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Coordenadoria de Auditoria Geral 
Av. Libero Badaró, 293 – 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Ordem de Serviço: N ° 49/2017/CGM-AUDI  

Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET 

Período de Realização: 08/08/2017 a 25/10/2017 

 

 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sr. Coordenador, 

 

Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço n.
o
 

49/2017, realizada na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET com o objetivo de 

examinar a regularidade do Expediente nº 1143/2017 (Pregão Eletrônico nº 023/17) 

para a contratação de serviços contínuos, com fornecimento de materiais, de 

manutenção dos equipamentos e da infraestrutura dos sistemas de sinalização 

semafórica no município de São Paulo, mediante Atas de Registro de Preços nº 

003/2017, 004/2017 e 005/2017, referentes aos Lotes 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrita nos anexos 

deste relatório, a saber:  

 

 Anexo I – Descritivo; 

 Anexo II – Escopo e Metodologia 

 

Do resultado dos trabalhos, destacamos os seguintes achados: 

 

1 Falha na pesquisa e formação do preço estimado; 

2 Desobediência às normas legais quanto à publicação do Orçamento Estimado; 

3 Inconsistência no Balanço Patrimonial de empresa vencedora do certame; 

4 Extrapolação dos limites legais e limitação quanto à formação de consórcios; 

 

 

 

 

 

 

Informada sobre os problemas encontrados, a CET manifestou-se mediante 
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Ofício CE.PR nº 787/17, datado de 12/12/2017, cujas respostas seguem copiadas na 

íntegra após cada constatação sob o título Manifestação da Unidade, Plano de 

Providências e Prazo de Implementação seguidas da Análise da Equipe de Auditoria e 

das respectivas Recomendações. 

 

Por fim, recomenda-se, ao término da Sindicância Interna Administrativa nº 

SIND-2017-05-CSE, aberta pela CET, o encaminhamento do resultado deste, com seu 

respectivo plano de providências, a esta Controladoria, a fim de que haja subsídio ao 

futuro monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 23 de Março de 2018. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 

Falhas na Formação dos Preços do Orçamento Estimado 

 

CONSTATAÇÃO 1.1) Documentos referentes à formação da planilha do 

Orçamento Estimado não estão anexados às pastas do Expediente nº 1.143/17. 

 

A Norma 052 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS Rev. 13, disponibilizada pela 

CET em resposta a pedido da equipe, em seu item 1.15, lista os documentos 

obrigatórios que devem ser anexados ao expediente, seja ele físico ou eletrônico, 

conforme abaixo:  

 

 

 
Figura 01 – Documentos Obrigatórios Anexos ao Expediente Físico e Eletrônico (Norma 

052 da CET). 

 

Indicando contrariedade à própria Norma, não constam, anexados ao Expediente nº 

1.143/17, relativo ao Pregão Eletrônico nº 023/17 que visa a contratação de serviços de 

manutenção da rede semafórica no município de São Paulo, documentos referentes à 

formação do orçamento estimado, tais como a fonte de pesquisa e a composição dos 

custos unitários. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 

CE.PR nº 787/17: 

“Informamos que tais planilhas podem não ter sido encartadas, no entanto, tal lapso, 

não causou prejuízos ou danos aos licitantes, visto que, em nome do princípio da 

publicidade, sempre tiveram acesso aos dois expedientes, vale dizer, 250/17 e 

1143/17, em todos os momentos que solicitavam vistas.” 

 

Exp. 1890/17 folha 276: 
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Figura 01 – Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 276 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A CET enviou à equipe os orçamentos utilizados para o cálculo do Orçamento 

Estimado (constante do Pregão Eletrônico nº 23/17 referente ao Expediente 

1143/2017), referenciados pelo documento abaixo: 

 

 

 
Figura 02 – Documento interno do DPP ao DBE 

 

Constata-se que os documentos que comprovam a devida pesquisa de preço (os quais 

compuseram o Orçamento Estimado) encontram-se acostados ao Expediente 0001/17 - 
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Volume IX, não sendo passíveis de serem encontrados em nenhum dos dois 

expedientes citados na resposta da Unidade (quais sejam: 250/2017 e 1143/2017), 

prejudicando o princípio da publicidade e desrespeitando a própria norma interna da 

CET (Norma 052).   

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se que, para os próximos procedimentos licitatórios, qualquer que seja o 

objeto a ser contratado, a Unidade anexe aos respectivos expedientes (processos 

administrativos) todos os documentos a eles pertinentes, incluindo a memória de 

cálculo dos Orçamentos Estimados. 

 

 

CONSTATAÇÃO 1.2) Falha na pesquisa prévia de preço ensejando 

desobediência ao Decreto Municipal nº 44.279/2003. 

 

O art. 4º do Decreto Municipal nº 44.279/2003 (atualizada pelo Decreto Municipal nº 

56.818/2016) assim dispõe acerca da pesquisa de preços para a aquisição de bens e 

serviços: 

 

“Art. 4º A pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em 

geral consistirá em consulta ao banco de preços de referência mantido pela 

Prefeitura. 

 

§ 1º Na hipótese de inexistência do bem ou serviço que se pretende adquirir ou 

contratar no banco de preços de referência mantido pela Prefeitura, bem como na 

hipótese de incompatibilidade de sua especificação técnica com aquela que serve de 

base para a composição do banco, desde que devidamente caracterizadas, fica 

autorizada a utilização dos seguintes parâmetros para a realização da pesquisa de 

preços: 

 

I – pesquisa publicada por instituição renomada na formação de preços, inclusive por 

meio eletrônico, desde que contenha a data e hora de acesso; 

II – bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública; 

III – contratações similares de entes públicos, em execução; ou 

IV – múltiplas consultas diretas ao mercado. 

 

§ 2º Na contratação de serviços, o preço de referência da mão de obra poderá 

considerar o valor do piso salarial da categoria profissional correspondente. 

 

§ 3º Excepcionalmente, mediante justificativa, nas hipóteses dos incisos III e IV do § 

1º deste artigo, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores. 

 

§ 4º As consultas poderão ser realizadas por qualquer meio de comunicação e, na 

hipótese de serem informais, deverão ser certificadas pelo funcionário responsável, 

que apontará as informações obtidas e as respectivas fontes.”  

 

Para a formação do orçamento estimado do Expediente ora analisado, a Unidade 

adotou somente o critério de pesquisa direta a fornecedores, sem devidamente 

caracterizar o motivo para tal. 



6 

 

 

Entende-se que a Administração Pública deve esgotar os meios previstos no Decreto 

Municipal nº 56.818/2016.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  

 

 
Figura 03 – Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 269 

 
Figura 04 – Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 276 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
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Não foi encontrado no Expediente objeto desta auditoria o motivo caracterizador do 

critério de pesquisa direta no mercado, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 4º 

do Decreto Municipal nº 44.279/2003 supracitado. 

 

Cabe mencionar que o serviço de manutenção semafórica não é exclusivo da cidade de 

São Paulo, sendo que outros municípios licitam o mesmo objeto. Inclusive, por tal 

razão, por se tratar de objeto comum, de fácil aquisição no mercado, devido ao grande 

número de fornecedores (constatou-se no item 1.3 a existência de pelo menos 14 

empresas pesquisadas), a CET adotou a modalidade do Pregão Eletrônico. 

 

Não obstante a Unidade informar não ter encontrado contratações similares em outros 

órgãos públicos, entende-se que não houve, nesta licitação, alterações tecnológicas que 

tornassem os objetos da nova licitação específicos o suficiente a ponto de inutilizar os 

preços de contratações anteriores.  Logo, a CET poderia ter utilizado informações 

referentes às suas próprias contratações anteriores na formação dos preços do 

Orçamento Estimado, o que não ocorreu. 

 

Insta frisar que a impossibilidade de utilização de alguma das fontes citadas nos 

incisos do parágrafo 1º do art. 4º do Decreto Municipal nº 44.279/2003 deve estar 

consignada nos autos dos expedientes de contratação, de forma a comprovar que, 

embora a Administração tenha adotado os procedimentos necessários à obtenção de 

preços daquela fonte, não tenha sido possível alcançar êxito na solicitação. 

 

Realizar pesquisa direta ao mercado deixa ao arbítrio das empresas os valores que 

embasarão o cálculo do orçamento estimado. A grande vantagem dos itens 

preconizados pelo parágrafo 1º do art. 4º do Decreto Municipal nº 44.279/2003 é a 

existência de um banco de dados que possa servir de referência e permitir o controle 

dos preços que formarão o orçamento estimado, além da obtenção de valores mais 

compatíveis aos efetivamente praticados no mercado. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se que, nos procedimentos licitatórios e aditamentos vindouros, seja 

aprimorada a pesquisa de preços da Unidade, de modo que, em caso da 

impossibilidade de utilização de banco de preços de referência mantido pela 

Prefeitura, desde que comprovadas as devidas pesquisas (enumerando-se os contratos, 

sítios e entes públicos pesquisados) independentemente do êxito, se priorizem os 

métodos descritos nos incisos I, II e III do § 1º do Art. 4° do Decreto Municipal nº 

44.279/2003 (com última modificação dada pelo Decreto Municipal nº 56.818/2016), 

ao invés das múltiplas consultas diretas ao mercado. 

 

RECOMENDAÇÃO 002: 

 

Recomenda-se anexar, a este (1143/17) e aos próximos expedientes, as comprovações 

das realizações das pesquisas (enumerando os contratos, sítios e entes públicos 

pesquisados), independente do êxito, que embasarem a escolha de parâmetros 

específicos (para a realização da pesquisa de preços) dentre as hipóteses previstas no 

parágrafo primeiro do artigo 4º do Decreto Municipal nº 44.279/2003. 
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RECOMENDAÇÃO 003: 

 

Recomenda-se também à CET a criação e manutenção de um histórico de preços já 

contratados para futuras referências. 

 

 

CONSTATAÇÃO 1.3) Aleatoriedade na adoção de critério para o cálculo dos 

preços unitários estimados dos itens. 

 

A partir de dados enviados pela CET, esta equipe de auditoria montou uma tabela com 

os preços que serviram de base para o cálculo do orçamento estimado.  

 

Tal tabela compara as quatro propostas enviadas pelos fornecedores (mediante 

consulta direta) e um preço pré-existente no banco de dados da CET (DPP - 

Departamento de Análise de Preços e Produtos). 

 

Seguem abaixo alguns cálculos de determinados itens que compuseram o orçamento: 

 
Tabela 01 – Cálculo do Orçamento. 

 

Item  DPP   MENG   ARC   CONSLADEL   SERTTEL  
 Orçamento 

Estimado CET  

Critério adotado para o 

cálculo 

1.1  R$ 27.156,83   R$ 25.780,00   R$ 27.278,00   R$ 27.687,00   R$ 27.882,32   R$ 27.156,83  Média aritmética dos 5 valores 

1.5  R$ 67.001,67   R$ 64.480,00   R$ 67.900,00   R$ 68.625,00   R$ 56.901,76   R$ 67.001,67  Copiou o valor DPP 

2.4  R$      356,40   R$      450,00   R$        520,00   R$        455,20   R$        280,60   R$        420,53  
Eliminou o maior e o menor 

valores 

3.4  R$      232,92   R$      320,00   R$        320,00   R$     1.657,00   R$        231,42   R$        276,09  Eliminou o maior valor 

3.8  R$      232,92   R$      280,00   R$        300,00   R$        306,00   R$        228,46   R$        261,85  Eliminou o valor do meio (300) 

3.10  R$      232,92   R$      320,00   R$        400,00   R$        828,50   R$        231,42   R$        261,45  Eliminou os 2 maiores valores 

Obs.: os valores em vermelho não foram considerados no cálculo do preço estimado. 

 

Como pode ser observado na tabela acima, os valores em vermelho não foram 

considerados para o cálculo da média e a Unidade, apesar de receber a informação 

sobre os valores orçados, adotou critérios distintos para cálculo da média final em cada 

item. 

 

Além disso, a equipe evidenciou que as quatro empresas cotadas (cujos preços 

compuseram o cálculo do preço estimado) participaram e venceram a licitação, seja de 

forma individual (ARC) ou em consórcio (MENG e CLD – Consórcio MCS 

Inteligente – e Serttel – Consórcio Paulistano), cabendo ressaltar que três das empresas 

consultadas já detinham contratos anteriores firmados com a CET.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
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Figura 05 – Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 269 

 

 
Figura 06 – Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 277 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Não foi questionado, nesta constatação, o valor estimado encontrado para cada um dos 

itens licitados, mas sim a aleatoriedade dos métodos utilizados para se chegar a tal, 

que pode resultar numa distorção da representatividade da amostra.   

 

Nota-se que, em sua justificativa, a CET cita dois métodos diferentes (média e 

mediana) para se chegar ao referido preço estimado, remetendo a inconsistência na 

informação. Ainda assim, adotando-se as metodologias mencionadas pela CET, não se 

chega aos valores correspondentes.  

 

O Manual de Orientação Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça assim 

dispõe acerca do assunto: 

 

“A utilização da mediana é aconselhável quando a pesquisa se apresenta de forma 

heterogênea, uma vez que, nesse caso, há influência dos extremos dos dados 

coletados. Já a média é indicada quando os preços estão dispostos de forma 

homogênea, sem a presença de valores extremos. (...) 
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Um dos parâmetros passíveis de serem utilizados para definir quando utilizar a média 

ou a mediana é fazer uso da medida de dispersão denominada coeficiente de variação. 

O coeficiente de variação fornece a oscilação dos dados obtidos em relação à média. 

Quanto menor for o seu valor, mais homogêneos serão os dados.” 

 

Ademais, resta subjetiva a definição de “valores extremos” que se considerem 

“razoáveis”. 

 

Por todo o exposto, constatou-se não ter existido metodologia padronizada para o 

cálculo do preço estimado para o fornecimento de material e para a prestação de 

serviços, sendo que a padronização pode evitar a adoção de critérios subjetivos que 

possam influenciar o valor final calculado. 

 

Cabe reiterar a evidência de que as quatro empresas cotadas (cujos preços 

compuseram o cálculo do preço estimado) participaram e venceram a licitação, sendo 

que três delas já detinham contratos anteriores firmados com a CET.  

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se adotar, nos próximos processos de licitação, critério padronizado para o 

cálculo dos preços unitários estimados dos itens que pretenda adquirir/contratar. 

