
8.5. Constatada a utilização de recursos federais oriundo de convênio, os fatos
devem ser representados ao TCU, para conhecimento e adoção de medidas cabíveis, arquivando-
se este expediente, vez que não estão presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular de um processo.

8.6. Diante do exposto, DECIDO em:

8.7. Determinar à Secretaria do Pleno:

a) que envie, em mídia digital, cópia do presente processo, bem como
desta decisão, à Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da
União neste Estado do Tocantins – SECEX/TO, a fim de que adotem as
providências que julgarem cabíveis em relação a tomada de contas
especial que envolve recursos federais;
b) adote as medidas necessárias a fim de que seja efetuada a publicação
desta decisão no Boletim Oficial deste TCE, para que surta os efeitos
legais e necessários;

8.8. Após, encaminhe-se à Coordenadoria de Protocolo Geral para arquivamento,
vez que não estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
de um processo.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, GABINETE DA 5ª RELATORIA, em Palmas,
Capital do Estado, aos dias 26 do mês de fevereiro de 2021.
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8. DESPACHO Nº 215/2021-RELT5

8.1. Cuida-se de processo de acompanhamento provocado pela Coordenadoria de
Análise de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (CAENG), relativo
ao Processo nº 21/2021 (SICAP nº 540425) que concerne ao Pregão Presencial – SRP nº
001/2021, tipo “menor taxa de administração global”, promovido pela Prefeitura de Rio da
Conceição – TO, cujo objeto compreende o registro de preços para futura, eventual e parcelada
contratação de empresa operadora de sistema de cartões para prestação de serviço de



administração, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva, bem como fornecimento de
peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha e fornecimento de
combustível, em atendimento à frota de veículos do Município de Rio de Conceição e Fundos,
para o exercício de 2021, no valor total estimado de R$ 1.908.000,00 (um milhão, novecentos e
oito mil reais).

8.2. Em instrução preliminar, a unidade técnica relatou, por meio da Análise de
Acompanhamento nº 36/2021-CAENG, a existência de impropriedades cuja confirmação pode
macular a higidez do certame licitatório. Destacam-se, a este propósito, as seguintes
irregularidades apontadas pela CAENG:

a) O item 1 do Edital denominado PREÂMBULO afirma que a licitação ocorreu em
19/02/2021, às 14h:15min, mas na publicação, no DOE nº 5793 (p. 64), a data de
abertura prevista é para o dia 04/03/2021, igualmente como consta da folha inicial do
SICAP-LCO (item 9.1.1 da Análise Preliminar);

b) Não apresentação de ampla pesquisa de mercado, descumprindo o artigo 7º do Decreto
nº 7.892/2013; (item 9.1.2 da Análise Preliminar)

c) Não apresentação de justificativas que permitam esclarecer os parâmetros técnicos
utilizados para definir as quantidades de serviços/produtos propostos; a memória de
cálculo da estimativa, ou o levantamento de gastos realizados em anos anteriores para
servir de comparação, ou o estudo das necessidades durante o período de duração da Ata,
que indique de forma objetiva as necessidades por Unidade Administrativa, que serão
beneficiadas, descumprindo o §7º, II, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 (item 9.1.3 da Análise
Preliminar)

d) Ausência de esclarecimento, no Termo de Referência, quanto ao cadastro completo e
atualizado dos veículos, condutores e unidades de serviços, contendo os dados descritos
no item 5.2 do Termo, cujo fornecimento somente proceder-se-á por ocasião da emissão
de autorização de serviços, prejudicando a formação dos preços pelos eventuais licitantes
(item 9.1.5 da Análise Preliminar);

e) exiguidade do prazo conferido à contratada (dois dias) para implementação do sistema
nas bases operacionais da Prefeitura de Rio da Conceição, conforme item 16 do Termo de
Referência (item 9.1.6 da Análise Preliminar);

f) A estimativa constante das tabelas referentes à previsão de consumo de combustíveis,
peças, pneus, lubrificantes e manutenção (preventiva e corretiva) é aleatória e subjetiva,
eis que não alicerçada em projeto com a respectiva memória de cálculo, conforme se
depreende do item 5.10 do Termo de Referência (item 9.1.7 da Análise Preliminar).

8.3. Com efeito, à luz de tais constatações, que denotam a existência de
irregularidades graves no procedimento licitatório, requer a unidade técnica seja concedida a
suspensão cautelar do certame, em ordem a sustar o seu andamento, até que sejam
adequadamente justificados referidos apontamentos consubstanciados na Análise Preliminar nº
36/2021.

