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VOTO 

Trata-se de representação efetuada pelo Ministério Público junto ao TCU visando a apurar a 

ocorrência de supostas irregularidades nos atos da administração do Supremo Tribunal Federal que 
objetivam a “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de 
refeições institucionais, por demanda, incluindo alimentos e bebidas” (Pregão Eletrônico 27/2019). 

2. O pregão aconteceu em 26/4/2019 e a contratação ocorreu por R$ 481.720,88, sendo que o valor 
orçado era de R$ 1.134.893,32. Em 6/5/2018, houve a assinatura do Contrato 26/2019 com a Empresa 

Premier Eventos Ltda., com vigência de doze meses (peça 6). 

3. O questionamento apresentado na representação diz respeito à composição do cardápio das 
“refeições institucionais”, que contemplaria gêneros alimentícios e bebidas que contrastariam com a 

condição geral da população brasileira e com a “grave crise econômica que se abateu sobre o país há 
alguns anos”. A lista ilustrativa dos pratos que poderiam ser escolhidos pelo contratante na formulação dos 

cardápios consta do Anexo C do termo de referência do Pregão Eletrônico 27/2019 (peça 1, p. 10-11) e as 
especificações das bebidas constam do Anexo D (peça 1, p. 11). 

4. Em suma, o órgão ministerial argumenta que (peça 1):  

“A notícia acima transcrita, bem como diversas outras, abordando o mesmo assunto, tiveram 
repercussão popular muito forte e negativa. E é de se reconhecer que essa repercussão não causa 
surpresa: os itens que compõem as tais "refeições institucionais", previstos no Pregão Eletrônico 27/2019, 

muito contrastam com os gêneros alimentícios acessíveis - ou nem isso - à grande parte da população 
brasileira que ainda sofre terrivelmente com a grave crise econômica que se abateu sobre o país há alguns 

anos. ... 

Havendo, pois, elementos que indicam que padecem de ilegitimidade, por violação ao princípio 
constitucional da moralidade administrativa, os atos da administração do STF ... reclama-se a pronta 

atuação do TCU, para que, no cumprimento de suas competências constitucionais de controle externo de 
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Federal, 

decida o Tribunal pela adoção das medidas necessárias a apurar a ocorrência de irregularidades 
naqueles atos.  

Além disso, é de perceber que o caso em exame encerra as condições necessárias e suficientes para 

que, com base no que dispõe o artigo 276, caput, do Regimento Interno do TCU, seja adotada medida 
cautelar determinando a suspensão dos considerados atos administrativos até que o Tribunal decida sobre 

o mérito da questão.” (Grifou-se).  

5. Mediante o Acórdão 1.475/2019 – Plenário, foi conhecida Solicitação do Congresso Nacional que 
versa sobre a realização de inspeção no Supremo Tribunal Federal, a fim de averiguar a legalidade, a 

legitimidade e a economicidade do Pregão Eletrônico 27/2019. Mediante esse acórdão, foi informado ao 
solicitante que a matéria seria objeto de apreciação nestes autos (peça 35). 

6. De acordo com os questionamentos do representante e os elementos contidos nos autos, foi 
promovida a oitiva do órgão e da empresa contratada nos seguintes termos (peça 15): 

a) encaminhe ao Tribunal cópia dos estudos preliminares e demais elementos técnicos necessários, 

consoante o art. 3º, incisos I e III, da Lei 10.520/2002, que demonstrem a necessidade de contratação dos 
itens para a manutenção das atividades institucionais, nos quantitativos estimados, correlacionando-os com 

a estimativa de eventos e recepções para os quais se destinam, indicando as autoridades previstas para 
comparecerem em cada um;  

b) justifique as exigências de qualificação técnica previstas nas alíneas ‘d.1’ e ‘d.2’ do subitem 10.2 

do edital, que tratam da comprovação de realização de eventos dos quais participaram ao menos duas altas 
autoridades, demonstrando a indispensabilidade desses requisitos à garantia do cumprimento do contrato. 
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c) justificativa para o disposto no subitem 1.12 do Anexo B do termo de referência, o qual define as 
altas autoridades cujo comparecimento justifica a realização de evento institucional suportado pelo objeto 

da licitação;  

d) justificativa para a inserção de pratos sofisticados, na lista ilustrativa de pratos constante do 
Anexo C do termo de referência, induzindo a contratações mais onerosas para a Administração Pública;  

e) demonstre que as exigências contidas no Anexo D do termo de referência do Pregão Eletrônico 
27/2019, especialmente as relacionadas às safras, ao processo produtivo e às premiações internacionais, 

não restringem indevidamente o rol de produtos que poderão ser fornecidos, constituindo o mínimo 
necessário à garantia da boa execução contratual e ao atingimento da finalidade da licitação; e 

f) relacione os produtos (vinhos e espumantes) aptos a atender às especificações exigidas nos 

subitens 1.1.2 a 1.1.8 do Anexo D do termo de referência do Pregão Eletrônico 27/2019. 

