
Padrão de prova nos casos de 

cartel em licitação –  

Lei 12.529 

LEONOR CORDOVIL 

OAB/SP, 29 DE MAIO DE 2015. 



Julgamentos de cartel em licitação  

• Corte metodológico  
 últimos casos julgados pelo Cade com condenação ou 

arquivamento 

 dos 5 últimos, 3 foram em licitação  

 Os casos mais famosos recentes (acusação de cartel são 

licitação) = interesse do público  

 

• Quesitos:  
 Breve descrição  

 Data dos fatos  

 Conhecimento pelo SBDC  

 Prova direta e prova indireta  

 Arquivamento em relação a alguma empresa/pessoal? Por que?  
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Lembrando  

• Tipos de cartel em licitação:  
 Propostas fictícias ou propostas de cobertura  

 Supressão de propostas  

 Propostas rotativas (rodízio)  

 Divisão de mercado  

 Subcontratação  

 Retirada de proposta 

 Proposta em desconformidade  

• Facilitadores 
– Barreiras do próprio edital;  

– Possiblidade de bloqueio nos pregões; 

– Poucos players em alguns mercados;  

– Fácil acompanhamento do cumprimento das regras do cartel (resultados públicos);  

– Dificuldade na prova.  

 

• Mercado relevante: própria licitação (produto = objeto licitado e 
geográfico = dimensão da oferta)  

 

• Provocação: Prova indiciária e circunstancial - decisão Ana Frazão 
“cartel do pão” – recurso a provas indiciárias e circunstanciais (indiretas) 
mas que constituem um conjunto robusto capaz de gerar convencimento.  
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1) Decisão 10/12/2014 Portas detectoras de metais  
 

• Processo de 2008 – caso “mais fácil” porque houve busca  

• Prática acusada:  
– proposta de cobertura, rodízio e divisão de mercado (tabela score) (pregões eletrônicos):  

– poucas empresas, mais ou menos as mesmas;  

– quando estas poucas entravam, não havia lances na fase aleatória;  

– uma delas sempre ficou em último.  

• Como o SBDC tomou conhecimento do caso: denúncia anônima pelo site. A partir dela foram 
oficiados bancos licitantes.  

• Provas:  

• Direta: (neste caso, partiu-se da prova direta para chegar à indireta)  

– Houve busca e apreensão - mensagens de MSN e tabelas. “como vamos fazer”  “fica pra nós então, pode 
ser?” “quando esta foi dividida, não tenho esta no meu score”.  

– Um grupo de representados admitiu. “o que sempre existiu foi a cooperação válida e lícita entre as 
empresas, de diluir entre si os lotes no país de forma que cada uma pudesse fornecer e instalar os 
equipamentos nas regiões mais próximas”.  

•  Indiretas: a SDE analisou as licitações para ver se a similaridade foi observada.  

• Arquivamento em relação a alguma empresa/pessoal?  

– Sim, empresa que sempre ficava em último. Não foram encontradas provas contra a empresa 

– Crítica à “superinclusão” de empresas e pessoas físicas  

– Duas outras empresas (Ato e sdm) foram incluídas porque constavam em tabelas, mas não foram obtidas 
provas contra elas.  

• Dosimetria –  

– Jurídicas: valores – não é possível saber percentual  

– Administradoras (presidente ou vice) 5% da empresa  

– Demais (sem capacidade decisória) 70.000 UFIR 

– Proibição de licitar – sim  
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2) Decisão 10/12/2014 licitação INSS para órteses e próteses (Bauru)   

 

• Processo de 2004/não há um padrão temporal de julgamento )  

• Ações acusadas: segundo caso “mais fácil” porque houve uma tabela  

• Duas condutas autônomas: tabela e cartel (mas os agentes do cartel agiram com autonomia em 
relação à tabela)  

• Como o SBDC tomou conhecimento do caso: Denúncia da presidente da Procuradoria Federal do 
INSS em Bauru  

• Provas:  

• Direta:  

– Não houve buscas.  

•  Indiretas: (aqui partiu-se da indireta para concluir pela existência de comunicação)  

– 7 das 8 propostas na licitação teriam sido iguais  

– Além disso, havia uma tabela de preços publicada pela Abotec que diminuiu o coeficiente 
entre os preços (sugere preço de produtos, materiais, lucro e despesas fixas)  

– Algumas empresas foram desqualificadas por apresentarem os mesmos valores e recorreram 
com recursos idênticos, com mesmos erros de português e formatação  

– Todos confirmaram a identidade de preços e atribuíram à tabela a razão.  

• Arquivamento em relação a alguma empresa/pessoal?  

– Ortobel – não há indícios, não participou de alguns e não recorreu  

• Dosimetria  

– Percentuais não estão descritos na versão pública. Fala-se apenas em valor total em reais.  

– Remessa dos autos à CGU, MPF e INSS (também não é um padrão)  

– Proibição de licitar – sim  
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3) Decisão 10/12/2014 Materiais para construção - Lages 

• Características do caso (fato em 2008) caso um pouco mais difícil  

• Ações acusadas:  

– bloqueio de 10% em pregão presencial por empresas do mesmo grupo econômico (algumas)  

– com similaridade de propostas (valores e formatação) e erros de grafia (algumas)  

• Como o SBDC tomou conhecimento do caso: denúncia anônima protocolada (interessante)  

• Provas:  

• Direta: Não houve buscas.  