Importante salientar que, quanto maior for o número de propostas oriundas das 

pesquisas, mais fiel ao mercado será o preço médio a ser aplicado como referência nos 

certames. 

 

 

CONSTATAÇÃO 002 - Ausência de justificativa para os quantitativos licitados. 

 

Abaixo segue reproduzido novamente o item 1.15 da Norma 052 da CET:  

 

 

 
Figura 07 – Documentos Obrigatórios Anexos ao Expediente Físico e Eletrônico 

(Norma 052 da CET). 
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A letra “f)” do referido item prevê a existência de informações que justifiquem o 

quantitativo a ser licitado.  

 

Indicando descumprimento à própria Norma, não constam, anexados ao Expediente nº 

1.143/17, relativo ao Pregão Eletrônico nº 023/17, documentos que justifiquem as 

quantidades solicitadas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
 

 
Figura 08 – Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 276 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Esta equipe identificou no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° 23/2017 a tabela 

que visava justificar as quantidades licitadas.  

 

Evidenciou-se também que a CET fora questionada pelo TCM (documento CE.PR.nº 

276/17) a respeito da mesma fragilidade, apresentando em sua resposta tabela similar, 

conforme apresentado abaixo: 



12 

 

 

  

Tabela apresentada pela CET em resposta à auditoria feita 

pelo TCM  

Tabela constante do Termo de Referência (Anexo I) do 

Edital ora analisado 

Figura 09 – Comparativo entre Termos de Referência 

 

As tabelas acima trazem informações a respeito do parque instalado no Município de 

São Paulo e as incidências (serviços executados) entre os anos de 2014 e 2016.  

 

Entretanto, ao compará-las, observa-se que as ocorrências apresentam informações 

divergentes e inconsistentes, que afetam o quantitativo médio anual e por lote a ser 

considerado no certame licitatório. 
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Na resposta da CET ao TCM, consta a informação de que “a metodologia utilizada 

(tabela apresentada) reflete a real necessidade dos serviços.”. Logo, diante de tal 

afirmativa, pode-se concluir que a tabela do Edital objeto desta auditoria, ao apresentar 

dados divergentes da tabela referida, não representa a real situação da necessidade 

semafórica, o que pode acarretar futuros aditamentos nas quantidades, onerando o 

erário público. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se que, para os próximos certames visando à contratação dos serviços em 

exame, a Unidade demonstre com consistência e fidedignidade a real necessidade dos 

quantitativos semafóricos a serem licitados, anexando aos respectivos expedientes 

todos os documentos a eles pertinentes, incluindo os estoques existentes e a previsão 

de consumo dos materiais, conforme disposto nos art. 7º parágrafo 4º da lei 

8.666/1993 e art. 2º incisos VIII e IX do Decreto Municipal nº 44.279/2003. 

 

 

CONSTATAÇÃO 003 - Divulgação injustificada do Orçamento Estimado. 

 

Mediante exame do Expediente nº 1.143/17, verificou-se ter ocorrido a divulgação 

prévia do orçamento estimado sem que houvesse a devida justificativa para a 

publicação. 

 

A Norma 052 da CET traz no item 1.10.1. Orçamento Estimado referência equivocada 

ao artigo 43 da Lei Federal nº 13.303/2016, visto que tal artigo não dispõe sobre o 

assunto relacionado. 

 

 

Figura 10 – Item 1.10.1 da Norma 052 CET. 

 

Segue excerto da Lei Federal nº 13.303/2016: 

 

“Art. 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia 

admitirão os seguintes regimes: 

I - empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, 

possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários; 
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II - empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto 

básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem 

posteriormente executados na fase contratual; 

III - contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de 

pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração; 

IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o 

empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação 

imediata; 

V - contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto 

básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase 

contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes 

metodologias ou tecnologias;  

VI - contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza 

predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder 

ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no 

mercado.” 

 
A menção referente ao sigilo do orçamento estimado encontra-se devidamente 

disposta no art. 34 da mesma Lei Federal, reproduzido abaixo: 

 

“Art. 34.  O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela 

sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante, mediante 

justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir 

publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do 

detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a 

elaboração das propostas.  

 

§ 1o  Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a 

informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. 

  

§ 2o  No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da 

remuneração será incluído no instrumento convocatório.  

 

§ 3o  A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha 

caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo 

a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal 

sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado.” (Grifo nosso) 

 
Tomando por base o disposto na Norma 052 e na Lei Federal nº 13.303/2016 (que 

dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e 

de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios) constatou-se que, via de regra, deve-se respeitar o sigilo do orçamento 

estimado, exceto se, durante a fase preparatória do certame, houver justificativa para 

publicá-lo.  

 

Após análise do Expediente nº 1.143/17, verificou-se que nele não consta a devida 

justificativa para a publicação do Orçamento Estimado. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  
 

 

 
Figura 11 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 276 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

O parágrafo 2º do artigo 40º da Lei nº 8.666/1993, que dispõe a respeito de Normas 

Gerais de Licitações e Contratos, menciona o orçamento estimado como anexo ao 

edital do certame: 

 

“Art. 40 (...)  

§ 2
o
  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

(...) 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (...)” 

 

Todavia, seguem excertos da Lei nº 10.520/2002, que dispõe sobre a modalidade 

pregão de licitação, no que se refere aos artigo 3º e 4º: 

 

“Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o 

objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 

fixação dos prazos para fornecimento; (...)” 

 

“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observará as seguintes regras: 

(...) 
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III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, 

as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o 

caso;(...)” (Grifo nosso) 

 

Portanto, a legislação específica relativa à modalidade Pregão não determina 

expressamente que o orçamento estimado conste como anexo ao edital. 

 

Adicionalmente, como já mencionado anteriormente, tanto a Lei nº 13.303/2016 

quanto à Norma 52 CET são categóricas ao dispor expressamente que o sigilo do 

orçamento estimado deve ser a regra. 

 

Cabe mencionar que, uma vez publicado o Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2017, o 

orçamento estimado anexo também se torna público, excluindo-se o caráter sigiloso da 

informação. 

 

A publicidade do orçamento estimado pode acarretar consequências relevantes no 

processo licitatório, tais como: influenciar os valores dos lances iniciais propostos 

pelos licitantes, expor os valores máximos que a administração está disposta a pagar, 

reduzir o poder de barganha e contratar por preços próximos aos valores orçados. 

 

Por todo o exposto, apesar das disposições legais e normativas expressas, a equipe não 

encontrou, seja no expediente examinado ou nos documentos apresentados pela CET, 

qualquer justificativa para a publicação do orçamento estimado. 

 

RECOMENDAÇÃO 001:  

 

Recomenda-se que a CET se abstenha de publicar o orçamento estimado, consoante 

previsão constante no art. 34º da Lei Federal nº 13.303/2016, exceto quando existir 

justificativa expressa para a publicidade de tal documento, a qual deve ser 

devidamente inserida ao respectivo expediente. 

 

 

CONSTATAÇÃO 004 - Inadequação na habilitação da empresa ARC devido a 

inconsistências no tocante ao seu Capital Social. 

 

Por meio de exame ao Expediente nº 1.143/17, verificou-se a adequação quanto à 

habilitação das empresas participantes, sendo possível constatar falhas em relação ao 

atendimento ao item 11.2.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2017 que trata da 

qualificação técnica inerente ao registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA. 

 

A empresa ARC, ganhadora do lote 3 do certame em exame, apresentou o balanço 

patrimonial referente ao último trimestre de 2016 conforme segue figura abaixo: 
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Figura 12 – Balanço Patrimonial da empresa ARC (folha 6122 do Expediente CET 1.143/17). 

 

O valor final da conta capital social, em 31/12/2016, era de R$ 6.309.000,00.  

 

Já a Certidão de registro de pessoa jurídica junto ao CREA desta mesma empresa 

apresenta valor de R$ 4.500.000,00, conforme figura 05 a seguir: 

 

 
Figura 13 - Certidão de registro de pessoa jurídica junto ao CREA (folha 5779 do 

Expediente CET 1.143/17). 

 

Assim, resta configurado que a empresa ARC não atendeu ao item 11.2.4.1 do Edital, 

o qual dispõe: 
 

“11.2. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos 

relacionados neste subitem. 

(...) 

11.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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11.2.4.1. Certidão atualizada de registro ou inscrição no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.” 

(Grifo nosso) 

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 

“Não há mácula na habilitação da empresa ARC, porquanto de acordo com o item 

11.2.4.1 do edital 

Não assiste razão a Douta Controladoria, porquanto a validade das certidões 

emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, está atrelada aos 

elementos cadastrais nela contidos, sob pena de sua invalidação, como se verifica de 

seu teor. 

O capital social da empresa ARC Comércio Construção e Administração de Serviços, 

corresponde exatamente ao valor consignado na certidão do Conselho Regional e 

Agronomia. (CF. Anexo 01) 

Ademais, os dados lançados no Balanço Patrimonial de um licitante se prestam a 

comprovar a boa situação financeira empresa concorrente, à luz do item 11.2.2 do 

Edital, o efetivamente ocorreu. (CF. Anexo 02) 

Logo, resta superado o apontamento arguido.”  
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Figura 14 – Anexo 01 (Certidão do CREA emitido em 27/03/2017) Exp. 1890/17 folha 254 
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Figura 15 – Anexo 02 frente (Certidão específica emitida pela JUCESP em 17/07/2017) Exp. 1890/17 

folha 256 
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Figura 16 – Anexo 02 verso (Certidão específica emitida pela JUCESP em 17/07/2017) - Exp. 1890/17 folha 

256 
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Figura 17 – Anexo 02 (Ateste sobre a situação financeira da ARC) - Exp. 1890/17 folha 257 
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Figura 18 -  Manifestação da Unidade - CE.PR nº 787/17 folha 277 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Conforme o item 11.2.4.1 do Edital, considera-se habilitada a empresa que apresentar 

o documento abaixo (dentre outros mencionados):  

 

“11.2.4.1. Certidão atualizada de registro ou inscrição no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.” 

(Grifo nosso) 

 

Segue abaixo a certidão do CREA da empresa ARC, emitida em 27/03/2017: 
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Figura 19 – Certidão completa do CREA, da empresa ARC, emitida em 27/03/2017 

 

Entende-se que a certidão deve estar atualizada com os dados corretos correspondentes 

à época da sua emissão, o que não ocorreu. Conforme apresentado na Figura 12, o 

valor do Capital Social constante do Balanço Patrimonial da ARC, em 31/12/2016, era 

de R$ 6.309.000,00, diferentemente do que consta na certidão do CREA (R$ 

4.500.000,00), emitida em 27/03/2017.  

 

Importante salientar que a certidão menciona a conta “Capital Social”, que não se 

confunde com Capital Subscrito. 

 

Capital Social - é o investimento inicial feito pelos proprietários da empresa e 

corresponde ao patrimônio líquido inicial; só é alterado quando os proprietários 

realizam investimentos adicionais (aumentos de capital) ou desinvestimentos 

(diminuições de capital). 

 

Capital Subscrito – parcela do capital que é assumido pelo sócio, acionista ou titular 

da empresa individual como obrigação de transferir bens ou direitos para o patrimônio 

da entidade à qual está vinculado. 

 

Cumpre lembrar que a atualização das informações contidas na certidão da JUCESP é 

de responsabilidade das próprias pessoas jurídicas, sendo a última atualização da 

empresa ARC, segundo o próprio documento anexado pela CET, realizada em 

20/01/2016, o qual foi referente à alteração da atividade econômica/objeto social da 

sede e à consolidação contratual da matriz. 

 

Adicionalmente, é possível identificar algumas impropriedades inerentes à justificativa 

da CET.  

 

Os adiantamentos para futuros aumentos de capital (AFACs) são recursos recebidos 

pela empresa, de seus sócios ou acionistas, para serem utilizados com o intuito de 

aumentar o capital social, não se enquadrando em contas retificadoras. 

 

http://www.comocontabilizar.com.br/como-contabilizar-o-capital-social-na-abertura-da-empresa/
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O Conselho Federal de Contabilidade - CFC (Resolução CFC nº 1.159/2009) estipula 

que os adiantamentos para futuros aumentos de capital devem ser registrados no 

Patrimônio Líquido, conforme disposto abaixo: 

“69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a 

possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a 

conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser 

registrados no Passivo Não Circulante.” (Grifo nosso) 

 

Quando do recebimento de tais recursos, a empresa deve contabilizar o valor recebido, 

procedendo ao débito da conta “Disponibilidades” e crédito da conta “Adiantamento 

para Futuro Aumento de Capital”, que, segundo orientação do CFC, deve ser 

registrada no Patrimônio Líquido. 

 

Quando da formalização do aumento do capital, a empresa deve proceder ao débito da 

conta “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital” (dar baixa) e crédito da conta 

“Capital Social”.  

 

Analisando-se o Balanço Patrimonial apresentado pela empresa ARC, nota-se que, no 

grupo das contas do Patrimônio Líquido, há o registro duplicado da conta AFAC 

(indicando que não houve baixa da respectiva conta), no valor de R$ 1.809.000,00. 

Além disso, o mesmo valor encontra-se adicionado à conta “Capital Social” – saldo 

final (indicando a incorporação do adiantamento ao Capital Social).  

 

Isto posto, restam incongruentes as informações constantes do Balanço Patrimonial 

ora analisado, visto que, ao se incorporar o valor de R$ 1.809.000,00 à conta “Capital 

Social”, a conta AFAC não deveria constar do Balanço. 

 

Cabe lembrar que o valor da conta “Capital Social” constante do Balanço Patrimonial 

da empresa deve ser o mesmo constante da certidão do CREA, documento este 

solicitado quando da etapa de habilitação, durante o certame licitatório. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se solicitar da empresa ARC esclarecimentos a respeito da possível 

duplicidade do valor de R$ 1.809.000,00, referente às contas “Adiantamento para 

Futuro Aumento de Capital” e “Capital Social”, a fim de esclarecer a real situação 

patrimonial da empresa. 

 

 

Participação de Consórcios 

 

5.1) Extrapolação dos limites exigidos na Lei nº 8.666/1993 restringindo à 

possibilidade de participação de consórcios. 

 

A Lei nº 8.666/1993 limita as exigências a respeito da formação de consórcios no 

processo licitatório:  

 

“Art. 33.  Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas: 
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I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às 

condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de 

cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-

financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 

respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um 

acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 

individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua 

totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; (grifo nosso) 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 

através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

  

§ 1o  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste 

artigo. 