7. A empresa Premier Eventos Ltda., embora devidamente cientificada quanto à oitiva, optou por 

permanecer silente. As oitivas encaminhadas ao STF foram respondidas por meio do documento constante 
da peça 26.  

8. Ao apreciar as respostas apresentadas a unidade técnica propôs a realização de determinação ao 

órgão para que “se abstenha de prorrogar o Contrato 26/2019, firmado a partir do Pregão Eletrônico 
27/2019 ou que o faça somente pelo prazo suficiente para a conclusão de novo certame, dando-se início 
imediato a procedimento licitatório com vistas à substituição do atual contrato”. 

9. O Ministério Público junto ao TCU, por sua vez, propôs a realização de determinação para que o 
órgão “adote, de imediato, as providências necessárias à rescisão do Contrato 26/2019, firmado a partir 

do Pregão Eletrônico 27/2019, demonstrando ao Tribunal as ações efetivadas, no prazo de quinze dias.” 

II 

10. Passo a tratar dos pontos objeto de oitiva. 

11. De início, trato do tópico referente ao planejamento da contratação, em especial, da especificação 
dos quantitativos envolvidos. 

12. Na primeira versão do termo de referência (peça 28), de 28/12/2018, foram relacionados sete tipos 
de eventos para uma quantidade total de 2.140 pessoas ao longo de doze meses: 

Item Descrição Quantidade 

Anual 

Eventos estimados 

1 Coffee Break/Welcome Coffee 600 3 eventos de 200 pessoas 

2 Coquetel 500 2 eventos de 250 pessoas 

3 Almoço/jantar tipo buffet 300 3 eventos de 100 pessoas 

4 Almoço/jantar tipo empratado 100 1 evento de 100 pessoas 

5 Almoço/jantar à inglesa 240 2 eventos de 20 pessoas por mês  

6 Refeição para equipe de apoio 100 2 eventos de 50 pessoas 

7 Lanche 300 Para equipes de apoio que participem de eventos 

de posse ou internacionais, para 

aproximadamente 60 pessoas. 
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13. Consoante apontou a unidade técnica, essa configuração foi profundamente alterada em 26/2/2019, 
passando a constar o quantitativo de 4.672 refeições de acordo com o termo de referência que acompanhou 

o pregão em questão: 

Item Descrição Quantidade 

Anual 

Eventos estimados 

1 Café da manhã ou chá 180 1 evento de 15 pessoas por mês  

2 Brunch 180 1 evento de 15 pessoas por mês  

3 Almoço/jantar tipo 1 – alimentos 480 2 eventos de 20 pessoas por mês  

4 Almoço/jantar tipo 2 – alimentos 800 4 eventos de 200 pessoas por ano 

5 Almoço/jantar tipo 3 – alimentos 72 2 eventos de 3 pessoas por mês  

6 Almoço/jantar tipo 1 e 2 – bebidas 1280 Considerando o quantitativo da refeição tipo 

1 e 2. 

7 Almoço/jantar tipo 3 – bebidas 72 2 eventos de 3 pessoas por mês  

8 Almoço/jantar tipo 6 – alimentos e 

bebidas 

160 Para equipe de apoio - 20% da refeição tipo 

2. 

9 Coffee break/Welcome Coffee 1200 6 eventos de 200 pessoas por ano 

10 Coquetel tipo 1 – alimentos 800 4 eventos de 200 pessoas por ano 

11 Coquetel tipo 1 – bebidas 800 4 eventos de 200 pessoas por ano 

12 Coquetel tipo 2 – alimentos 400 4 eventos de 100 pessoas por ano 

13 Coquetel tipo 2 – bebidas 400 4 eventos de 100 pessoas por ano 

14 Coquetel tipo 3 – alimentos 400 2 eventos de 200 pessoas por ano 

15 Coquetel tipo 3 – bebidas 400 2 eventos de 200 pessoas por ano 

14. Não foram, entretanto, justificados esses quantitativos. Não olvido ser difícil uma definição exata 

dos quantitativos que seriam demandados. Entretanto, como bem apontou a unidade técnica, caberia um 
estudo estimativo com base na demanda histórica do órgão e os eventos adicionais que poderiam advir de 
condições específicas durante o período de abrangência do futuro contrato. 