8.4. Depreende-se da análise instrutiva preliminar que as irregularidades
identificadas na condução do Pregão Presencial – SRP nº 01/2021 cingem-se, sobretudo, à
cotação de preços para a elaboração do orçamento estimativo do certame e à quantificação do
objeto a ser adjudicado. Referidos elementos são fundamentais para a determinação da
vantajosidade da contratação para a Administração Pública, pois interferem diretamente na
economicidade da aquisição.

8.5. Destarte, colhe-se das prescrições contidas na Lei nº 8.666/93 que o objetivo
maior da cotação de preços é levantar o maior número de dados possível a fim de subsidiar a
Administração Pública para as melhores propostas. Confira-se, nesse sentido, o que dispõem o
art. 15, inciso V, da Lei nº 8.666/93:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(...)



V – balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública.

8.6. O Decreto Federal n. 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços no âmbito do Poder Executivo, determina no inciso IV do art. 5º que cabe ao órgão
gerenciado a realização de pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação
e consolidação dos dados das pesquisas realizadas pelos órgãos e entidades participantes. O
referido decreto especifica, no inciso XI do art. 9º, a necessidade de realização periódica de tal
pesquisa para comprovação da vantajosidade da contratação.

8.7. Pois bem, em linha com a análise da CAENG, nada obstante a etapa sumária
de instrução processual, observo que o processo de cotação de preços do certame foi conduzido
sem o devido rigor técnico pelos responsáveis.

8.8. A primeira evidência disso é que o valor que norteou a licitação, como base
de cálculo para o atingimento do valor da taxa de administração máxima permitida (2,67%, cf.
item 5.10 do Termo de Referência) não considerou elementos intrínsecos às características do
objeto, como o tipo de veículo que compunha a frota e a idade, o que tem impacto direto na
frequência e no valor dos serviços demandados. Consoante apontado no item “d”, da relação
supratranscrita, a descrição subjacente à composição do preço estimado limitou-se ao tipo do
veículo e o respectivo emplacamento, conforme se afere do Termo de Referência.

8.9. Veja-se, a este respeito, a tabela extraída do Termo de Referência (item 5.10),
que ilustra a específica dos objetos e subsequente estimação dos custos de referência:

8.10. Também destaca-se a fragilidade no levantamento de referenciais de preços,
o que dificulta a avaliação das propostas, de modo a verificar a real adequação aos valores de
mercado. É certo que o fornecimento de peças e serviços de manutenção envolve uma
quantidade numerosa de itens. Ainda assim, poderiam ser realizadas cotações de preços dos
serviços mais frequentes para balizar a aprovação dos orçamentos.

8.11. Na hipótese vertente nestes autos, de contratação de serviços de
gerenciamento informatizado de manutenção da frota veículos, é assente na jurisprudência do
TCU que: “devem ser considerados nos cálculos da estimativa de custos, entre outros elementos
intrínsecos às características do objeto, o tipo e a idade da frota, bem como a previsão de
distância a ser percorrida pelos veículos, com vistas à alocação de recursos suficientes e
necessários para prestação dos serviços durante todo o período contratual” (art. 8º, da Lei nº
8.666/93), cf. Acórdão nº 1077/2019-Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, julgado em 15.05.2019
(Boletim de Jurisprudência nº 265)

8.12. Tal fato está igualmente em desacordo com a jurisprudência desta Corte e
do TCU, no sentido de que é recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do
orçamento estimativo da licitação seja feita mediante consulta a fontes diversificadas, a fim de
conferir segurança no que diz respeito à fixação dos valores dos itens ou serviços a serem
adjudicados (e.g., Acórdão nº 70/2015-TCU-Plenário, 965/2015-TCU-Plenário, 1.445/2015-
TCU-Plenário).



8.13. A despeito da afirmação contida no item 21 do Termo de Referência, de que
a estimativa de gastos, no montante de R$ 1.908.000,00 tomou em consideração as despesas dos
últimos exercícios, não há elementos que indiquem ter havido um estudo crítico que amparasse
os valores alcançados. A ausência de referida análise pode implicar contratação de serviço com
valor superior aos praticados pelo mercado, desrespeitando o princípio da economicidade,
conforme sustentado pela CAENG no item “g” da relação supra.