 

§ 2o  O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, 

a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no 

inciso I deste artigo.” 

 

Já o Edital do pregão eletrônico ora analisado, no item 3.2, assim descreve: 

 

“3.2. Poderão participar as empresas isoladamente ou Consórcio formado por até 03 

(três) empresas, que atenderem às exigências deste Edital. 

3.2.1. Os Consórcios deverão obedecer às seguintes regras:  

3.2.2. Apresentar compromisso público ou particular de constituição do Consórcio, 

subscrito pelos consorciados, que, além de conter, com clareza e precisão, a 

descrição de seu objeto, deverá observar os seguintes requisitos: 

 

3.2.2.1. Indicar o líder do Consórcio, ao qual deverá ser conferido amplos poderes 

para representar os consorciados no procedimento licitatório e no Contrato, receber, 

dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber 

notificação, intimação e citação.  

3.2.2.2. Regularizar a participação de cada consorciado, com a indicação da 

proporção econômico-financeira respectiva, que não poderá ter sua composição ou 

constituição alterada, ou, de qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da 

Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, até o recebimento definitivo do objeto 

que vier a ser contratado.  

3.2.2.3. Estabelecer o prazo de duração do Consórcio, que deverá ser, no mínimo, o 

mesmo fixado para o Contrato que será firmado em decorrência desta licitação, 

acrescido de 120 (cento e vinte) dias, necessários para o recebimento provisório e 

definitivo de seu objeto e ficando sujeita à aceitação das prorrogações contratuais 

estabelecidas em Lei.  
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3.2.2.4. Constar compromisso expresso de que o Consórcio não se constitui e nem se 

constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros.  
3.2.2.5. Estabelecer responsabilidade solidária entre os consorciados, tanto na 

licitação como durante a execução do Contrato.  

3.2.2.6. Atender, na íntegra, às disposições do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.2.3. Apresentar declaração expressa dos consorciados de que, antes de assinatura 

do Contrato decorrente desta licitação, providenciarão o arquivamento do 

instrumento de constituição do Consórcio, o que deverá ser comprovado com a 

respectiva certidão. 

3.2.4. Não será admitida a participação, em consórcios distintos, de uma mesma 

empresa, diretamente ou por controladora, controlada ou coligada, ou de empresas 

pertencentes ao mesmo grupo empresarial.  

3.2.5. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira.  

3.2.6. A desclassificação de qualquer consorciado acarretará a automática 

desclassificação do Consórcio.” (Grifo nosso) 

 

Em destaque (negrito), pode-se observar que o edital apresenta mais 

exigências/restrições do que prevê a Lei de Licitações e Contratos. 

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 

“Não obstante a regra da lei 8.666/93, não há óbice que impeça a administração em 

demarcar o número de consorciados em relação aos lotes que compuseram o Termo 

de Referência, em face da necessidade do Munícipio de São Paulo diante do objeto 

licitado. Ademais todos os itens do edital, apontados por Vossas Senhorias, em nada 

restringe ou extrapola a regra da lei. Vamos além, a vencedora do lote 03, sagrou-se 

vencedora isoladamente sem participar de consorcio algum, atendendo todos 

requisitos do artigo 33 do mencionado Codex. 

Da lição de Marçal Justen Filho: 

“O ato convocatório admitira ou não a participação de empresas em consórcio. 

Trata-se de escolha discricionária da administração pública, o que evidentemente 

não significa autorização arbitrárias ou imotivadas. Admitir ou negar a participação 

de consórcios é o resultado de um processo de avaliação de realidade do mercado 

em face do objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos inerentes à atuação de 

uma pluralidade de sujeitos associados para execução do objeto. Como toda a 

decisão exercitada em virtude de competência discricionária, admite-se controle 

relativamente à compatibilidade entre os motivos  e a realidade e no tocante à 

adequação proporcional entre os meios e os resultados pretendidos.” 

Pelo exposto, regra incontroverso não ter a Companhia de Engenharia de Trafego – 

CET  violado o artigo 33 da Lei 8666/93.”  
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Figura 21 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 277/278 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A equipe de auditoria não concluiu que os termos editalícios foram incompatíveis com 

a previsão legal, mas sim que houve a extrapolação dos termos legais, ou seja, 

acréscimo de condições não previstas em lei. 

 

De fato, não há impedimento legal para que o licitante extrapole as condições previstas 

nas normas, ainda que em caráter de detalhamento. Entretanto, se não há permissão 

expressa, não se pode concretizá-la, visto que, pelo princípio da legalidade, a 

Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei permite.  

 

Entende-se que as condições já previstas nos dispositivos legais abaixo são suficientes 

para garantir a boa execução dos serviços pelos consórcios: 

 

- Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações, art. 33); 

- Lei Federal nº 8.987/95 (Lei das Concessões, arts. 19 e 20); 

- Lei Federal nº 12.462/11 (Regime Diferenciado de Contratações, art. 14; e art. 51, 

Decreto federal nº 7.581/11); 

- Lei Federal nº 6404/76 (Lei da S.A., art. 278 e seguintes). Art. 278, § 1º: A 

constituição do consórcio não presume a solidariedade, em confronto com o art. 33 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

É nesse sentido o Acórdão do Tribunal de Contas da União nº 1240/2008 – Plenário, 

conforme excerto abaixo: 

 

“A regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas individualmente 

em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de esforços quando questões de 

alta complexidade e de relevante vulto impeçam a participação isolada de empresas 

com condições de, sozinhas, atenderem todos os requisitos de habilitação exigidos no 

edital, casos em que a participação em consórcio ampliaria o leque de concorrentes. 

A Lei deixa à discricionariedade administrativa a decisão de permitir a participação 

no certame de empresas em consórcio, porém ao permitida a administração deverá 

observar as disposições contidas no art. 33, da Lei no 8.666/1993, não podendo 

estabelecer condições não previstas expressamente na Lei, mormente quando 

restritivas ao caráter competitivo da licitação.” (Grifo nosso) 

 

Cabe acrescentar que exigências nos requisitos para a formação e participação de 

consórcios, ao extrapolarem as disposições legais, tendem a acarretar restrições da 

competitividade. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se à CET, que nos próximos certames, não acresça condições restritivas à 

participação, além das previstas expressamente na legislação pertinente. 
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5.2) Falta de justificativa para a limitação da quantidade de empresas 

consorciadas. 

  
O Edital do pregão eletrônico ora analisado, no item 3.2, assim descreve: 

 
“3.2. Poderão participar as empresas isoladamente ou Consórcio formado por até 03 

(três) empresas, que atenderem às exigências deste Edital.” (Grifo nosso) 

 
Doutrina e jurisprudência assentam que a permissão para que empresas reunidas em 

consórcio participem da licitação pública recai na discricionariedade da 

Administração. Mas também alertam que tal permissão ou proibição deverá ser sempre 

justificada pelo Poder Público. Os dois acórdãos do TCU, abaixo mencionados, 

versam sobre o tema, a saber: 

 

Acórdão TCU nº 1711/2017 – Plenário:  

“A decisão da Administração pela possibilidade de permitir a participação de 

empresas sob a forma de consórcio nas licitações públicas (art. 33 da Lei 8.666/1993) 

deve ser devidamente motivada, e não deve implicar a proibição da participação de 

empresas que, individualmente, possam cumprir o objeto a ser contratado, sob pena 

de restrição à competitividade.” (Grifo nosso) 

 
Acórdão TCU nº 718/2011 – Plenário: 

Deve ser justificada a limitação excepcional quanto ao número de empresas a 

integrarem consórcios, quando seja admitia a participação destes em processo 

licitatório (Grifo nosso) 

 
A par da orientação do Tribunal de Contas da União, a equipe de auditoria não 

encontrou, no Expediente examinado, documento que justificasse a limitação de 

consórcio a 3 empresas participantes. 

  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

  

 
Figura 22 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 278 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado. 

 

 

 

 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=596861
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=596861
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

A equipe concorda que a decisão de se constituir consórcio seja discricionária e, 

portanto, sujeita à análise do órgão licitante. Todavia, uma vez assim decidido, não 

cabe restringir o número máximo de participantes sem a devida justificativa, sob pena 

de prejuízo da competitividade, de acordo com uma recente decisão do TCU, 

anteriormente mencionada.  

 

A CET, em sua resposta, vale-se da “expertise” assentada na experiência acumulada 

na área requisitante para justificar o número máximo de 03 consorciadas. Entretanto, a 

equipe concluiu que não houve a adoção de um critério técnico, mas tão somente 

baseado na prática reiterada (costume).  

 

Cabe acrescentar que limitações ao número de participantes nos consórcios, quando 

injustificadas tecnicamente, tendem a acarretar restrições da competitividade. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se, para os próximos certames, que a Unidade se abstenha de adotar 

número máximo de consorciadas, mas caso o faça, que justifique técnica e 

expressamente, anexando tal documento ao Expediente correspondente. 

 

 

CONSTATAÇÃO 006 - Desatendimento às determinações do Tribunal de Contas 

do Município – TCM/SP no tocante a ajustes no Edital ensejando em possível 

restrição à competitividade. 

 

As modificações propostas pela CET (documento CE.PR.nº 276/17), em resposta 

às constatações do TCM em seu último relatório (Ordem de Serviço nº 

2017.10340.1 de 05/04/2017 - Processo TC nº 72.001.474.17-63), não foram 

realizadas no corrente Edital (compreendidos edital, ata de registro de preços, 

contrato e minuta do contrato) - Pregão Eletrônico nº 23/17. Desta forma, 

permaneceram os mesmos textos que os redigidos na primeira versão do edital 

referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2017, quais sejam: 

 

Subitens 11.2.2.1.1, 11.2.2.1.2, 11.2.2.1.3 do Edital: as redações dos itens não 

foram readequadas para “igual ou superior a 1”, conforme resposta da CET para o 

TCM. 

 
REDAÇÃO APRESENTADA NO 

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO 

23/17 

REDAÇÃO PROPOSTA PELA CET EM 

RESPOSTA AOS APONTAMENTOS FEITOS  

PELO TCM 

11.2.2.1.1. Índice de Liquidez Corrente 

(LC) superior a 1,00 (um inteiro), apurado 

mediante a seguinte operação: 

 

11.2.2.1.2. Índice de Liquidez Geral (LG) 

superior a 1,00 (um inteiro), apurado 

mediante a seguinte operação: 

11.2.2.1.3. Índice de Solvência Geral (SG) 

superior a 1,00 (um inteiro), apurado 

mediante a seguinte operação: 
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Subitem 16.2.1 do Termo de Referência: Embora seja um rol exemplificativo, o 

subitem não contém toda a redação descrita no documento CE.PR.no 276/17, no 

qual a CET se prontifica a corrigir um apontamento feito pelo TCM em seu 

relatório. 

 
REDAÇÃO 

APRESENTADA NO 

TERMO DE 

REFERÊNCIA - 

PREGÃO 

ELETRÔNICO 23/17 

REDAÇÃO PROPOSTA PELA CET EM RESPOSTA AOS 

APONTAMENTOS FEITOS  PELO TCM 

16.2.1. Advertência 

nas hipóteses de 

execução irregular de 

que não resulte 

prejuízo à prestação 

de serviços, 

envolvendo 

descumprimento de 

itens não operacionais, 

tais como: veículos 

sujos, veículos sem 

adesivos que 

identifiquem que estão 

a serviço de CET, etc, 

podendo ser 

comunicado por 

correspondência 

escrita, mesmo que 

registrada na forma 

eletrônica ou em atas 

de reunião. 

 

 

Subitem 21.2.3 do Edital: não há definição do que se considere “comportamento 

de modo inidôneo” nem “prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir 

idoneidade”. 

 
REDAÇÃO APRESENTADA NO - 

PREGÃO ELETRÔNICO 23/17 
RESPOSTA DA CET AOS APONTAMENTOS FEITOS  

PELO TCM 

21.2.3. Comportamento de modo 

inidôneo ou prática de atos ilícitos que 

demonstrem não possuir o licitante 

idoneidade para contratar com a 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE 

TRÁFEGO - CET; 

Apesar da recomendação expedida pelo TCM (item 3.18 

Penalidades), nenhuma alteração foi efetuada pela CET, 

ou seja, o texto continua sem definir objetivamente as 

expressões supra citadas. 

 

Subitens 16.2.2 e 16.2.3 da Ata de Registro de Preços: Não foram excluídos. 
 

REDAÇÃO APRESENTADA NA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇÕS - 

PREGÃO ELETRÔNICO 23/17 

ALTERAÇÃO PROPOSTA PELA CET EM RESPOSTA 

AOS APONTAMENTOS FEITOS  PELO TCM 

16.2.2. Em caso de reincidência nas 

infrações supra citadas, será aplicada 

multa de 50% do valor da Ordem de 

Serviço atribuída. 

CET propôs eliminar esses dois subitens, mas não o 

fizeram. 

16.2.3. Será aplicada multa de 25% do 

valor da Ordem de Serviço atribuída, 

no caso de constatação de não utilização 

de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s), pelos empregados da 

DETENTORA. 
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Subitens 16.2.5 e 16.2.7 da Ata de Registro de Preços: As porcentagens 

propostas não foram alteradas. 

 
REDAÇÃO APRESENTADA NA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇÕS - PREGÃO 

ELETRÔNICO 23/17 

ALTERAÇÃO PROPOSTA PELA CET EM 

RESPOSTA AOS APONTAMENTOS FEITOS  

PELO TCM 

Subitem 16.2.5:

 
 

Subitem 16.2.3:

 

16.2.7. O não atendimento de 50% do total das 

Ordens de Serviço atribuídas, no período de 

medição contratual, sem justificativa, 

caracterizará a inexecução parcial, com aplicação 

de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

valor da medição mensal. 