15. É certo que o contrato é executado sob demanda, ou seja, os pagamentos somente ocorrem na 
medida em que em que os serviços são prestados, de forma que eventuais erros a maior na estimativa não 

acarretam prejuízos ao Erário. 

16. Entretanto, a adequada fixação dos quantitativos a serem consumidos pela administração atende aos 
princípios licitatórios da busca pela maior competitividade. Isso porque os licitantes elaboram suas 

propostas tendo em conta a demanda prevista pela entidade contratante, quer em função da capacidade 
operacional de cada qual quer em função de eventuais ganhos de escala.  
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17. Quantitativos superestimados podem afastar licitantes que não detenham capacidade técnico-
operacional para cumprir o objeto, reduzindo a competição indevidamente e afetando, potencialmente, a 

economicidade da contratação.  

18. Quantitativos sobrestimados podem exigir a celebração de aditivos contratuais. Como, quando da 
licitação, não seria certa a realização desses aditivos, pode ocorrer que licitantes que operam com maiores 

quantitativos não se interessem pelo certame ou então não considerem adequadamente os ganhos de escala 
que adviriam caso toda a necessidade da contratação tivesse sido prevista no edital de licitação, sem 

depender de aditivos.  

19. Em suma, uma adequada estimativa dos quantitativos proporciona maior previsibilidade aos 
licitantes acerca dos valores que auferirão, o que permite uma melhor gestão de sua estrutura de custos e a 

possibilidade de, em um ambiente competitivo, oferecer propostas mais vantajosas.  

20. Feitas essas considerações, entendo que a ausência de estudos que demonstrassem a necessidade 

dos quantitativos licitados indica que a condução do certame poderia ter sido objeto de aprimoramentos. 

III 

21. O próximo tópico trata das exigências de qualificação técnica previstas nas alíneas ‘d.1’ e ‘d.2’ do 

subitem 10.2 do edital, a seguir transcritas: 

“d) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove que a licitante executou ou está executando, a contento, serviço de fornecimento de 

refeições, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o endereço, o telefone dos atestadores, ou qualquer 
outra forma de que o STF possa valer-se para manter contato com os declarantes e comprovar:  

d.1) que realizou 1 (um) evento no qual foi prestado o serviço de alimentação, do tipo almoço ou 
jantar à francesa, para 100 (cem) ou mais convidados, com a presença de 2 (duas) ou mais altas 
autoridades;  

d.2) que realizou 1 (um) evento no qual foi prestado o serviço de alimentação, do tipo recepção, 
para 200 (duzentos) ou mais convidados, com a presença de 2 (duas) ou mais altas autoridades;  

d.2.1) considerar-se-ão altas autoridades, para os fins desta contratação: Presidentes dos 
Tribunais Superiores, Chefes de Estado e/ou de Governo, Vice-Presidentes da República, Vice-Primeiro-
Ministros, Ministros de Estado, Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e 

Governadores de Estados.” (grifou-se).  

22. A respeito, observo que a exigência dos requisitos de habilitação técnica tem por objetivo garantir 

que o licitante detenha condições de executar o objeto ao longo do decurso do contrato. Essas exigências 
devem guardar proporcionalidade com a dimensão e a complexidade do objeto licitado. 

23. Há de se ver que exigências excessivas, se por um lado garantem interessados aptos a executar o 

contrato, por outro podem afastar potenciais licitantes que poderiam executar o objeto licitado a contento. 
Ou seja, exigências a maior atentam contra a busca da melhor proposta pela administração. 

23. Por outro lado, exigências excessivamente brandas ou insuficientes podem levar a contratação de 
licitantes que não detenham condições de executar o objeto a contento. 

24. Cabe ao gestor sopesar os requisitos de qualificação de forma a adequadamente ser atendido o 

interesse público. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte aponta que, em regra, cabe exigir quantitativos 
inferiores ao licitado, pois se entende que os agentes de mercado tendem a, paulatinamente, aumentar a sua 

capacidade técnico-operacional a partir de seus feitos pretéritos. 

