainda com o objetivo de adequar o proce-

dimento de licitações e contratos administrativos 

às diretrizes traçadas pela Corte de Contas, leva-

mos a conhecimento das Unidades trecho de re-

cente decisão do Tribunal acerca da pesquisa de 

preços que deve embasar as contratações (TC nº 

005201/026/11), até porque notamos que este 

aspecto é objeto de frequentes questionamentos: 

(...) não há como desconsiderar que a ju-

risprudência deste Tribunal sempre se 

mostrou firme e unânime no sentido de 

que são condenáveis os orçamentos es-

timativos cuja data base seja superior a 

06 (seis) meses da data da divulgação do 

ato convocatório, justamente porque, a-

lém de não mais possuírem condições pa-

ra refletir o ambiente econômico do 

momento da realização da disputa licita-

tória, sempre resultam na exigência de 

propostas com datas base em tal nível de 

defasagem que criam condições para in-

duzir a aplicação automática de índices e 

cláusulas de correção monetária passíveis 

de distorcer os valores ajustados em re-

lação à realidade do mercado. 

Em outras palavras, o Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo vem considerando que 

orçamentos elaborados há mais de 06 (seis) me-

ses contados da data de publicação do edital tra-

zem preços que, em regra, se encontram por de-

mais defasados. Dessa forma, é essencial que as 

áreas técnicas competentes no âmbito das Uni-

dades se atentem para a atualidade dos preços 

cotados por ocasião da instauração de certames e 

da contratação direta. 

Procuradoria de Licitações e  

Contratos Administrativos 

Procuradoria Geral da USP 
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