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 

 
Figura 23 - Manifestação da Unidade - CE.PR nº 787/17 folha 252 
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Figura 24 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 278 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Embora a CET tenha justificado que “a versão final do Edital aprovado pelo TCM/SP 

não tenha ficado condicionada ao saneamento de todos os itens então apontados pela 

Corte de Contas”, a equipe de auditoria desta Controladoria considera que, ao se 

abster em alterar os itens do Edital, conforme proposta da própria CET, pode se 

ocasionar:  

 

- restrição da competitividade (item 6.1 deste Relatório: o intervalo do índice de 

liquidez admitido seria superior ao anterior, possivelmente aumentando-se o universo 

de licitantes); 

- manutenção da subjetividade (item 6.3 deste Relatório: a conceituação das 

expressões “comportamento de modo inidôneo” e “prática de atos ilícitos que 

demonstrem não possuir idoneidade” tornaria a aplicação da penalidade mais 

objetiva); e 

- menor rigidez na aplicação das multas (item 6.5 deste Relatório: penalidades mais 

rígidas poderiam contribuir para a inibição de possíveis irregularidades na prestação 

dos serviços, pois, em caso de falha, a prestadora incorreria em um valor maior de 

penalidade). 

 

Por mais que essas alterações não tenham sido impeditivas à continuidade do certame, 

à época, seria plausível que a CET mantivesse sua proposta de alteração, visto esta ser 

devidamente fundamentada, o que traria benefícios à Administração Pública na 

licitação e na execução dos serviços. 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se que para os próximos certames licitatórios referentes à manutenção da 

rede de sinalização semafórica, a CET envide esforços visando à adequação da 

redação do edital às sugestões exaradas pelos órgãos de controle.  
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Análise dos Preços 
 

CONSTATAÇÃO 7.1)  Orçamento estimado pela CET apresenta valores 

injustificadamente superiores em relação aos praticados na contratação anterior. 
 

Foi realizada comparação entre os valores orçados pela CET no Pregão Eletrônico nº 

023/2017 e o valor reajustado do Pregão Eletrônico nº 08/2014 (Ata de Registro de 

Preços n° 30/14 - Expediente 332/14) trazidos a valor presente. 
 

Foram selecionados os itens em que há diferença significativa (superior ou inferior a 

50%) entre os valores orçados pela CET no Pregão Eletrônico nº 023/2017 e o valor 

reajustado do Expediente nº 332/14 trazidos a valor presente (17/07/2017): 
  

Tabela 02 – Comparativo entre os valores orçados pela CET no Expediente 1143/2017 e o valor 

reajustado do no Expediente 332/14 trazidos a valor presente. 

 

    Pregão 08/2014 - Proc 332/2014 
Pregão 023/2017 – 

Proc 1143/2017 

  

Diferença % entre 

o valor orçado 

pela CET (Pregão 

023/2017) em 

relação ao Valor 

Presente do 

contrato anterior 

(Pregão 08/2014) 

Item DESCRIÇÃO 

Valor 

Reajustado 

(Anual partir de 

15/04/15) 

Valor 

Reajustado 

corrigido para 

17/07/17  

Valor Orçado CET  

(R$) 

 Preço Unit.  
 IPCA - 

14,6380%  
 Preço Unit.  

2.1  Fornecimento de Nobreak de 700w.  
R$              

9.370,69 

R$            

10.742,37 

 R$                

18.372,37  
74,82% 

 2.2 Substituição de Nobreak de 700w. 
 R$                     

407,90  

2.3 Fornecimento de Nobreak de 1200w. 
R$            

10.628,86 

R$            

12.184,71 

 R$               

22.436,93  
87,59% 

 2.4 Substituição de Nobreak de 1200w. 
 R$                      

420,53  

3.3 
Fornecimento de Coluna metálica cônica simples, com 

chumbador (parafusada).  R$              

1.296,12 

R$              

1.485,85 

 R$                  

1.977,50  
51,67% 

3.4 
Substituição de Coluna metálica cônica simples, com chumbador 

(parafusada).  

 R$                      

276,09  

3.5 
Fornecimento de Braço projetado para coluna cônica 

(parafusada)  R$                 

859,93 

R$                 

985,81 

 R$                  

1.408,25  
69,41% 

3.6 Substituição de Braço projetado para coluna cônica (parafusada)  
 R$                     

261,85  

3.13 Fornecimento de Coluna metálica extensora de 4” x 3m.  
R$                 

505,52 

R$                 

579,52 

 R$                     

926,50  
94,33% 

3.14 Substituição de Coluna metálica extensora de 4” x 3m.  
 R$                     

199,68  

3.15 Fornecimento de Coluna metálica extensora de 3” x 2,10m.  
R$                 

455,09 

R$                 

521,71 

 R$                     

827,15  
96,82% 

3.16 Substituição de Coluna metálica extensora de 3” x 2,10m.  
 R$                     

199,68  

3.17 
Fornecimento de Coluna base metálica para controlador 

semafórico (engastada)  R$                

816,08 
R$  935,54 

 R$                   

1.554,75  
92,71% 

3.18 
Substituição de Coluna base metálica para controlador 

semafórico (engastada)  

 R$                     

248,11  

3.19 Fornecimento de Coluna Metálica Cônica Simples para Nobreak 
R$              

1.156,86 
R$  1.326,20 

 R$                 

2.143,25  
80,32% 

3.20 Substituição de Coluna Metálica Conica Simples para No-break  
 R$                      

248,11  

4.1 Fornecimento de Caixa de entrada com disjuntores de até 25A .  
R$                 

705,66 
R$  808,95 

 R$                 

1.125,33  
52,62% 

4.2 Substituição de Caixa de entrada com disjuntores de até 25A .  
 R$                     

109,26  

4.3 Fornecimento de disjuntores de até 25 A  
R$                    

53,68 

R$                   

61,54 

 R$                     

222,33  
261,29% 

5.5 Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-04  
R$                     

9,12 

R$                   

10,45 

 R$                       

19,33  
127,26% 

5.6 Substituição de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-04 em rede aérea  
 R$                         

4,43  

5.7 Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-36  
R$                   

10,52 

R$                   

12,06 

 R$                       

29,98  
148,59% 

5.8 Substituição de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-36 em rede aérea  
R$                    

15,97 

R$                    

18,31 

 R$                         

4,43  
-75,80% 

5.9 Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-48 
R$                   

15,97 

R$                   

18,31 

 R$                        

29,78  
86,86% 

5.10 Substituição de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-48 em rede aérea  
 R$                         

4,43  
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5.13 Fornecimento de Cabo CFOA-SM-DD-80-G-36  
R$                  

14,30 

R$                   

16,39 

 R$                        

32,78  
127,72% 

5.14 
Substituição de Cabo CFOA-SM-DD-80-G-36 em rede 

subterrânea existente 

 R$                         

4,55  

5.15 Fornecimento de CABO CFOA-DD G-72  
R$                      

6,15 

R$                      

7,05 

 R$                        

34,05  
445,80% 

5.16 Substituição de CABO CFOA-DD G-72  
 R$                         

4,43  

5.20 Substituição de Caixa de passagem tipo RM 
R$             

2.774,23 

R$              

3.180,32 

 R$                     

420,70  
-655,96% 

5.21 Fornecimento de chassi de caixa de passagem RM 
R$                

783,72 

R$                 

898,44 

 R$                  

2.091,00  
177,43% 

5.22 Substituição de chassi de caixa de passagem RM  
 R$                     

401,51  

6.9 Fornecimento de Cabo subterrâneo 2 x 1,5 mm² 
R$                     

5,49 

R$                     

6,29 

 R$                        

10,83  
139,61% 

6.10 
Substituição de Cabo subterrâneo 2 x 1,5 mm², em rede existente 

com conexão. 

 R$                          

4,25  

6.11 Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm² 
R$                     

6,84 

R$                     

7,84 

 R$                       

12,37  
111,96% 

6.12 
Substituição de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm², em rede existente 

com conexão. 

 R$                          

4,25  

6.13 Fornecimento de Cabo subterrâneo 8 x 1,5 mm² 
R$                   

10,18 

R$                   

11,67 

 R$                       

13,92  
55,70% 

6.14 
Substituição de Cabo subterrâneo 8 x 1,5 mm², em rede existente 

com conexão. 

 R$                         

4,25  

6.19 
Fornecimento de Kit de emenda ou junção com isola-mento à 

base de gel  R$                 

199,23 

R$                 

228,39 

 R$                     

761,00  
363,12% 

6.20 
Substituição de Kit de emenda ou junção com isolamento à base 

de gel  

 R$                      

296,74  

7.15 
Fornecimento de Grupo focal em policarbonato com mo-dulo 

pictograma CICLISTA em LED em coluna simples R$             

1.368,04 

R$              

1.568,29 

 R$                   

2.716,00  
88,93% 

7.16 
Substituição de Grupo focal em policarbonato com mo-dulo 

pictograma CICLISTA em LED, em coluna simples. 

 R$                     

247,02  

7.17 
Fornecimento de Grupo focal em modulo com pictograma 

ONIBUS em LED em coluna simples  R$             

1.368,04 

R$              

1.568,29 

 R$                  

2.694,75  
87,58% 

7.18 
Substituição de Grupo focal em modulo com pictograma 

ONIBUS em LED, em coluna simples. 

 R$                     

247,02  

8.1 
Fornecimento de Luminária com pictogramas para faixa de 

travessia de pedestres. R$              

2.001,65 

R$              

2.294,65 

 R$               

16.824,67  
662,01% 

8.2 
Substituição de Luminária com pictogramas para faixa de 

travessia de pedestres. 

 R$                      

660,82  

 

A tabela acima sugere que, no Pregão Eletrônico nº 1143/2017, o orçamento estimado 

pela CET apresenta itens cujos valores foram injustificadamente superiores em relação 

aos valores praticados na contratação anterior.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 

 
Figura 25 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 270 
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Figura 26 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 278 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Conforme tabela 02, não obstante 02 itens orçados para o certame em tela (5.8 e 5.20) 

terem mostrado valores inferiores em comparação com os praticados no contrato 

anterior, dezenas de itens apresentaram valores cujo aumento se mostrou incompatível 

com o índice de atualização acumulado no período. O item 8.2, por exemplo, caso 

fosse aplicado o IPCA acumulado de 14,64%, poderia ser orçado em R$ 2.294,65, 

valor que contrasta com o efetivamente utilizado pela CET, R$ 16.824,67, o qual se 

mostra mais de 660% superior. 

 

Pelo somatório dos valores dos itens selecionados, a CET poderia ter seu orçamento 

desonerado em, pelo menos, R$ 2.655.687,14, caso tivesse considerado os preços 

ajustados do Expediente nº 332/14 no processo licitatório, o que permitiria ao 

pregoeiro obter um desconto ainda maior e à Administração Municipal obter contrato 

mais vantajoso.  

 

Ademais, a CET justificou não ter adotado o contrato anterior como referência devido 

a “alterações significativas nas condições da nova contratação”, exemplificando-as 

como “especificações técnicas, quantidades de itens e condições específicas para o 

contrato”. 

 

Entretanto, entende-se que a descrição dos materiais dos dois editais é bastante 

semelhante e, às vezes, idêntica, fato este que torna incongruente a justificativa acima. 

 

A Tabela 03 abaixo apresenta uma comparação entre as descrições dos itens licitados 

nos Pregões Eletrônicos nº 023/2017 (Expediente nº 1143/17) e 08/2014 (Expediente 

nº 332/17): 
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Tabela 03 – Comparativo entre as descrições dos itens da CET entre os Expedientes 1143/2017 e 

332/14. 

 

Nº 

Item 

Pregão Eletrônico 023/2017 (Expediente 

1143/17) 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Nº 

Item 

Pregão Eletrônico 08/2014 

(Expediente 332/17) 

Valor 

corrigido para 

17/07/17 

(IPCA - 

14,6380%) 

(R$) 

5.5 
Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-

G-04/ 

23,76 3.3 
Fornecimento e instalação de cabo 

CFOA-SM-AS-80-G-04 
10,45 

5.6 
Substituição de Cabo CFOA-SM-AS-80-

G-04 em rede aérea 

5.9 
Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-

G-48/ 
34,21 3.5 

Fornecimento e instalação de cabo 

CFOA-SM-AS-80-G-48 
18,31 

5.10 
Substituição de Cabo CFOA-SM-AS-80-

G-48 em rede aérea 

5.13 

Fornecimento de Cabo CFOA-SM-DD-

80-G-36/ 
 

37,33 3.7 
Fornecimento e instalação de cabo 

CFOA-SM-DD-G-36 
16,39 

5.14 
Substituição de Cabo CFOA-SM-DD-80-

G-36 em rede subterrânea existente 

5.1 
Fornecimento de Caixa de emenda de fibra 

optica de 06 à 48 fibras/ 

6.271,17 3.21 

Fornecimento e instalação de caixa de 
emenda de fibra optica de 06 a 48 

fibras, inclusive com todas os insumos 

necessários para a execução da 
emenda 

6.072,55 

 

5.2 

Substituição de Caixa de emenda de fibra 

optica de 06 à 48 fibras. 

5.3 
Fornecimento de Caixa de emenda de fibra 

optica de 72 à 144/ 

9.296,68 3.22 

Fornecimento e instalação de caixa de 
emenda de fibra optica de 72 a 144 

fibras, inclusive com todas os insumos 

necessários para a execução da 
emenda 

8.903,57 

5.4 
Substituição de Caixa de emenda de fibra 

optica de 72 à 144. 

6.9 
Fornecimento de Cabo subterrâneo 2 x 1,5 

mm²/ 
15,08 4.5 

Fornecimento e Instalação de Cabo 

subterrâneo 2 x 1,5 mm² 
6,29 

6.10 
Substituição de Cabo subterrâneo 2 x 1,5 

mm², em rede existente com conexão. 

6.11 
Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 

mm²/ 
16,62 4.7 

Fornecimento e Instalação de Cabo 

subterrâneo 4 x 1,5 mm² 
7,84 

6.12 
Substituição de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 

mm², em rede existente com conexão. 

3.13 
Fornecimento de Coluna metálica 

extensora de 4” x 3m/ 
1.126,18 5.3 

Fornecimento e Instalação de Coluna 

metálica 4” x 3 m (Extensora) 
579,52 

3.14 
Substituição de Coluna metálica extensora 

de 4” x 3m. 

3.15 
Fornecimento de Coluna metálica 

extensora de 3” x 2,10m/ 
1.026,83 5.4 

Fornecimento e Instalação de Coluna 

metálica 3” x 2,10 m (Extensora) 
521,71 

3.16 
Substituição de Coluna metálica extensora 

de 3” x 2,10m. 

 

Da tabela acima, verifica-se que não ocorreram alterações significativas nas 

especificações técnicas dos itens licitados. 