25. Assim, sempre de acordo com o entendimento do TCU, em regra, salvo situações excepcionais 
devidamente justificadas, o quantitativo mínimo exigido como qualificação técnica não deve ser superior a 

50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar (v.g. Acórdãos Plenário 737/2012 e 
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827/2014). Isso porque entende-se que quem executou o equivalente à metade do quantitativo licitado teria 
condições de crescimento operacional para executar a totalidade do objeto a ser contratado. 

26. No caso em tela, o objeto consistia em almoços ou jantares para até 200 pessoas e eventos tipo 
recepção com alimentação para até 200 pessoas. Entretanto, foi exigido como critério de habilitação o 
fornecimento de almoços ou jantares para até 100 pessoas e evento tipo recepção para até 200 pessoas. 

27. Ou seja, em relação ao evento tipo recepção, exigiu-se como requisito de qualificação o 
cumprimento pretérito de 100% do quantitativo a ser contratado, o que, na ausência de justificativas para 

tanto, foi de encontro à jurisprudência desta Corte. 

28. Outro ponto a ser considerado é a restrição de que os atestados técnicos refiram-se a eventos em que 
estejam presentes duas altas autoridades, nos termos definidos no edital. 

29. É certo, tal qual exposto pela administração do STF, que deve-se buscar empresas aptas a realizar 
eventos dignos das melhores práticas de cerimonial, de forma que a simples menção a quantitativos pode 

não garantir que seja prestado o evento nos moldes esperados para o atendimento de altas autoridades 
estatais. 

30. Entretanto, além das autoridades mencionadas no edital, há outro conjunto de autoridades cuja 

recepção também demanda um cerimonial adequado. Citem-se, a título de exemplo, chefes de missões 
diplomáticas, oficiais generais, vice-governadores e vice-presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. 

31. Ademais, sem razão aparente, não foram incluídos eventos com a presença dos cargos de 
Subsecretários de Estado como aptos a comprovar a habilitação técnica, embora esses cargos tenham sido 

considerados de importância suficiente para justificar a utilização dos serviços contratados, como será visto 
posteriormente.  

32. Assim, de forma a se ampliar a competitividade do certame e de acordo com a jurisprudência do 

TCU tendente a permitir que os agentes privados aprimorem a prestação de seus serviços, entendo que teria 
sido razoável a ampliação das autoridades que devessem estar presentes nos atestados exigidos a título de 

habilitação técnica. 

IV 

33. O próximo tópico diz respeito ao subitem 1.12 do Anexo B do termo de referência, o qual define as 

altas autoridades cujo comparecimento justifica a realização de evento institucional suportado pelo objeto 
da licitação. 

34. A questão diz respeito às situações em que serão requisitados os serviços da contratada. 

35. A administração do STF argumentou que o contrato servirá para o atendimento de eventos 
institucionais em que estará presente o Presidente do STF, o Vice-Presidente do STF no exercício da 

Presidência ou Ministro do STF no exercício da Presidência ou que tenha sido designado formalmente pelo 
Presidente para representar o Tribunal. 

36. Como exemplos de eventos institucionais foram mencionados: 

– eventos com representantes dos demais Poderes da República, da Magistratura nacional, além dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, em razão da sua função de guardião do Pacto Federativo 

Brasileiro; e 

– eventos de natureza institucional em razão do papel desempenhado pelo STF no cenário 

internacional (recepção de autoridades estrangeiras e representação do Estado Brasileiro em organismos 
internacionais). 
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37. Com efeito, o subitem 1.15 do Anexo B do termo de referência, os eventos da contratante serão 
realizados com a presença de altas autoridades nacionais e estrangeiras, devendo ser obedecidas com rigor 

as regras de cerimonial e protocolo. 

38. Consoante o subitem 1.12 do Anexo B do termo de referência, por altas autoridades entende-se 
Presidentes dos Tribunais Superiores, Chefes de Estado e/ou de Governo, Vice-Presidentes da República, 

Vice-Primeiros-Ministros, Ministros de Estado, Subsecretários de Estado, Presidentes do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados e Governadores de Estados. 

39. Não foi especificado o número mínimo de altas autoridades que deveriam estar presentes para a 
realização dos eventos, ao contrário das exigências de qualificação técnica, as quais demandaram a 
realização pretérita de eventos com pelo menos duas altas autoridades. 