8.14. Outrossim, em que pese não indicar irregularidade evidente, constitui objeto
de preocupação o valor estimado da contratação, que corresponde a 12,07% do total de receitas
municipais previstas na lei orçamentária de 2020, conforme levantado pela unidade técnica.
Aludida constatação corrobora o conjunto de indícios colhidos nesta etapa processual, em ordem
a justificar a necessidade de esclarecimento quanto à economicidade da aquisição pretendida por
parte dos responsáveis.

8.15. Noutro viés, relativamente à estimação das quantidades de
serviços/produtos a serem adquiridos, igualmente assiste razão à impugnação preliminar
declinada pela unidade técnica quanto à ausência de justificativas que possam esclarecer os
parâmetros técnicos utilizados para quantificação do objeto, bem assim a memória de cálculo da
estimativa ou o estudo das necessidades durante o período de duração da Ata, que indicasse de
forma objetiva as necessidades por Unidade Administrativa beneficiária da contratação, em
inobservância ao inciso II, do §7º do art. 15 da Lei nº 8.666/93:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
§7º Nas compras deverão ser observados, ainda:
II – a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível,
mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação.

8.16. A este propósito, anote-se que a ausência da devida delimitação do objeto a
ser licitado impossibilita a realização de uma ampla pesquisa de mercado que reflita os preços
reais praticados. Destarte, extrai-se os seguintes exemplos referenciados pela unidade técnica:

1. Como os responsáveis determinaram o valor de R$ 960.000,00 para Fornecimento
de Peças?

2. A mão-de-obra para a instalação destas peças está incluso neste valor?
3. Como os responsáveis determinaram o valor de R$ 240.000,00 para Fornecimento

de Pneus?
4. A mão-de-obra para a colocação dos pneus está incluso neste valor?

8.17. Tais exemplos, conforme assevera a CAENG, em afirmação com a qual
coaduno, indicam que os valores propostos foram superestimados, pelo fato de não estarem
acompanhados de informações objetivas que elucidem o critério técnico utilizado para estimar
as quantidades de serviços que, por sua vez, fundamentam a determinação do preço da
contratação.

8.18. Novamente: tais deficiências têm o potencial de impactar negativamente na
aferição dos preços contratados, resultando em aquisição desvantajosa à Administração Pública,
porquanto amparada em quantitativos incoerentes com as necessidades dos órgãos beneficiários.

8.19. Em face dessa intricada condução do processo de cotação dos preços e
estimação das quantidades a serem adjudicadas, exsurge oportuno o deferimento da tutela
cautelar pleiteada pela unidade técnica.

8.20. Desta feita, ante as razões ora expostas, impera determinar cautelarmente a
suspensão dos atos concernentes ao Pregão Presencial nº 01/2021 – SRP, promovido pela
Prefeitura de Rio da Conceição, presentes os pressupostos ensejadores da tutela cautelar
inibitória, na forma dos arts. 162, inciso II, do Regimento Interno desta Corte c/c art. 300, caput,
do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito (fomus boni iuris), manifestado
negligência quanto à cotação de preços para elaboração do orçamento estimativo e a delimitação



dos objetos a serem adjudicados, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora), decorrente da iminência de realização da sessão de abertura das propostas,
agendada para o dia 04 de março de 2021, haja vista a possibilidade de as deficiências expostas
impactarem na vantajosidade da contratação efetivada.

8.21. À luz dessas considerações, DECIDO:

8.22. Conhecer do presente expediente como representação, uma vez satisfeitos
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 142 e ss. do RI-TCE/TO c/c art. 113, §1º, da
Lei nº 8.666/93.

8.23. Determinar, cautelarmente, nos termos do art. 19, da Lei nº 1.284/2001 c/c
art. 162, caput e inciso II, do Regimento Interno deste TCE/TO, à Prefeitura de Rio da
Conceição – TO, que SUSPENDA OS ATOS CONCERNENTES AO PREGÃO
PRESENCIAL – SRP Nº 01/2021, até o pronunciamento de mérito deste Tribunal de Contas
ou decisão superveniente que reconheça o saneamento das falhas inicialmente indicadas e a
possibilidade de prosseguimento do certame, sob pena de aplicação de multa pelo
descumprimento.