 

Outrossim, foram comparados os anexos de ambos os editais, constantes dos links 

abaixo, concluindo-se que se tratam dos mesmos arquivos, não havendo diferença 

técnica entre eles: 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/17 

Pág. 53 do Edital (ANEXO A - Especificações Técnicas) 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇO Nº 08/14 

Pág. 39 do Edital (ao final do ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA) 

Figura 27 – Comparativo entre os documentos anexados em ambos os Editais 

 

Por todo o exposto, conclui-se que não há diferença técnica significativa entre os itens 

licitados que justifique a não utilização dos valores contratados anteriormente para a 

formação do orçamento estimado. 

 

Além disso, entende-se que a adoção do “valor global” como critério de seleção da 

melhor proposta não influencia a utilização de eventuais valores contratados no pregão 

anterior para a composição do orçamento estimado. 

 

Portanto, conclui-se que o orçamento estimado pela CET apresentou itens cujos 

valores foram injustificadamente superiores em relação aos valores praticados na 

contratação anterior, reajustados por meio do IPCA acumulado no período. Ainda, a 

CET poderia ter utilizado o contrato anterior como referência para elaboração do 

orçamento estimativo, obtendo, assim, previsão mais compatível com a realidade e 

mais econômica para a Prefeitura Municipal. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se que, nos procedimentos licitatórios e aditamentos vindouros, seja 

aprimorada a pesquisa de preços da Unidade, de modo que, em caso da 

impossibilidade de utilização de banco de preços de referência mantido pela 

Prefeitura, se priorizem os métodos descritos nos incisos I, II e III do § 1º do Art. 4° 

do Decreto Municipal nº 44.279/2003 (com última modificação dada pelo Decreto 

Municipal nº 56.818/2016), ao invés das múltiplas consultas diretas ao mercado. 

 

RECOMENDAÇÃO 002: 

 

Recomenda-se que, nos próximos certames, a CET também busque utilizar, como 

referência para elaboração de seus orçamentos estimativos, os valores atualizados de 

contratos anteriores (para objetos iguais ou similares), a fim de se formar um banco de 

dados no próprio órgão e evitar o uso de valores que distorçam a formação do preço 

estimado, uma vez que se terá um valor de referência atualizado.  

 

 

CONSTATAÇÃO 7.2) Valores propostos pelas empresas injustificadamente 

inferiores aos por elas apresentados na fase de cotação prévia de preços (pesquisa 

prévia para formação do Orçamento Estimativo). 
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Foi efetuado cotejamento entre os valores propostos entre cada um dos licitantes 

contratados pela Ata de Registro de Preços nº 03/17 (Expediente 1143/17) e o valor 

reajustado da Ata de Registro de Preços n° 30/14 (Expediente 332/14) trazidos a valor 

presente. 

 

Foi identificada discrepância entre os valores propostos pelos licitantes e os valores da 

Ata de Registro de Preços n° 30/2014, conforme tabela 04, na qual constam os itens 

cuja diferença se mostrou relevante. 

 

A tabela supramencionada indica que, para determinados itens, os fornecedores 

apresentaram propostas com valores relevantemente (segundo entendimento desta 

Equipe) divergentes (maiores ou menores) ao valor da contratação anterior (trazido a 

valor presente). 

 

Ademais, foram selecionados alguns itens, cujos valores, em termos absolutos e, em 

pelo menos um dos três fornecedores, encontram-se significativamente superiores ao 

valor reajustado, apresentados na tabela 05. 
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Tabela 04 – Comparativo % entre os Valores Propostos por cada um dos licitantes contratados e o Valor atualizado do Contrato Anterior - Expediente 332/14. 

 

    PROCESSO 332/14 PROCESSO 1143/2017       

Item DESCRIÇÃO 

VALOR 
REAJUSTADO 

(REAJUSTE 
ANUAL - a partir 

de 15/04/15) 

Valor reajustado 
corrigido para 

17/07/17  

VALOR ORÇADO 
CET  (R$) 

VALOR 
CONTRATADO 
LOTE 1  MENG 

(R$) 

 VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 2 SERTTEL  
(R$)  

 VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 3 ARC  
(R$)  

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
MENG (2017) em 
relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
SERTTEL (2017) em 
relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
ARC (2017) em 

relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 
 Preço Unit.   IPCA - 14,6380%   Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.  

3.7 
Fornecimento de Braço projetado para coluna 

cilíndrica composta (engastada).  
 R$                              

1.156,86  
 R$                          

1.326,20  

 R$                                      
1.255,38  

 R$                         
402,14  

 R$                        
910,00  

 R$                       
543,47  

-59,00% -19,00% -48,83% 

3.8 
Substituição de Braço projetado para coluna 

cilíndrica composta (engastada).  
 R$                                         

261,85  
 R$                         

141,58  
 R$                        

164,19  
 R$                       

135,21  

3.17 
Fornecimento de Coluna base metálica para 

controlador semafórico (engastada)  
 R$                                 

816,08  
 R$                              

935,54  

 R$                                      
1.554,75  

 R$                         
452,41  

 R$                        
910,00  

 R$                       
399,80  

-34,79% 13,90% -43,12% 

3.18 
Substituição de Coluna base metálica para 

controlador semafórico (engastada)  
 R$                                         

248,11  
 R$                         

157,62  
 R$                        

155,61  
 R$                       

132,35  

3.19 
Fornecimento de Coluna Metálica Cônica Simples 

para Nobreak 
 R$                              

1.156,86  
 R$                          

1.326,20  

 R$                                      
2.143,25  

 R$                         
263,91  

 R$                        
910,00  

 R$                       
324,83  

-68,22% -19,65% -65,53% 

3.20 
Substituição de Coluna Metálica Conica Simples 

para No-break  
 R$                                         

248,11  
 R$                         

157,62  
 R$                        

155,61  
 R$                       

132,35  

4.4 Substituição de disjuntores de até 25 A  
 R$                                    

49,46  
 R$                                

56,70  
 R$                                            

84,13  
 R$                           

66,43  
 R$                          

52,78  
 R$                         

44,42  
17,16% -6,91% -21,66% 

5.15 Fornecimento de CABO CFOA-DD G-72  
 R$                                      

6,15  
 R$                                   

7,05  

 R$                                            
34,05  

 R$                             
4,36  

 R$                          
10,40  

 R$                            
4,77  

13,33% 86,23% 9,64% 

5.16 Substituição de CABO CFOA-DD G-72  
 R$                                              

4,43  
 R$                             

3,63  
 R$                            

2,73  
 R$                            

2,96  

5.21 Fornecimento de chassi de caixa de passagem RM 
 R$                                 

783,72  
 R$                              

898,44  

 R$                                      
2.091,00  

 R$                         
389,58  

 R$                    
1.326,00  

 R$                       
499,73  

-35,98% 75,62% -20,98% 

5.22 Substituição de chassi de caixa de passagem RM  
 R$                                         

401,51  
 R$                         

185,59  
 R$                        

251,81  
 R$                       

210,21  
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6.5 
Fornecimento de Cabo aéreo 4 x 1,5 mm², com 

conexão. 
 R$                                    

12,64  
 R$                                

14,49  

 R$                                            
12,83  

 R$                             
8,80  

 R$                            
3,25  

 R$                            
7,97  

-15,87% -59,63% -26,16% 

6.6 
Substituição de Cabo aéreo 4 x 1,5 mm², com 

conexão. 
 R$                                              

4,13  
 R$                             

3,39  
 R$                            

2,60  
 R$                            

2,73  

6.7 
Fornecimento de Cabo aéreo 8 x 1,5 mm², com 

conexão. 
 R$                                    

15,97  
 R$                                

18,31  

 R$                                            
13,61  

 R$                             
9,43  

 R$                            
6,11  

 R$                            
9,45  

-29,97% -52,42% -33,47% 

6.8 
Substituição de Cabo aéreo 8 x 1,5 mm², com 

conexão. 
 R$                                              

4,13  
 R$                             

3,39  
 R$                            

2,60  
 R$                            

2,73  

6.9 Fornecimento de Cabo subterrâneo 2 x 1,5 mm² 
 R$                                      

5,49  
 R$                                   

6,29  

 R$                                            
10,83  

 R$                             
3,77  

 R$                            
1,95  

 R$                            
5,26  

15,20% -25,64% 26,95% 

6.10 
Substituição de Cabo subterrâneo 2 x 1,5 mm², em 

rede existente com conexão. 
 R$                                              

4,25  
 R$                             

3,48  
 R$                            

2,73  
 R$                            

2,73  

6.11 Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm² 
 R$                                      

6,84  
 R$                                   

7,84  

 R$                                            
12,37  

 R$                             
8,80  

 R$                            
3,12  

 R$                            
9,22  

56,61% -25,39% 52,40% 

6.12 
Substituição de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm², em 

rede existente com conexão. 
 R$                                              

4,25  
 R$                             

3,48  
 R$                            

2,73  
 R$                            

2,73  

6.13 Fornecimento de Cabo subterrâneo 8 x 1,5 mm² 
 R$                                    

10,18  
 R$                                

11,67  

 R$                                            
13,92  

 R$                             
9,43  

 R$                            
6,50  

 R$                         
10,70  

10,62% -20,91% 15,08% 

6.14 
Substituição de Cabo subterrâneo 8 x 1,5 mm², em 

rede existente com conexão. 
 R$                                              

4,25  
 R$                             

3,48  
 R$                            

2,73  
 R$                            

2,73  

7.17 
Fornecimento de Grupo focal em modulo com 
pictograma ONIBUS em LED em coluna simples   R$                              

1.368,04  
 R$                          

1.568,29  

 R$                                      
2.694,75  

 R$                     
2.606,19  

 R$                    
1.365,00  

 R$                   
1.704,42  

79,09% -3,08% 17,68% 

7.18 
Substituição de Grupo focal em modulo com 

pictograma ONIBUS em LED, em coluna simples. 
 R$                                         

247,02  
 R$                         

202,44  
 R$                        

154,96  
 R$                       

141,07  

8.1 
Fornecimento de Luminária com pictogramas para 

faixa de travessia de pedestres. 
 R$                              

2.001,65  
 R$                          

2.294,65  

 R$                                   
16.824,67  

 R$                     
2.262,06  

 R$                    
6.370,00  

 R$                   
2.116,91  

22,18% 195,66% 6,85% 

8.2 
Substituição de Luminária com pictogramas para 

faixa de travessia de pedestres. 
 R$                                         

660,82  
 R$                         

541,56  
 R$                        

414,44  
 R$                       

334,98  
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Tabela 05 – Comparativo, em termos absolutos, entre os Valores Propostos por cada um dos licitantes contratados e o Valor atualizado do Contrato Anterior - 

Expediente 332/14. 

 

      EXPEDIENTE 332/14 EXPEDIENTE 1143/17 

Item DESCRIÇÃO 
QUANT 

VALOR 
REAJUSTADO 

(REAJUSTE 
ANUAL - a 
partir de 

15/04/15) 

Valor reajustado corrigido para 
17/07/17  

VALOR CONTRATADO LOTE 1  
MENG 

 VALOR CONTRATADO LOTE 2 
SERTTEL 

 VALOR CONTRATADO LOTE 3 
ARC  

   Preço Unit.  
 IPCA - 

14,6380%  
 VALOR TOTAL   Preço Unit.   VALOR TOTAL   Preço Unit.   VALOR TOTAL   Preço Unit.   VALOR TOTAL  

5.15 Fornecimento de CABO CFOA-DD G-72  
2000 

 R$                       
6,15  

 R$                                   
7,05  

 R$                        
14.100,47  

 R$                        
4,36  

 R$                     
8.720,00  

 R$                      
10,40  

 R$                  
20.800,00  

 R$                      
4,77  

 R$                         
9.540,00  

5.16 Substituição de CABO CFOA-DD G-72  
 R$                        

3,63  
 R$                     

7.260,00  
 R$                         

2,73  
 R$                    

5.460,00  
 R$                      

2,96  
 R$                         

5.920,00  

5.21 Fornecimento de chassi de caixa de passagem RM 

10 
 R$                                 

783,72  
 R$                              

898,44  
 R$                          

8.984,41  

 R$                   
389,58  

 R$                     
3.895,80  

 R$                
1.326,00  

 R$                  
13.260,00  

 R$                  
499,73  

 R$                         
4.997,30  

5.22 Substituição de chassi de caixa de passagem RM  
 R$                   

185,59  
 R$                     

1.855,90  
 R$                    

251,81  
 R$                    

2.518,10  
 R$                  

210,21  
 R$                         

2.102,10  

6.11 Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm² 

10000 
 R$                                      

6,84  
 R$                                   

7,84  
 R$                        

78.412,39  

 R$                        
8,80  

 R$                   
88.000,00  

 R$                         
3,12  

 R$                  
31.200,00  

 R$                      
9,22  

 R$                       
92.200,00  

6.12 
Substituição de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm², em 

rede existente com conexão. 
 R$                        

3,48  
 R$                   

34.800,00  
 R$                         

2,73  
 R$                  

27.300,00  
 R$                      

2,73  
 R$                       

27.300,00  

6.19 
Fornecimento de Kit de emenda ou junção com 

isolamento à base de gel  
1000 

 R$                                 
199,23  

 R$                              
228,39  

 R$                      
228.393,29  

 R$                   
213,64  

 R$                
213.640,00  

 R$                    
221,00  

 R$               
221.000,00  

 R$                  
209,88  

 R$                    
209.880,00  

6.20 
Substituição de Kit de emenda ou junção com 

isolamento à base de gel  
 R$                   

243,18  
 R$                

243.180,00  
 R$                    

182,00  
 R$               

182.000,00  
 R$                  

151,45  
 R$                    

151.450,00  

7.17 
Fornecimento de Grupo focal em modulo com 
pictograma ONIBUS em LED em coluna simples  

5 
 R$                              

1.368,04  
 R$                          

1.568,29  
 R$                          

7.841,47  

 R$                
2.606,19  

 R$                   
13.030,95  

 R$                
1.365,00  

 R$                    
6.825,00  

 R$              
1.704,42  

 R$                         
8.522,10  

7.18 
Substituição de Grupo focal em modulo com 

pictograma ONIBUS em LED, em coluna simples. 
 R$                   

202,44  
 R$                     

1.012,20  
 R$                    

154,96  
 R$                        

774,80  
 R$                  

141,07  
 R$                             

705,35  

8.1 
Fornecimento de Luminária com pictogramas para 

faixa de travessia de pedestres. 
5 

 R$                              
2.001,65  

 R$                          
2.294,65  

 R$                        
11.473,26  

 R$                
2.262,06  

 R$                   
11.310,30  

 R$                
6.370,00  

 R$                  
31.850,00  

 R$              
2.116,91  

 R$                       
10.584,55  

8.2 
Substituição de Luminária com pictogramas para 

faixa de travessia de pedestres. 
 R$                   

541,56  
 R$                     

2.707,80  
 R$                    

414,44  
 R$                    

2.072,20  
 R$                  

334,98  
 R$                         

1.674,90  

 
VALOR TOTAL POR LOTE   

 R$                      
349.205,29   

 R$                
629.412,95   

 R$               
545.060,10   

 R$                    
524.876,30  

 
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES TOTAIS REAJUSTADO (EXPEDIENTE 332/14) E CONTRATADOS (EXPEDIENTE 

23/17)  
  

 R$                
280.207,66   

 R$               
195.854,81   

 R$                    
175.671,01  

      
 VALOR 
TOTAL  

R$ 651.733,48 
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Tabela 06 – Comparativo entre os valores propostos entre cada um dos licitantes contratados e o valor reajustado do Expediente 332/14 trazido a valor presente. 

