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Processo Licitatório nº. 9/2018-004 

Interessado: Comissão Permanente de Licitação. 

Assunto: Análise de legalidade do Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial. 

Referência: Pregão Presencial nº. 004/2018 - CPL. 

 

Relatório: 

 

Versam os autos acerca de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, vislumbrando a contratação de empresa especializada no fornecimento de 

veículo tipo Furgão adaptado em ambulância para Serviços de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santarém Novo. 

 

Constam dos autos os seguintes documentos: 

 

a) Termo de Referência; 

b) Autorização para abertura de procedimento licitatório; 

c) Cópia do ato de designação do pregoeiro e respectiva equipe de apoio; 

d) Cotação de Preço, com justificativa do Setor de Compras; 

e) Minuta de Edital, com seus anexos. 

 

Parecer: 

Inicialmente, cumpre-nos informar que a análise dos aspectos técnicos da presente 

licitação não se mostra tarefa afeta a este órgão de assessoramento jurídico. 

 

Presume-se, então, que as especificações técnicas contidas no presente processo, 

inclusive quanto ao detalhamento dos objetos da contratação, suas características, 

quantidades, requisitos, bem como quanto à pesquisa de preços, tenham sido regularmente 

apuradas pelo órgão interessado, não nos cabendo a análise se o preço está de acordo com o 

mercado. 

 

Verifica-se nos autos a existência de pesquisa de valores de mercado. Entretanto, 

apura-se que após exaustiva tentativa de contato com empresas que atuam no ramo de 
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veículos adaptados para ambulâncias, somente duas forneceram cotação para balizar o custo 

da contratação e verificação dos preços praticados no mercado.  

 

Dessa forma, ante ao manifesto desinteresse do mercado em acudirem à 

solicitação, pode-se prosseguir o certame com as duas cotações de preço apresentadas, 

segundo entendimento do Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº. 2637/2015 – TCU – 

Plenário, publicado em 23/08/2016, senão vejamos: 

 

“83. Nos termos do Acórdão 2.943/2013-Plenário, não se deve considerar, 

para fins de elaboração do mapa de cotações, as informações relativas a 

empresas cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de mercado, 

de modo a evitar distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no 

valor máximo a ser aceito para cada item licitado. 

84. Essa orientação encontra-se regulamentada por meio da Instrução 

Normativa-SLTI/MPOG 5/2014, que no art. 2o, § 6º, dispõe que, para a 

obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados 

os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios 

fundamentados e descritos no processo administrativo. 

(Omissis) 

86. De fato, caso esses três orçamentos fossem as únicas fontes de 

informações de preços disponíveis, não haveria óbices, no caso concreto, à 

manutenção de estimativa com base em apenas dois orçamentos, já que 

justificável (e imperativo), pelas circunstâncias apontadas, a exclusão 

daquele excessivamente superior à média de mercado. 

(omissis) 

92. Na mesma linha, o Acórdão 819/2009-Plenário, trouxe a seguinte 

determinação a órgão da Administração Pública: 

‘(…) faça o orçamento do objeto a ser licitado com base em ‘cesta de preços 

aceitáveis’ oriunda, por exemplo, de pesquisas junto a cotação específica 

com fornecedores, pesquisa em catálogos de fornecedores, pesquisa em 

bases de sistemas de compras, avaliação de contratos recentes ou vigentes, 

valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores 

registrados em atas de SRP e analogia com compras/contratações realizadas 

por corporações privadas, desde que, com relação a qualquer das fontes 

utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não 

representem a realidade do mercado, à luz do art. 6º, inc. IX, alínea ‘f’, da 

Lei nº 8.666/93 (…)’ 

93. Ainda conforme constatação do TCU esposada no Guia de Boas 

Práticas, há uma crença disseminada entre os gestores públicos de que 

basta haver três propostas de fornecedores para que uma estimativa de 

preço seja considerada válida. Todavia, conforme o citado nos acórdãos, 

deve-se buscar o maior número de preços possível, não se limitando a 
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três preços informados por fornecedores, a menos que seja devidamente 

justificado. 

94. Ademais, em regra, os fornecedores não revelam em suas propostas, 

antes da licitação, os preços que, de fato, irão propor durante o certame, pois 

não têm estímulo para tal. Assim, de antemão, os preços levantados em 

propostas comerciais preliminares tendem a ser maiores que os praticados 

nas condições de concorrência”. (g.n.) 

 

Com relação à minuta do Edital e seus anexos à colação em análise, o mesmo 

reúne os elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável à espécie, adequado às 

alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, que alterou 

dispositivos da Lei Complementar nº 123/2006, quanto às aquisições públicas. 

 

Assim, verificamos que o presente procedimento licitatório, até o presente ato, 

encontra-se atendendo as exigências legais impostas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e 

subsidiariamente pela 8.666/93. 

 

Face ao exposto, feitas as considerações desta assessoria jurídica, somos pela 

inexistência de óbice legal no prosseguimento do procedimento, com a publicação da minuta 

do Edital e seus anexos, para contratação de empresa(s) que melhores vantagens tragam à 

Municipalidade no fornecimento de combustível e derivados do petróleo. 

 

É o parecer, SMJ. 

Santarém Novo/PA, 18 de maio de 2018. 

 

 

ANTÔNIO AFONSO NAVEGANTES  

Procurador Municipal  

OAB/ Nº 3.334 
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