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COMUNICADO SIAD 29/2005 

ASSUNTO: Aquisição de cartuchos/toners originais e similares 
 

Prezados Srs, 

Em pesquisa realizada no site do Tribunal de Contas da União - TCU pudemos 

constatar que a maioria das decisões daquele Tribunal têm sido, no sentido de não admitir 

a indicação de marca exclusiva de cartucho/toner coincidente com a marca da 

impressora/máquina de reprografia (VIDE processo nº 011.006/2002-9 do TCU). Para 

tanto, têm embasado suas decisões em cima da vedação para a preferência de marcas, 

dispostas nos artigos 15, § 7º, I e 25, I, da Lei nº 8.666/93, abaixo transcritos. 

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem 
indicação de marca ;” 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que 
só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca , devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o 
serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes;” 

 

Para o TCU não há como desconsiderar a existência de potenciais concorrentes no 

REMETENTE: 



mercado com produtos similares. Portanto, tal exigência, se admitida, caracterizaria 

restrição à competitividade do certame licitatório, ferindo o disposto no inciso I do § 1º do 

art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

Entretanto, em sentido contrário, o mestre Hely Lopes Meirelles entende ser 

juridicamente possível a indicação de marcas, desde que devidamente motivado pelo 

Administrador Público, a vantagem e interesse público te tal procedimento. Dispõe em sua 

obra: “... continuamos entendendo, portanto, que a aquisição do produto de marca 

determinada, com exclusão de similares é possível em três hipóteses: para continuidade 

de utilização de marca já existente no serviço público; para adoção de nova marca mais 

conveniente que as existentes; para padronização de marca ou tipo no serviço público. O 

essencial é que a Administração demonstre a efetiva vantagem de determinada marca ou 

tipo, para continuidade, adoção ou padronização em seus órgãos e serviços, com 

exclusividade.” 1 

O Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em seu portal, http//www.jacoby.pro.br, ao 

abordar o tema diz: “... entendo que a indicação de marca na especificação de produtos 

pode ser aceita frente ao princípio da padronização previsto no art. 15, I, da Lei 8.666/93, 

desde que a decisão administrativa que venha a identificar o produto pela sua marca seja 

circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa opção, em termos técnicos e 

econômicos, mais vantajosa para administração.” Em síntese, caso seja adotado pela 

Administração a preferência por determinadas marcas de cartucho, mister seja elaborada 

uma justificativa técnica, a ser anexada o processo, nos termos do art. 15, § 7º, inciso I, da 

Lei nº 8.666/93.  

Sendo assim, caso a Administração não possua em seu processo d e aquisição 

de cartuchos ou toners originais, a justificativa d o parágrafo anterior, sugerimos que 

a mesma promova as suas licitações/cotações eletrôn icas acolhendo produtos 

similares.  Informamos que nesta ocasião, poderá a Administração Pública exigir que o 

contratado fique responsável pela apresentação de testes junto a entidades especializadas 

que comprovem a qualidade, a compatibilidade e a similaridade com a marca indicada no 

edital. Nesse sentido, vide processos n º 011.579/2002-2 e 013.688/2001-8 do TCU. 

Comunicamos que no Catálogo de Materiais e Serviços do SIAD/MG constam itens 

de cartuchos originais e similares de toner e de tinta para impressoras e que os mesmos já 

se encontram vinculados entre si. Desse modo, caso não haja justificativa técnica para 

exigência de marcas, recomendamos o cadastramento dos cartuchos similares e originais 

em um mesmo pedido de compras para que então seja dada aos participantes do certame 

a chance de apresentarem proposta para um ou para outro item durante o processo de 

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros: 1993, p. 104. 



compras. 

No Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, o usuário, 

quando da elaboração do Pedido de Compras, deverá preencher o campo “Considera 

similares?” com S de sim ao optar pela aquisição também de produtos similares, conforme 

tela abaixo:  

 

 

Na tela seguinte, deverá solicitar que o similar apareça também na descrição do 

item. Lembrando que de também deverá ter sua descrição incluída no edital. 

 

E na tela seguinte indicar qual a(s) descrição (ções) do(s) similar (es) que serão 
aceitos. 



 
 
Caso algum item de cartucho original não possua item similar correspondente 

cadastrado, o usuário deverá encaminhar proposta de item para que seja efetuada sua 

inclusão no Catálogo, indicando em sua proposta qual seria o código do cartucho original 

correspondente já existente no Catálogo. Caso não constem códigos de itens de materiais 

disponíveis nem para o cartucho original e nem para o similar que o órgão/entidade deseja 

adquirir, deverão ser enviadas propostas de itens para ambos e solicitada à devida 

vinculação. 

 
Atenciosamente, 
  
Renata Coelho 
Diretora da Diretoria Central de Aquisições e Contratações 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2005.   

 