 

    PROCESSO 332/14 PROCESSO 1143/2017       

Item DESCRIÇÃO 

VALOR 
REAJUSTADO 

(REAJUSTE 
ANUAL - a 
partir de 

15/04/15) 

Valor 
reajustado 
corrigido 

para 
17/07/17  

VALOR ORÇADO 
CET  (R$) 

VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 1  MENG (R$) 

 VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 2 SERTTEL  
(R$)  

 VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 3 ARC  (R$)  

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
MENG (2017) em 
relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
SERTTEL (2017) 

em relação ao VP 
do valor 

contratado (2014) 
(%) 

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
ARC (2017) em 

relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%)  Preço Unit.  
 IPCA - 

14,6380%  
 Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.  

3.9 
Fornecimento de Coluna metálica cilíndrica composta 

(engastada).   R$                              
2.023,31  

 R$                          
2.319,48  

 R$                           
2.787,65  

 R$                         
364,44  

 R$                        
910,00  

 R$                              
374,81  

-77,14% -53,70% -78,13% 

3.10 
Substituição de Coluna metálica cilíndrica composta 

(en-gastada). 
 R$                              

261,45  
 R$                         

165,76  
 R$                        

163,93  
 R$                              

132,35  

4.1 
Fornecimento de Caixa de entrada com disjuntores de 

até 25A .   R$                                 
705,66  

 R$                              
808,95  

 R$                           
1.125,33  

 R$                         
106,82  

 R$                        
117,00  

 R$                              
137,53  

-75,73% -77,07% -75,93% 

4.2 
Substituição de Caixa de entrada com disjuntores de 

até 25A .  
 R$                              

109,26  
 R$                           

89,55  
 R$                          

68,51  
 R$                                 

57,21  

5.8 
Substituição de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-36 em rede 

aérea  
 R$                                    

15,97  
 R$                                

18,31  
 R$                                   

4,43  
 R$                             

3,63  
 R$                            

2,73  
 R$                                   

2,96  
-80,17% -85,09% -83,83% 

5.19 Fornecimento de Caixa de Passagem tipo RM  
 R$                              

1.643,91  
 R$                          
1.884,55  

 R$                           
2.353,50  

 R$                         
741,45  

 R$                        
819,00  

 R$                              
619,87  

-60,66% -56,54% -67,11% 

5.20 Substituição de Caixa de passagem tipo RM. un.  
 R$                              

2.774,23  
 R$                          
3.180,32  

 R$                              
420,70  

 R$                         
194,50  

 R$                        
263,90  

 R$                              
201,97  

-93,88% -91,70% -93,65% 

6.17 Fornecimento de Caixa de passagem tipo XM  
 R$                              

3.958,77  
 R$                          

4.538,25  

 R$                           
2.249,33  

 R$                         
741,45  

 R$                        
910,00  

 R$                           
1.208,01  

-76,54% -70,55% -64,76% 
6.18 Substituição de Caixa de passagem tipo XM  

 R$                              
680,06  

 R$                         
323,04  

 R$                        
426,53  

 R$                              
391,33  

7.19 
Fornecimento de Conjunto luminoso tipo Painel "Seta 

- X" em braço projetado   R$                              
5.139,89  

 R$                          
5.892,27  

 R$                           
4.945,00  

 R$                         
439,85  

 R$                    
1.690,00  

 R$                              
942,23  

-88,60% -68,31% -81,61% 
7.20 

Substituição de Conjunto luminoso tipo Painel "Seta - 
X" em braço projetado. 

 R$                              
282,61  

 R$                         
231,61  

 R$                        
177,32  

 R$                              
141,07  
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A tabela anterior demonstra que, pelo somatório dos valores dos itens selecionados, a 

CET poderia ter seus contratos desonerados em, pelo menos, R$ 651.733,48, caso 

tivesse considerado os preços ajustados do Expediente 332/14 no processo licitatório 

(na etapa de julgamento, neste caso), o que levaria o pregoeiro a obter um desconto 

ainda maior, conforme demonstra os itens selecionados, em relação a pelo menos um 

dos fornecedores.  

 

Além dos fatos constatados acima, foram selecionados também os itens que tiveram 

todos os valores, propostos pelos três vencedores, reduzidos em mais de 50% em 

relação ao valor ajustado do contrato anterior (conforme tabela 06), e considerou os 

descontos excessivos nestes itens. 

 

Analisando as informações da mencionada tabela e as já abordadas em itens 

anteriores, e somando o fato de que os fornecedores aceitaram reduzir 

significativamente os preços inicialmente enviados para cotação (formação do preço 

estimado), sugere-se que os preços contratados possam ser inexequíveis, o que 

acarretaria um reajuste de valores no decorrer da execução do contrato, onerando os 

cofres públicos.  

 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 

 
Figura 28 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 270 
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Figura 29 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 279 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Inicialmente, fazem-se necessárias retificações a respeito das Tabelas 04, 05 e 06. 

 

As alterações nas respectivas tabelas referem-se aos valores dos itens contratados no 

lote 03, que tem a empresa ARC como detentora, baseados no Contrato nº 064/2017. 

Os valores retificados em nada alteram ou prejudicam as conclusões desta equipe, 

visto que houve um aumento de tais valores. 

 

Seguem abaixo as Tabelas 04, 05 e 06 retificadas: 
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Tabela 04 – Comparativo percentual entre os valores propostos entre cada um dos licitantes contratados e o valor reajustado do Expediente 332/14 trazido a valor 

presente. 
 

    PROCESSO 332/14 PROCESSO 1143/2017       

Item DESCRIÇÃO 

VALOR 
REAJUSTADO 

(REAJUSTE 
ANUAL - a partir 

de 15/04/15) 

Valor reajustado 
corrigido para 

17/07/17  

VALOR ORÇADO 
CET (R$) 

VALOR 
CONTRATADO 
LOTE 1  MENG 

(R$) 

 VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 2 SERTTEL  
(R$)  

 VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 3 ARC  (R$)  

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
MENG (2017) em 
relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
SERTTEL (2017) em 
relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
ARC (2017) em 

relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 
 Preço Unit.   IPCA - 14,6380%   Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.  

3.7 
Fornecimento de Braço projetado para 

coluna cilíndrica composta 
(engastada).   R$                              

1.156,86  
 R$                          

1.326,20  

 R$                           
1.255,38  

 R$                         
402,14  

 R$                        
910,00  

 R$                              
543,47  

-59,00% -19,00% -46,08% 

3.8 
Substituição de Braço projetado para 

coluna cilíndrica composta 
(engastada).  

 R$                              
261,85  

 R$                         
141,58  

 R$                        
164,19  

 R$                              
171,61  

3.17 
Fornecimento de Coluna base metálica 

para controlador semafórico 
(engastada)   R$                                 

816,08  
 R$                              

935,54  

 R$                           
1.554,75  

 R$                         
452,41  

 R$                        
910,00  

 R$                              
399,80  

-34,79% 13,90% -39,00% 

3.18 
Substituição de Coluna base metálica 

para controlador semafórico 
(engastada)  

 R$                              
248,11  

 R$                         
157,62  

 R$                        
155,61  

 R$                              
170,90  

3.19 
Fornecimento de Coluna Metálica 

Cônica Simples para Nobreak 
 R$                              

1.156,86  
 R$                          

1.326,20  

 R$                           
2.143,25  

 R$                         
263,91  

 R$                        
910,00  

 R$                              
324,83  

-68,22% -19,65% -62,62% 

3.20 
Substituição de Coluna Metálica 
Conica Simples para No-break  

 R$                              
248,11  

 R$                         
157,62  

 R$                        
155,61  

 R$                              
170,90  

4.4 Substituição de disjuntores de até 25 A  
 R$                                    

49,46  
 R$                                

56,70  
 R$                                 

84,13  
 R$                           

66,43  
 R$                          

52,78  
 R$                                 

56,70  
17,16% -6,91% 0,00% 

5.15 Fornecimento de CABO CFOA-DD G-72  
 R$                                      

6,15  
 R$                                   

7,05  

 R$                                 
34,05  

 R$                             
4,36  

 R$                          
10,40  

 R$                                   
4,77  

13,33% 86,23% 19,71% 

5.16 Substituição de CABO CFOA-DD G-72  
 R$                                   

4,43  
 R$                             

3,63  
 R$                            

2,73  
 R$                                   

3,67  

5.21 
Fornecimento de chassi de caixa de 

passagem RM  R$                                 
783,72  

 R$                              
898,44  

 R$                           
2.091,00  

 R$                         
389,58  

 R$                    
1.326,00  

 R$                              
499,73  

-35,98% 75,62% -8,87% 

5.22 
Substituição de chassi de caixa de 

passagem RM  
 R$                              

401,51  
 R$                         

185,59  
 R$                        

251,81  
 R$                              

319,00  
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6.5 
Fornecimento de Cabo aéreo 4 x 1,5 

mm², com conexão.  R$                                    
12,64  

 R$                                
14,49  

 R$                                 
12,83  

 R$                             
8,80  

 R$                            
3,25  

 R$                                   
3,13  

-15,87% -59,63% -53,07% 

6.6 
Substituição de Cabo aéreo 4 x 1,5 

mm², com conexão. 
 R$                                   

4,13  
 R$                             

3,39  
 R$                            

2,60  
 R$                                   

3,67  

6.7 
Fornecimento de Cabo aéreo 8 x 1,5 

mm², com conexão.  R$                                    
15,97  

 R$                                
18,31  

 R$                                 
13,61  

 R$                             
9,43  

 R$                            
6,11  

 R$                                   
3,88  

-29,97% -52,42% -58,76% 

6.8 
Substituição de Cabo aéreo 8 x 1,5 

mm², com conexão. 
 R$                                   

4,13  
 R$                             

3,39  
 R$                            

2,60  
 R$                                   

3,67  

6.9 
Fornecimento de Cabo subterrâneo 2 x 

1,5 mm² 
 R$                                      

5,49  
 R$                                   

6,29  

 R$                                 
10,83  

 R$                             
3,77  

 R$                            
1,95  

 R$                                   
4,21  

15,20% -25,64% 25,21% 
6.10 

Substituição de Cabo subterrâneo 2 x 
1,5 mm², em rede existente com 

conexão. 

 R$                                   
4,25  

 R$                             
3,48  

 R$                            
2,73  

 R$                                   
3,67  

6.11 
Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 x 

1,5 mm² 
 R$                                      

6,84  
 R$                                   

7,84  

 R$                                 
12,37  

 R$                             
8,80  

 R$                            
3,12  

 R$                                   
3,88  

56,61% -25,39% -3,71% 

6.12 
Substituição de Cabo subterrâneo 4 x 

1,5 mm², em rede existente com 
conexão. 

 R$                                   
4,25  

 R$                             
3,48  

 R$                            
2,73  

 R$                                   
3,67  

6.13 
Fornecimento de Cabo subterrâneo 8 x 

1,5 mm² 
 R$                                    

10,18  
 R$                                

11,67  

 R$                                 
13,92  

 R$                             
9,43  

 R$                            
6,50  

 R$                                   
4,77  

10,62% -20,91% -27,68% 
6.14 

Substituição de Cabo subterrâneo 8 x 
1,5 mm², em rede existente com 

conexão. 

 R$                                   
4,25  

 R$                             
3,48  

 R$                            
2,73  

 R$                                   
3,67  

7.17 
Fornecimento de Grupo focal em 

modulo com pictograma ONIBUS em 
LED em coluna simples   R$                              

1.368,04  
 R$                          

1.568,29  

 R$                           
2.694,75  

 R$                     
2.606,19  

 R$                    
1.365,00  

 R$                           
1.704,42  

79,09% -3,08% 17,80% 

7.18 
Substituição de Grupo focal em 

modulo com pictograma ONIBUS em 
LED, em coluna simples. 

 R$                              
247,02  

 R$                         
202,44  

 R$                        
154,96  

 R$                              
143,06  

8.1 
Fornecimento de Luminária com 

pictogramas para faixa de travessia de 
pedestres.  R$                              

2.001,65  
 R$                          

2.294,65  

 R$                        
16.824,67  

 R$                     
2.262,06  

 R$                    
6.370,00  

 R$                           
3.491,91  

22,18% 195,66% 67,23% 

8.2 
Substituição de Luminária com 

pictogramas para faixa de travessia de 
pedestres. 

 R$                              
660,82  

 R$                         
541,56  

 R$                        
414,44  

 R$                              
345,41  
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Tabela 05 – Comparativo, em termos absolutos, entre os valores propostos entre cada um dos licitantes contratados e o valor reajustado do Expediente 332/14 

trazido a valor presente. 
 