8.24. Determinar à Secretaria do Plenário que:

A. proceda, COM URGÊNCIA, considerando a proximidade da data de abertura do
certame (04/03/2021), a intimação da senhora Edinalva Oliveira Ferreira Ramos
(CPF nº 495.224.34-15), gestora, e o senhor Antônio Carlos Bezerra Silva (CPF nº
495.224.345-15), pregoeiro, ambos de Rio da Conceição – TO, por e-mail, com
confirmação de recebimento, encaminhando-lhes cópia digital desta decisão, com
vistas a dar cumprimento à medida cautelar determinada, devendo-se comprovar, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a esta Corte;

B. publique a decisão no Boletim Oficial deste TCE, nos termos do art. 27 da Lei
Estadual nº 1.284/2001 c/c art. 341, §3º, do R.I/TCE-TO, e art. 11, § 1º, da Instrução
Normativa TCE nº 09/2003, para que surta os efeitos legais necessários, advertindo-
se os responsáveis de que o prazo recursal inicia-se a contar da publicação;

C. inclua na pauta da primeira sessão a ser realizada para o respectivo referendo pelo
Plenário desta Casa;

8.25. Em seguida, à Coordenadoria de Protocolo Geral à COPRO, que proceda a
adequação da autuação no e-Contas, para a classe de assunto “07. Representação”

8.26. Determinar à Coordenadoria do Cartório de Contas que promova
a CITAÇÃO dos senhores Edinalva Oliveira Ferreira Ramos (CPF nº 495.224.34-15), gestora, e
o senhor Antônio Carlos Bezerra Silva (CPF nº 495.224.345-15), pregoeiro, Jeferson Soares de
Carvalho (CPF nº 049.585.221-07), Controle Interno, José Valdinei Lopes dos Santos (CPF nº
644.215.201-44), Presidente da CPL e Valdivino Vieira de Jesus (CPF nº 036.475.361-72),
responsável autorizado, todos de Rio da Conceição - TO, para que, no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias úteis, manifestem-se no mérito a respeito dos fatos articulados nessa
representação, concernentes ao Pregão Presencial nº 01/2020, em especial quanto aos pontos
adiante alinhavados:

a) O item 1 do Edital denominado PREÂMBULO afirma que a licitação ocorreu em
19/02/2021, às 14h:15min, mas na publicação, no DOE nº 5793 (p. 64), a data de
abertura prevista é para o dia 04/03/2021, igualmente como consta da folha inicial do
SICAP-LCO (item 9.1.1 da Análise Preliminar);
b) Não apresentação de ampla pesquisa de mercado, descumprindo o artigo 7º do
Decreto nº 7.892/2013; (item 9.1.2 da Análise Preliminar)
c) Não apresentação de justificativas que permitam esclarecer os parâmetros técnicos
utilizados para definir as quantidades de serviços/produtos propostos; a memória de
cálculo da estimativa, ou o levantamento de gastos realizados em anos anteriores para
servir de comparação, ou o estudo das necessidades durante o período de duração da
Ata, que indique de forma objetiva as necessidades por Unidade Administrativa, que



serão beneficiadas, descumprindo o §7º, II, do art. 15, da Lei nº 8.666/93 (item 9.1.3 da
Análise Preliminar)
d) Ausência de esclarecimento, no Termo de Referência, quanto ao cadastro completo e
atualizado dos veículos, condutores e unidades de serviços, contendo os dados descritos
no item 5.2 do Termo, cujo fornecimento somente proceder-se-á por ocasião da emissão
de autorização de serviços, prejudicando a formação dos preços pelos eventuais
licitantes (item 9.1.5 da Análise Preliminar);
e) exiguidade do prazo conferido à contratada (dois dias) para implementação do
sistema nas bases operacionais da Prefeitura de Rio da Conceição, conforme item 16 do
Termo de Referência (item 9.1.6 da Análise Preliminar);
f) A estimativa constante das tabelas referentes à previsão de consumo de combustíveis,
peças, pneus, lubrificantes e manutenção (preventiva e corretiva) é aleatória e subjetiva,
eis que não alicerçada em projeto com a respectiva memória de cálculo, conforme se
depreende do item 5.10 do Termo de Referência (item 9.1.7 da Análise Preliminar).

8.27. Esclareça-se aos responsáveis que o processo tramita eletronicamente neste
TCE/TO e que a cópia da presente decisão estará integralmente disponível para acesso visando
subsidiar a elaboração da defesa.

8.28. Transcorrido o prazo de defesa, à CAENG para adotar as providências de
instrução que entender necessárias, a fim de melhor atingir o escopo do presente processo.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, GABINETE DA 5ª RELATORIA, em Palmas,
Capital do Estado, aos dias 03 do mês de março de 2021.
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