40. Nessa linha, uma interpretação literal do termo de referência e do § 1º do art. 1º da Portaria GDG 
356 do Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, que disciplina a execução do Contrato 

26/2019, permitiria a conclusão de que bastaria estar presente o Presidente do Supremo Tribunal Federal 
para estar justificada a utilização dos serviços da contratada. Ou seja, poder-se-ia se utilizar da contratação 
para a realização de eventos internos da Corte Suprema. 

41. Esse parece ter sido um dos motivos da presente representação, o qual apontou suposta violação dos 
princípios da moralidade. Com efeito, trata-se aqui de serviços com alto grau de sofisticação que, embora 
possam ser compatíveis com atividades e relacionamentos institucionais próprios das altas funções de 

Poder da República envolvendo altas autoridades de outros Poderes ou de Estados Estrangeiros, podem não 
se mostrar compatíveis com atividades exclusivamente internas do Supremo Tribunal Federal. 

42. Entretanto, até pelos termos da resposta da administração do STF, parece-me que o entendimento 
correto é de que o contrato será utilizado quando houver pelo menos uma alta autoridade não integrante do 
órgão que patrocinará o evento. 

43. Esse entendimento, por sinal, é compatível com os requisitos de habilitação técnica, quando foi 
exigido dos licitantes que tivesse executado eventos com pelo menos duas das altas autoridades 

especificadas no edital. Ora, se houve essa exigência é porque os serviços contratados teriam pelo menos 
duas altas autoridades, pois, do contrário, estar-se-ia diante de uma exigência exacerbada de habilitação. 

44. Assim, de forma a afastar dúvidas sobre a matéria, entendo pertinente dar ciência à Diretoria-Geral 

do STF acerca desse entendimento sobre a aplicação do objeto da contratação em questão. 

V 

45. O tópico seguinte diz respeito ao grau de sofisticação exigida dos pratos e bebidas a serem 
fornecidos nos eventos objeto da contratação, os quais serviram de parâmetro para que os licitantes 
efetuassem suas propostas de preços. 

46. A respeito, observo que as especificações de pratos e bebidas seguiram idêntica definição constante 
do Pregão Eletrônico 2/2017, conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores com objetivo de contratar 

serviços para a realização de cerimônias, eventos e visitas oficiais sob a responsabilidade do Cerimonial do 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) (peça 2, p. 1, do TC 016.212/2017-7). 

47. A necessidade dessa contratação foi assim descrita pelo MRE (peça 2, p. 22, do TC 016.212/2017-

7): 

“O Cerimonial do MRE é responsável pela organização das principais cerimônias internacionais 

oficiais do Estado brasileiro. Dentre outras atividades, cabe ao Cerimonial do MRE apoiar o Senhor 
Presidente da República, o Senhor Vice-Presidente da República e Altos Funcionários do MRE na 
recepção de dignitários estrangeiros em visita ao Brasil. Dessa forma, os eventos e as cerimônias oficiais 

de Estado organizados pelo Cerimonial do MRE devem levar em conta, pelo menos, três condições 
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essenciais à sua execução: harmonia, elegância e segurança institucional. A não observância dessas 
condições podem acarretar incalculáveis prejuízos à imagem do Brasil.” (grifou-se).  

48. Veja-se que o Itamaraty possui larga experiência na recepção de autoridades estrangeiras no Brasil, 
conhecendo todo o conjunto de formalidades e protocolos do cerimonial diplomático. Em sendo assim, 
como o Supremo Tribunal buscou a realização de eventos para o mesmo público, parece de todo razoável 

que tenha utilizado as mesmas especificações de alimentos e bebidas. Não é esperado que fosse feito todo 
um retrabalho com a elaboração de novas especificações, com os custos aí envolvidos, quando se poderia 

utilizar um modelo adotado por outro órgão e aparentemente bem sucedido. 

49. Ademais, a mencionada contratação do Itamaraty foi objeto de representação perante esta Corte de 
Contas (TC 016.212/2017-2). É verdade que nessa representação tratou-se de matéria pertinente ao não 

parcelamento do objeto e não se tratou das especificações técnicas dos alimentos e bebidas. Contudo, 
também nota-se que, mesmo estando o edital acostado nos autos, não houve impugnação das especificações 

por parte das unidades técnicas desta Corte ou do Ministério Público junto ao TCU (o contrato vem sendo 
executado desde o exercício de 2017). Ou seja, não é desarrazoado o argumento da Diretoria-Geral do STF 
de que essas especificações aparentavam serem legítimas. 