 
      EXPEDIENTE 332/14 EXPEDIENTE 1143/17 

Item DESCRIÇÃO 
QUANT 

VALOR 
REAJUSTADO 

(REAJUSTE 
ANUAL - a partir 

de 15/04/15) 

Valor reajustado corrigido para 
17/07/17  

VALOR CONTRATADO LOTE 1  
MENG (R$) 

 VALOR CONTRATADO LOTE 2 
SERTTEL  (R$)  

 VALOR CONTRATADO LOTE 3 
ARC  (R$)  

   Preço Unit.   IPCA - 14,6380%   VALOR TOTAL   Preço Unit.   VALOR TOTAL   Preço Unit.   VALOR TOTAL   Preço Unit.   VALOR TOTAL  

5.15 Fornecimento de CABO CFOA-DD G-72  
2000 

 R$                                      
6,15  

 R$                                   
7,05  

 R$                        
14.100,47  

 R$                        
4,36  

 R$                     
8.720,00  

 R$                      
10,40  

 R$                  
20.800,00  

 R$                      
4,77  

 R$                         
9.540,00  

5.16 Substituição de CABO CFOA-DD G-72  
 R$                        

3,63  
 R$                     

7.260,00  
 R$                         

2,73  
 R$                    

5.460,00  
 R$                      

3,67  
 R$                         

7.340,00  

5.21 Fornecimento de chassi de caixa de passagem RM 
10 

 R$                                 
783,72  

 R$                              
898,44  

 R$                          
8.984,41  

 R$                   
389,58  

 R$                     
3.895,80  

 R$                
1.326,00  

 R$                  
13.260,00  

 R$                  
499,73  

 R$                         
4.997,30  

5.22 Substituição de chassi de caixa de passagem RM  
 R$                   

185,59  
 R$                     

1.855,90  
 R$                    

251,81  
 R$                    

2.518,10  
 R$                  

319,00  
 R$                         

3.190,00  

6.11 Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm² 
10000 

 R$                                      
6,84  

 R$                                   
7,84  

 R$                        
78.412,39  

 R$                        
8,80  

 R$                   
88.000,00  

 R$                         
3,12  

 R$                  
31.200,00  

 R$                      
9,22  

 R$                       
92.200,00  

6.12 
Substituição de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm², 

em rede existente com conexão. 
 R$                        

3,48  
 R$                   

34.800,00  
 R$                         

2,73  
 R$                  

27.300,00  
 R$                      

3,75  
 R$                       

37.500,00  

6.19 
Fornecimento de Kit de emenda ou junção com 

isolamento à base de gel  
1000 

 R$                                 
199,23  

 R$                              
228,39  

 R$                      
228.393,29  

 R$                   
213,64  

 R$                
213.640,00  

 R$                    
221,00  

 R$               
221.000,00  

 R$                  
270,52  

 R$                    
270.520,00  

6.20 
Substituição de Kit de emenda ou junção com 

isolamento à base de gel  
 R$                   

243,18  
 R$                

243.180,00  
 R$                    

182,00  
 R$               

182.000,00  
 R$                  

189,03  
 R$                    

189.030,00  

7.17 
Fornecimento de Grupo focal em modulo com 
pictograma ONIBUS em LED em coluna simples  

5 
 R$                              

1.368,04  
 R$                          

1.568,29  
 R$                          

7.841,47  

 R$                
2.606,19  

 R$                   
13.030,95  

 R$                
1.365,00  

 R$                    
6.825,00  

 R$              
1.704,42  

 R$                         
8.522,10  

7.18 
Substituição de Grupo focal em modulo com 

pictograma ONIBUS em LED, em coluna simples. 
 R$                   

202,44  
 R$                     

1.012,20  
 R$                    

154,96  
 R$                        

774,80  
 R$                  

143,06  
 R$                             

715,30  

8.1 
Fornecimento de Luminária com pictogramas 

para faixa de travessia de pedestres. 
5 

 R$                              
2.001,65  

 R$                          
2.294,65  

 R$                        
11.473,26  

 R$                
2.262,06  

 R$                   
11.310,30  

 R$                
6.370,00  

 R$                  
31.850,00  

 R$              
3.491,91  

 R$                       
17.459,55  

8.2 
Substituição de Luminária com pictogramas para 

faixa de travessia de pedestres. 
 R$                   

541,56  
 R$                     

2.707,80  
 R$                    

414,44  
 R$                    

2.072,20  
 R$                  

345,41  
 R$                         

1.727,05  

 
VALOR TOTAL POR LOTE   

 R$                      
349.205,29   

 R$                
629.412,95   

 R$               
545.060,10   

 R$                    
642.741,30  

 
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES TOTAIS REAJUSTADO (EXPEDIENTE 332/14) E CONTRATADOS (EXPEDIENTE 23/17)    

 R$                
280.207,66   

 R$               
195.854,81   

 R$                    
293.536,01  

      
 VALOR TOTAL  R$ 769.598,48 
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Tabela 06 – Comparativo entre os valores propostos entre cada um dos licitantes contratados e o valor reajustado do Expediente 332/14 trazido a valor presente. 

 

    PROCESSO 332/14 PROCESSO 1143/2017       

Item DESCRIÇÃO 

VALOR 
REAJUSTADO 

(REAJUSTE 
ANUAL - a partir 

de 15/04/15) 

Valor reajustado 
corrigido para 

17/07/17  

VALOR ORÇADO 
CET  

VALOR 
CONTRATADO 
LOTE 1  MENG 

 VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 2 SERTTEL  

 VALOR 
CONTRATADO 

LOTE 3 ARC  (R$)  

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
MENG (2017) em 
relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
SERTTEL (2017) em 
relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 

Aumento/redução 
do valor 

contratado com a 
ARC (2017) em 

relação ao VP do 
valor contratado 

(2014) (%) 
 Preço Unit.   IPCA - 14,6380%   Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.  

3.9 
Fornecimento de Coluna metálica 
cilíndrica composta (engastada).   R$                              

2.023,31  
 R$                          

2.319,48  

 R$                           
2.787,65  

 R$                         
364,44  

 R$                        
910,00  

 R$                              
374,81  

-77,14% -53,70% -76,47% 
3.10 

Substituição de Coluna metálica 
cilíndrica composta (en-gastada). 

 R$                              
261,45  

 R$                         
165,76  

 R$                        
163,93  

 R$                              
170,90  

4.1 
Fornecimento de Caixa de entrada com 

disjuntores de até 25A .   R$                                 
705,66  

 R$                              
808,95  

 R$                           
1.125,33  

 R$                         
106,82  

 R$                        
117,00  

 R$                              
137,53  

-75,73% -77,07% -73,65% 

4.2 
Substituição de Caixa de entrada com 

disjuntores de até 25A .  
 R$                              

109,26  
 R$                           

89,55  
 R$                          

68,51  
 R$                                 

75,60  

5.8 
Substituição de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-

36 em rede aérea  
 R$                                    

15,97  
 R$                                

18,31  
 R$                                   

4,43  
 R$                             

3,63  
 R$                            

2,73  
 R$                                   

3,67  
-80,17% -85,09% -79,95% 

5.19 
Fornecimento de Caixa de Passagem tipo 

RM  
 R$                              

1.643,91  
 R$                          
1.884,55  

 R$                           
2.353,50  

 R$                         
741,45  

 R$                        
819,00  

 R$                              
619,87  

-60,66% -56,54% -67,11% 

5.20 
Substituição de Caixa de passagem tipo 

RM. un.  
 R$                              

2.774,23  
 R$                          
3.180,32  

 R$                              
420,70  

 R$                         
194,50  

 R$                        
263,90  

 R$                              
250,20  

-93,88% -91,70% -92,13% 

6.17 
Fornecimento de Caixa de passagem tipo 

XM   R$                              
3.958,77  

 R$                          
4.538,25  

 R$                           
2.249,33  

 R$                         
741,45  

 R$                        
910,00  

 R$                              
499,73  

-76,54% -70,55% -81,96% 

6.18 
Substituição de Caixa de passagem tipo 

XM  
 R$                              

680,06  
 R$                         

323,04  
 R$                        

426,53  
 R$                              

319,00  

7.19 
Fornecimento de Conjunto luminoso tipo 

Painel "Seta - X" em braço projetado  
 R$                              

5.139,89  
 R$                          

5.892,27  

 R$                           
4.945,00  

 R$                         
439,85  

 R$                    
1.690,00  

 R$                              
942,23  

-88,60% -68,31% -81,58% 

7.20 
Substituição de Conjunto luminoso tipo 

Painel "Seta - X" em braço projetado. 
 R$                              

282,61  
 R$                         

231,61  
 R$                        

177,32  
 R$                              

143,06  
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Isto posto, passa-se à análise da equipe de auditoria: 

  

Na tabela 04 foram identificados diversos itens cujos valores propostos pelos três 

consórcios/empresas vencedores se mostraram demasiadamente inferiores aos 

previstos no orçamento estimado (reduzidos em mais de 50% em relação ao estimado), 

fruto de pesquisa realizada junto às mesmas empresas participantes do certame em 

exame. 

 

Considerando que muitas das empresas participantes do procedimento licitatório 

também forneceram cotações para formação do orçamento estimativo, entende-se que 

tal fato corrobora a constatação inerente à fragilidade na obtenção do orçamento 

estimativo por meio de consultas diretas aos fornecedores, pois resta demonstrado que 

os orçamentos apresentados pelas empresas não condisseram com o real 

comportamento do mercado, identificado nas propostas obtidas durante o pregão. 

 

O fato de o valor contratado ser inferior ao do orçamento estimado não significa 

irregularidade; entretanto, o apontado pela equipe foi o montante do percentual de 

redução, considerado demasiado pela mesma. 

 

O orçamento estimado já deveria representar com maior fidedignidade o futuro valor 

da contratação, que deve refletir o real comportamento do mercado. Ademais, o fato 

de existir uma Planilha de Composição de Custos não significa necessariamente que os 

valores nela decompostos sejam exequíveis. 

 

A principal função da pesquisa de preços é garantir que o Poder Público identifique o 

valor médio de mercado para uma pretensão contratual. Portanto, se não há preços que 

reflitam um ambiente de livre concorrência, não há que se falar em um ambiente de 

mercado. Ademais, um orçamento estimado que não reflita tais valores implicará 

prejuízo ao julgamento das propostas dos licitantes, gerando um efeito cascata, se 

tomado como valor de referência. 

 

O Acórdão nº 2816/2014 – Plenário, de 22/10/2014, do Tribunal de Contas da União 

recomenda “não restringir a pesquisa de preços às cotações realizadas junto a 

potenciais fornecedores, adotando também outros parâmetros”. 

 

O Manual de Orientação Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça dispõe 

acerca do que se considera como parâmetro para avaliar a inexequibilidade dos preços, 

transcrito abaixo: 

 

“O parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 8.666/93 possibilita que, no caso de licitações de 

menor preço para obras e serviços de engenharia, sejam consideradas 

manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do 

valor orçado pela Administração. Assim, a própria lei determina quando o preço 

referente a obras e serviços de engenharia será manifestamente inexequível. (...) 

Porém, como inexiste norma tratando de critérios para definição de preços 

inexequíveis para outros objetos, entende-se que este parâmetro pode servir para 

identificar os valores que se presumem inexequíveis na realização da pesquisa de 

preços, uma vez que há previsão legal de integração da norma sempre que houver 

lacuna ou omissão da lei.” (Grifo nosso) 
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Tomando-se como referência a orientação acima, foi realizado o cotejamento, para 

alguns itens, entre os valores do Orçamento Estimado e os respectivos valores 

contratados para o Expediente ora analisado (Expediente nº 1143/17), conforme 

Tabela 07 a seguir: 
 
Tabela 07 – Comparativo percentual entre o Valor Orçado pela CET e os Valores Contratados no 

Pregão Eletrônico 23/17 

 

    

Valor 

Orçado 

CET 

MENG SERTTEL ARC 

Item Descrição 
Valor 

Unitário 

Valor 

Unitário 

% de 

desconto em 

relação ao 

Valor 

Orçado 

Valor 

Unitário 

% de 

desconto em 

relação ao 

Valor 

Orçado 

Valor 

Unitário 

% de 

desconto 

em 

relação ao 

Valor 

Orçado 

2.1  Fornecimento de Nobreak de 700w.  
 R$ 

8.372,37  
 R$ 

4.775,46  
-74,01% 

  

 R$ 
3.998,00  

-78,24% 

2.3 Fornecimento de Nobreak de 1200w. 
 R$ 

22.436,93  
 R$ 

4.863,43  
-78,32% 

 R$ 
4.747,62  

-78,84% 

2.5 
Fornecimento de Banco de baterias para Nobreak 

de 700W semafórico. 
 R$   

3.433,33  
 R$  

477,55  
-86,09% 

 R$       
762,11  

-77,80% 

2.7 
Fornecimento de Banco de baterias para Nobreak 

de 1.200W semafórico.  

 R$   

4.782,64  

 R$       

490,11  
-89,75% 

 R$       

899,55  
-81,19% 

3.3 
Fornecimento de Coluna metálica cônica simples, 

com chumbador (parafusada).  

 R$   

1.977,50  
  

 R$       

525,00  
-73,45% 

3.9 
Fornecimento de Coluna metálica cilíndrica 

composta (engastada).  

 R$   

2.787,65  

 R$       

364,44  
-86,93% 

 R$       

374,81  
-86,55% 

3.11 
Fornecimento de Coluna metálica cilíndrica 

simples (en-gastada). 

 R$   

2.222,65  

 R$       

345,59  
-84,45% 

 R$       

650,00  
-70,76% 

 R$       

349,82  
-84,26% 

3.17 
Fornecimento de Coluna base metálica para 

controlador semafórico (engastada)  

 R$   

1.554,75  

 R$       

452,41  
-70,90% 

  

 R$       

399,80  
-74,29% 

3.19 
Fornecimento de Coluna Metálica Cônica Simples 

para Nobreak 
 R$   

2.143,25  
 R$       

263,91  
-87,69% 

 R$       
324,83  

-84,84% 

3.23 
Fornecimento de Base de controlador em concreto 

de acordo com o modelo do controlador do item 1 

 R$   

2.398,70  

 R$       

477,55  
-80,09% 

 R$       

524,73  
-78,12% 

4.1 
Fornecimento de Caixa de entrada com disjuntores 

de até 25A .  

 R$   

1.125,33  

 R$       

106,82  
-90,51% 

 R$       

117,00  
-89,60% 

 R$       

137,53  
-87,78% 

4.3 Fornecimento de disjuntores de até 25 A  
 R$       

222,33  
 R$         

31,42  
-85,87% 

 R$         
52,00  

-76,61% 
 R$         

31,03  
-86,04% 

4.5 
Fornecimento de Botoeira de demanda de 

pedestre. 