•  Indiretas:  

• O Conselheiro menciona que são provas os contatos telefônicos, e-mails, identificação visual 
das propostas, erros de ortografia, identidade de preços, intervalos regulares de ofertas.  

• No caso estariam presentes os erros, identificação visual e identificação de preços.  

• Existência de sócios comuns em empresas concorrentes  

• “mais de 88% dos itens apresentados tiveram preços idênticos, mesmo entre marcas 
diferentes” em envelopes fechados  

• Interessante: estes pontos isoladamente não significam nada!  

• Arquivamento em relação a alguma empresa/pessoal? (mas com dúvidas do Conselheiro)  

– Jzago e Zago – vieram de uma mesma empresa não foi verificado o mesmo padrão de 
semelhanças de preços de itens individuais e mesma identificação visual (embora 
Conselheiro tenha achado o timbre parecido)  

• Dosimetria – fatos interessantes  

– Jurídicas: valores – não é possível saber percentual  

– Não houve pessoas físicas condenadas (não há padrão)  

– Proibição de licitar – sim  
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4) Decisão 16/04/2015 Apoio/Fiscalização Trânsito Jaú  

• Fato de 2011 

• Ações acusadas: cartel para frustrar dois pregões da prefeitura (eletrônicos)  há casos com um, 
caso de dois e casos de muitos pregões   

• Como o SBDC tomou conhecimento do caso: Representação da Câmara Municipal de Jaú  

• Provas:  

• Direta:  

– Não houve buscas.  

•  Indiretas:  

• Mesmíssima formatação (e as empresas não entregaram ao Cade o arquivo eletrônico)  

• Similaridade de preços  

• Erros ortográficos – a prefeitura forneceu documentos, mas os licitantes modificaram estes 
documentos e erraram nos mesmo lugares  

• Sócios da mesma família  

• Os representantes nos pregões terem sido os mesmos  

• Apenas um consórcio apresentou proposta em uma fase de um dos pregões  

 

• Dosimetria  

– Percentuais não estão descritos na versão pública. Fala-se apenas em valor total em reais.  

– Remessa dos autos à CGU, MP e TCE  

– Proibição de licitar – não  
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5) Decisão 19/02/2014 Transporte aéreo licitações correios  
 

• Fato de 2000 - caso do acordo de subcontratação e outro de permuta de ações  

• Ações acusadas: combinação em licitação promovida pelos Correios para entregas em 
determinadas linhas aéreas – uma licitação  

• Antes da licitação, as empresas B e S haviam celebrado acordo de subcontratação (quem ganhasse 
subcontraria a outra para a realização de 50% dos serviços)  

• Outras empresas (S e P) haviam celebrado contrato de permuta de ações  

• Como o SBDC tomou conhecimento do caso: Ofício enviado pelo MP do DF  

• Provas:  

• Direta:  

– Não houve buscas.  

•  Indiretas:  

• Pelo numero de aeronaves que cada uma tinha, o Cade concluiu que elas poderiam prestar o 
serviço sozinhas, não havendo necessidade de compartilhamento ou subcontratação 

• A celebração do acordo de subcontratação é uma forma de falseamento, visto que tanto fazia 
quem seria a vencedora do pregão presencial.  

• O problema da subcontratação é se identificar separadamente  

• A subcontratação é legal apenas quando ocorrida após a licitação  

• Arquivamento em relação a alguma empresa/pessoal?  

– Não  

• Dosimetria  

– Percentuais não estão descritos na versão pública. Fala-se apenas em valor total em reais.  

– Publicação de extrato em jornal 

– Proibição de licitar – não.   
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6) Arquivamento de 22/04/2015 licitação para obras públicas (Muriaé)  

 

• Características do caso (fato em 2004)  

– Ações acusadas:  

• apresentação de poucas propostas nas licitações,  

• só empresas vencedoras compareceriam à reunião de abertura das propostas,  

• as empresas inabilitadas não interpuseram recursos,  

• ausência de impugnação a concorrentes,  

• Desistência estranha  

• Como o SBDC tomou conhecimento do caso: Denúnica do MP-MG 

• Provas:  

• Direta:  

– Não houve buscas.  

•  Indiretas:  

– Único indício seria a mesma formatação por duas empresas, formatação que diferia da do 
edital.  

– Contudo, a diferença de preços entre elas era grande.  

• Razões do arquivamento  
– Casos em que havia poucas propostas – não é incomum que isso aconteça em municípios 

pequenos;  

– Indícios de rodízio – não há indícios de um padrão claro de alternância  

– Desclassificação por motivos banais – aconteceu em pouquíssimos casos 

– Empresas com sócios da mesma família – não é ilícito em si, apenas um indicio de um 
ambiente propicio à comunicação  
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Conclusão  

 

Critérios para condenação mais frequentes  

 

Prova direta de comunicação  

Casos em que houve busca e apreensão  

 

Prova indireta de comunicação (em conjunto)  

 Semelhanças entre as propostas – pode ser mera formatação igual, retiradas 

de planilhas digitais fornecidas pelos licitantes  

 Regras subcontratação – acordos prévios  

 Repetição de erros de digitação  

 Repetição de preços  

 Padrões claros de alternância entre as empresas  

 Competidores que não aparecem ou não recorrem  

 

Questões ainda não resolvidas  

 Fornecedores e distribuidores na mesma licitação  

 Mercados em que há preços de referência  
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