50. Por certo, não vislumbro ser possível definir, sem nenhum grau de subjetivismo, quais os alimentos 
e bebidas que atendessem os padrões mínimos exigíveis. Há, nesse caso, sempre um grau de 
discricionariedade a ser exercido pelo gestor. Nessa linha, dentro do campo da razoabilidade, em uma das 

principais linhas de questionamento, no campo dos vinhos tintos e brancos e dos espumantes, tomou-se o 
cuidado de que fossem exigidos produtos nacionais. 

50. Mesmo assim, apesar de respaldadas em licitação anterior do Ministério das Relações Exteriores, 
algumas exigências contidas no Anexo D do termo de referência permaneceram não justificadas. 

51. Por exemplo, exigiu-se que os espumantes e vinhos tenham sido contemplados com quatro 

premiações internacionais. Não há maiores explicações para esse quantitativo de premiações internacionais 
e tampouco para o não aproveitamento de premiações nacionais.  

52. Para a exigência de safras de acordo com o tipo de bebida, tal qual a seguir exposto, também não foi 
apresentada qualquer análise que a justificasse: 

Tipo de Bebida Safra aceitável 

Espumante brut Posterior a 2013 

Espumante Extra brut Igual ou posterior a 2009 

Vinho tinto uva Tannat ou assemblage  Igual ou posterior a 2010 

Vinho tinto uva Cabernet Sauvignon Igual ou posterior a 2010 

Vinho tinto uva Merlot Igual ou posterior a 2011 

Vinho branco uva Chardonnay Igual ou posterior a 2013 

Vinho branco uva Sauvignon Blanc 2015 

53. A unidade técnica, depois de solicitação deste Relator, efetuou pesquisa junto ao mercado para 

avaliar as bebidas que atenderiam essas exigências editalícias, de forma que, baseando-se em informações 
da Associação Brasileira de Enologia, foi possível montar o seguinte quadro: 

 

Tipo de Bebida (safras 2014 a 2018, as quais, com 
exceção do vinho com uva Sauvignon Blanc, 

atenderiam todos os tipos de bebidas) 

Quantidade de rótulos nacionais 

Quatro ou mais 
premiações 

internacionais 

Três premiações 
internacionais 

Duas premiações 
internacionais 

Espumante brut 22 37 55 
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Espumante Extra brut 1 1 3 

Vinho tinto uva Tannat ou assemblage  0 0 2 

Vinho tinto uva Cabernet Sauvignon 0 0 5 

Vinho tinto uva Merlot 1 4 8 

Vinho branco uva Chardonnay 3 6 7 

Vinho branco uva Sauvignon Blanc (somente safra 
2015) 

0 0 0 

54. Deve-se ressaltar que a lista da Associação Brasileira de Enologia não é exaustiva, pois ao pesquisar 

a oferta de produtos no mercado, constatou-se a indicação de premiações não relacionadas na lista dessa 
associação. Entretanto, o quadro anterior demostra o quanto a exigência de safras específicas com um 

mínimo de quatro premiações internacionais reduziu de forma significativa o universo de produtos aptos a 
preencher as exigências editalícias. 

55. Não olvido que o elevado nível de exigência dessas bebidas alcóolicas indica um maior custo para 

os licitantes, os quais redundarão em propostas menos vantajosas economicamente para a administração 
pública.  

56. Por outro lado, uma análise dos preços praticados no mercado das bebidas aptas a serem fornecidas 
de acordo com o termo de referência não mostrou de forma evidente incompatibilidade com o tipo de 
evento a que se destinam. Nesse sentido, a unidade técnica fez a seguinte pesquisa de preços: 

Tipo de Bebida (safras 2014 a 2018, as quais, com 
exceção do vinho da uva Sauvignon Blanc, atenderiam 

todos os tipos de bebidas) 

Preço mínimo obtido para bebidas com quatro 
premiações internacionais  

Espumante brut R$ 26,90 

Espumante Extra brut R$ 72,00 

Vinho tinto uva Tannat ou assemblage  Não disponível 

Vinho tinto uva Cabernet Sauvignon Não disponível 

Vinho tinto uva Merlot R$ 48,63 

Vinho branco uva Chardonnay R$ 38,90 

Vinho branco uva Sauvignon Blanc (somente safra 
2015) 

Não disponível 

VI 

57. Como afirmado, o nível de sofisticação exigida dos pratos e bebidas está sujeito a algum grau de 
discricionariedade. No caso em tela, as definições efetuadas, ao seguirem critérios do Ministério das 

Relações Exteriores e considerando o número restrito de altas autoridades a que se destinam, estão dentro 
de uma zona de indefinição que não permite a este Tribunal fazer um juízo de certeza positiva ou negativa 
sobre a escolha. Trata-se, pois, de uma zona cinzenta, em que cabe reconhecer que o administrador agiu 

dentro de uma certa margem de liberdade necessária para o atendimento do interesse público. 

58. No exercício dessa margem de liberdade, por certo, o gestor deve avaliar as consequências 

econômicas de suas escolhas, o que não ocorreu no caso concreto. Como subsídio para futuras tomadas de 
decisões, entendo interessante trazer à baila as seguintes considerações da unidade técnica ao comparar a 
contratação objeto destes autos com outra desta Corte de Contas para objeto com razoável grau de 

similaridade: 
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“Embora não haja uma perfeita correlação na descrição dos itens contratados pelo TCU e pelo 
STF, há similaridade que permite a comparação. Para as refeições, o valor do STF é quase o dobro do 

valor do TCU e, no caso das bebidas, quase o triplo, diferenças que podem ser atribuídas, ao menos em 
parte, às especificações dos pratos e bebidas presentes no edital do Pregão Eletrônico 27/2019.” (grifou-
se).  

59. Como não poderia deixar de ser, é razoável supor que o elevado grau de sofisticação dos alimentos 
e bebidas pode impactar os preços contratados. No caso concreto, entretanto, esse impacto não foi de 

relevância significativa, pois, como antes exposto, os preços dos produtos objeto de especificação no edital 
aparentaram ser razoáveis e compatíveis com a finalidade a que se destinam.  

60. Ou seja, caso a avaliação econômica das especificações tivesse sido efetuada, ante a razoabilidade 

dos preços encontrados, é de se supor que os parâmetros definidores do objeto no edital não sofressem 
alterações.  

VI 

61. Ainda sobre os preços contratados, a unidade técnica encaminhou a este Gabinete estudo 
comparativo entre os preços praticados na contratação do Supremo Tribunal Federal e aqueles para 

idênticos objetos no Ministério das Relações Exteriores – MRE (Contrato de Prestação de Serviços 8/2017, 
decorrente do Pregão Eletrônico 2/2017). Nessa análise, verificou que os preços praticados por este último 
eram cerca de 57% superiores aos do Supremo Tribunal Federal. 

62. Esse fato indica que a contratação do MRE está com preços desalinhados aos de mercado. Assim, 
entendo pertinente dar ciência desta constatação ao MRE para que busque a repactuação do contrato 

decorrente do Pregão Eletrônico 2/2017.  

VI 

63. Pois bem, do exposto, restaram dois conjuntos de ocorrências acerca da licitação em análise. 

64. O primeiro diz respeito a cláusulas que potencialmente teriam afetado o princípio da busca da 
proposta mais vantajosa pela administração ao, eventualmente, restringir de forma indevida a 

competitividade do certame.  

65. Em situações da espécie, a jurisprudência desta Corte de Contas entende que a hipótese de restrição 
à competitividade não deve ser examinada somente sob a ótica jurídica e teórica, devendo-se levar em 

conta se as cláusulas supostamente restritivas culminaram em efetivo prejuízo à competitividade do 
certame (v.g. Acórdãos Plenário 3.306/2014 e 432/2018). 

66. No caso concreto, não se verificou que tenha havido prejuízos ao regular processo licitatório, pois o 
pregão contou com a participação de dez empresas e o valor adjudicado foi equivalente a 40,82% do 
previsto no edital. Assim, entendo não haver razões para que se obste o regular processamento da 

contratação em análise, o que não impede que os achados sirvam para o aperfeiçoamento do procedimento 
de contratação da prestação de serviços na realização de eventos institucionais.  

67. O segundo conjunto de ocorrências diz respeito às hipóteses de utilização dos serviços contratados 
objeto do Pregão Eletrônico 27/2019. Para essa situação, entendo adequado dar ciência à Diretoria-Geral 
do STF acerca do entendimento exposto neste voto. 

68. Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste 
Colegiado. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 04 de dezembro de 

2019. 

 
BENJAMIN ZYMLER  
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Relator 
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