 R$       

347,13  

 R$         

94,25  
-72,85% 

  

  

4.7 

Fornecimento de Fechadura de controle de acesso 

e Anti-vandalismo, para controladores de Controle 
Adaptativo.  

 R$       

457,75  

 R$         

62,84  
-86,27% 

 R$         

84,95  
-81,44% 

4.9 
Fornecimento de Fechadura Anti-vandalismo, para 

con-troladores de Controle Fixo  

 R$       

681,50  

 R$         

62,84  
-90,78% 

 R$         

77,45  
-88,64% 

5.1 
Fornecimento de Caixa de emenda de fibra optica 

de 06 à 48 fibras. 

 R$   

1.786,00  

 R$       

314,18  
-82,41% 

 R$       

325,00  
-81,80% 

 R$       

399,80  
-77,61% 

5.2 
Substituição de Caixa de emenda de fibra optica 

de 06 à 48 fibras.  

 R$   

4.485,17  

 R$   

1.284,10  
-71,37%     

5.3 
Fornecimento de Caixa de emenda de fibra optica 

de 72 à 144.  

 R$   

2.686,67  

 R$       

339,31  
-87,37% 

 R$       

455,00  
-83,06% 

 R$       

474,76  
-82,33% 

5.4 
Substituição de Caixa de emenda de fibra optica 

de 72 à 144. 

 R$   

6.610,01  

 R$   

1.473,36  
-77,71%     
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5.5 Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-04  
 R$         

19,33  

 R$            

3,14  
-83,76% 

 R$            

3,25  
-83,19% 

 R$            

3,13  
-83,81% 

5.7 Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-36  
 R$         

29,98  

 R$            

3,77  
-87,42% 

 R$            

7,02  
-76,58% 

 R$            

3,88  
-87,06% 

5.9 Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-48 
 R$         

29,78  
 R$            
4,00  

-86,57% 
 R$            
8,71  

-70,75% 
 R$            
4,21  

-85,86% 

5.11 
Fornecimento de Cabo CFOA-SM-DD-G- de 04 

fibras  
 R$         

30,19  
 R$            
3,14  

-89,60% 
 R$            
2,60  

-91,39% 
 R$            
3,13  

-89,63% 

5.13 Fornecimento de Cabo CFOA-SM-DD-80-G-36  
 R$         

32,78  
 R$            
3,77  

-88,50% 
 R$            
6,11  

-81,36% 
 R$            
3,88  

-88,16% 

5.15 Fornecimento de CABO CFOA-DD G-72  
 R$         

34,05  
 R$            
4,36  

-87,20%   
 R$            
4,77  

-85,99% 

5.17 
Fornecimento de Cabo CFOA-SM-DD-G- de 48 

fibras 
 R$         

28,00  
 R$            
4,00  

-85,71% 
 R$            
7,41  

-73,54% 
 R$            
4,21  

-84,96% 

5.21 Fornecimento de chassi de caixa de passagem RM 
 R$   

2.091,00  

 R$       

389,58  
-81,37%   

 R$       

499,73  
-76,10% 

6.5 
Fornecimento de Cabo aéreo 4 x 1,5 mm², com 

conexão. 
 R$         

12,83  
  

 R$            
3,25  

-74,67% 

  

6.11 Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm² 
 R$         

12,37  
    

 R$            

3,12  
-74,78% 

  

6.19 
Fornecimento de Kit de emenda ou junção com 

isolamento à base de gel  
 R$       

761,00  
 R$       

213,64  
-71,93% 

 R$       
221,00  

-70,96% 

  

7.15 

Fornecimento de Grupo focal em policarbonato 

com mo-dulo pictograma CICLISTA em LED em 
coluna simples 

 R$   

2.716,00  

 R$       

741,45  
-72,70% 

  

7.19 
Fornecimento de Conjunto luminoso tipo Painel 

"Seta - X" em braço projetado  

 R$   

4.945,00  

 R$       

439,85  
-91,11% 

 R$       

942,23  
-80,95% 

7.21 
Fornecimento de Modulo LED 200mm Verde no 

grupo focal veicular 

 R$       

412,88  

 R$       

123,16  
-70,17% 

  

7.23 
Fornecimento de Modulo LED 200mm amarelo no 

grupo focal veicular  

 R$       

412,88  

 R$       

123,16  
-70,17% 

7.25 
Fornecimento de Modulo LED 200mm Vermelho 

no grupo focal veicular  
 R$       

412,88  
 R$       

123,16  
-70,17% 

7.27 
Fornecimento de Modulo LED 200mm Verde no 

grupo fo-cal pedestre. 

 R$       

412,88  

 R$       

123,16  
-70,17% 

7.29 
Fornecimento de Modulo LED 200mm Vermelho 

no grupo focal pedestre. 
 R$       

412,88  
 R$       

123,16  
-70,17% 

7.31 
Fornecimento de Modulo LED 200mm Verde seta 

no grupo focal veicular. 

 R$       

412,88  

 R$       

123,16  
-70,17% 

7.33 
Fornecimento de Modulo LED 200mm Vermelho 

seta no grupo focal veicular. 

 R$       

412,88  

 R$       

123,16  
-70,17% 

7.35 
Fornecimento de Anteparo com adesivo para 

grupo focal projetado. 

 R$       

467,75  

 R$       

113,10  
-75,82% 

 R$       

106,32  
-77,27% 

7.39 
Fornecimento de Cobre foco quadrado para Grupo 

Focal pedestre  
 R$         

66,33  
 R$         

18,22  
-72,53%   

8.1 
Fornecimento de Luminária com pictogramas para 

faixa de travessia de pedestres. 
 R$ 

16.824,67  
 R$   

2.262,06  
-86,56% 

 R$ 
3.491,91  

-79,25% 

 

Analisando a tabela acima, constata-se que 42 itens (que representam 30% do total de 

itens licitados) apresentam preços com descontos excessivos, podendo ser 

considerados, segundo entendimento apresentado pelo Manual do STJ, inexequíveis. 

 

Adquirir materiais por preços inferiores aos previstos (orçados) acarreta benefício ao 

Poder Público, visto que há economia de recursos pelo gestor. Entretanto, o preço 
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excessivamente inferior pode implicar em situações indesejáveis, como o 

fornecimento de materiais/serviços de baixa qualidade ou a necessidade de aditamento 

do contrato por reajuste dos preços unitários. 

 

Cabe reiterar a importância da fidedignidade dos preços (ao valor de mercado) na 

composição do orçamento estimado quando se tem como parâmetro a pesquisa direta 

junto a fornecedores, uma vez que tais valores servirão de referência para a 

contratação em questão.  

 

Essencial também se faz mencionar que, ao apresentarem preços superiores ao valor 

de mercado na etapa de formação do orçamento estimado, as licitantes possuem um 

poder maior de adequação dos seus preços, pois trabalharão no intervalo pertencente à 

sua zona de aceitação, fato este que tende a acarretar desvantagem à Administração 

Pública, uma vez que esta perde a referência do que seria o valor de mercado e a 

capacidade de avaliar a relevância do desconto obtido. 

 

Portanto, entende-se que os cotejamentos promovidos por esta equipe permitiram 

constatar a inadequação dos preços obtidos no certame, por serem demasiadamente 

superiores aos praticados no contrato anterior (atualizados pelo IPCA acumulado); e 

desarrazoadamente inferiores aos constantes no orçamento estimativo elaborado pela 

CET, fragilizado pela opção de consulta prévia direta ao mercado, a qual foi realizada 

com as mesmas empresas que participaram da disputa. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

  

Recomenda-se que, para os contratos em vigência, a CET assegure, quando do 

recebimento, que os materiais estejam de acordo com as especificações técnicas 

exigidas, juntando aos autos o comprovante de conformidade, de acordo com o item 

7.1 da Cláusula Sétima - Do Controle de Qualidade, constante dos Contratos nº 

062/2017, 063/2017 e 064/2017. 

 

RECOMENDAÇÃO 002: 

 

Recomenda-se que, para os próximos certames, a CET adote um critério de avaliação 

quanto à exequibilidade dos preços propostos pelos licitantes durante a etapa de 

habilitação, em consonância com as boas práticas recomendadas no Manual do STJ e 

evitando, assim, possíveis onerações aos cofres públicos.  

 

 

CONSTATAÇÃO 7.3)  Aleatoriedade no ajuste dos preços propostos visando 

adequação ao valor global negociado pelo pregoeiro. 

 

Foi realizada comparação entre os valores propostos por cada um dos licitantes 

contratados, tendo sido identificados itens cuja divergência (diferença entre o menor e 

o maior valor proposto para um mesmo item) se mostrou relevante, sem que se 

evidenciasse justificativa para tal. 
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Tabela 08 - Comparativo entre os valores propostos entre cada um dos licitantes contratados. 

 

    PROCESSO 1143/2017 

Item DESCRIÇÃO 

VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 1  MENG 

(R$) 

 VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 2 

SERTTEL  (R$)  

 VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 3 ARC  

(R$)  

 Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.  

1.3 

Fornecimento de Controlador Semafórico 

Controle Fixo de 16 (dezesseis) fases 

semafóricas. 
20.357,92   25.350,00   20.239,87  

2.1  Fornecimento de Nobreak de 700w.   4.775,46  6.857,50   3.998,00  

2.3 Fornecimento de Nobreak de 1200w.  4.863,43   8.060,00   4.747,62  

 3.1  
Fornecimento de Coluna metálica cônica 

composta, com chumbador (parafusada).  
 841,99   1.430,00   874,56  

3.3 
Fornecimento de Coluna metálica cônica 

simples, com chumbador (parafusada).  
 615,78   910,00   525,00  

3.7 
Fornecimento de Braço projetado para coluna 

cilíndrica composta (engastada).  
 402,14   910,00   543,47  

3.9 
Fornecimento de Coluna metálica cilíndrica 

composta (engastada).  
 364,44   910,00   374,81  

3.17 
Fornecimento de Coluna base metálica para 

controlador semafórico (engastada)  
 452,41   910,00   399,80  

3.19 
Fornecimento de Coluna Metálica Cônica 

Simples para Nobreak 
 263,91   910,00   324,83  

4.1 
Fornecimento de Caixa de entrada com 

disjuntores de até 25A .  
 106,82   117,00   137,53  

4.2 
Substituição de Caixa de entrada com 

disjuntores de até 25A .  
 89,55   68,51   57,21  

4.3 Fornecimento de disjuntores de até 25 A   31,42   52,00   31,03  

4.4 Substituição de disjuntores de até 25 A   66,43   52,78   44,42  

5.2 
Substituição de Caixa de emenda de fibra 

optica de 06 à 48 fibras.  
 1.284,10   2.813,20   2.271,80  

5.3 
Fornecimento de Caixa de emenda de fibra 

optica de 72 à 144.  
 339,31   455,00   474,76  

5.4 
Substituição de Caixa de emenda de fibra 

optica de 72 à 144. 
 1.473,36   4.145,96   3.340,65  

5.6 
Substituição de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-04 

em rede aérea  
 3,63   2,73   2,96  

5.7 
Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-

36  
 3,77   7,02   3,88  

5.9 
Fornecimento de Cabo CFOA-SM-AS-80-G-

48 
 4,00   8,71   4,21  

5.15 Fornecimento de CABO CFOA-DD G-72   4,36   10,40   4,77  

5.19 Fornecimento de Caixa de Passagem tipo RM   741,45   819,00   619,87  
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  PROCESSO 1143/2017 

Item DESCRIÇÃO 

VALOR 

CONTRATAD

O LOTE 1  

MENG (R$) 

 VALOR 

CONTRATA

DO LOTE 2 

SERTTEL  

(R$)  

 VALOR 

CONTRATA

DO LOTE 3 

ARC  (R$)  

 Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.  

5.21 Fornecimento de chassi de caixa de passagem RM  389,58   1.326,00   499,73  

6.3 
Fornecimento de Cabo aéreo 2 x 1,5 mm², com 

conexão.  
 3,77   1,95   5,26  

6.5 
Fornecimento de Cabo aéreo 4 x 1,5 mm², com 

conexão. 
 8,80   3,25   7,97  

6.7 
Fornecimento de Cabo aéreo 8 x 1,5 mm², com 

conexão. 
 9,43   6,11   9,45  

6.11 Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 x 1,5 mm²  8,80   3,12   9,22  

6.13 Fornecimento de Cabo subterrâneo 8 x 1,5 mm²  9,43   6,50   10,70  

6.16 Substituição de Caixa de passagem do tipo PI.   87,03   112,19   260,70  

6.17 Fornecimento de Caixa de passagem tipo XM   741,45   910,00   1.208,01  

6.20 
Substituição de Kit de emenda ou junção com 

isolamento à base de gel  
 243,18   182,00   151,45  

7.1 
Fornecimento de Grupo focal em policarbonato e 

modulo LED veicular em braço projetado  
 1.633,71   1.232,40   1.704,42  

7.3 
Fornecimento de Grupo focal em policarbonato e 

modulo LED veicular em coluna simples 
 1.633,71  1232, 40  1.607,91  

7.4 
Substituição de Grupo focal em policarbonato e 

modulo LED veicular, em coluna simples. 
 202,44   154,96   141,07  

7.9 
Fornecimento de Grupo focal em policarbonato e 

modulo LED piscante em coluna simples 
 383,29   650,00   441,80  

7.12 

Substituição de Grupo focal em policarbonato com 

módulo pictograma SETA em LED, em braço 

projetado. 
 213,60   163,54   145,46  

7.15 

Fornecimento de Grupo focal em policarbonato com 

módulo pictograma CICLISTA em LED em coluna 

simples 
 741,45   1.105,00   933,23  

7.17 
Fornecimento de Grupo focal em modulo com 

pictograma ONIBUS em LED em coluna simples  
 2.606,19   1.365,00   1.704,42  

7.19 
Fornecimento de Conjunto luminoso tipo Painel 

"Seta - X" em braço projetado  
 439,85   1.690,00   942,23  

7.20 
Substituição de Conjunto luminoso tipo Painel "Seta 

- X" em braço projetado. 
 231,61   177,32   141,07  

7.35 
Fornecimento de Anteparo com adesivo para grupo 

focal projetado. 
 113,10   260,00   106,32  

8.1 
Fornecimento de Luminária com pictogramas para 

faixa de travessia de pedestres. 
 2.262,06   6.370,00   2.116,91  

8.2 
Substituição de Luminária com pictogramas para 

faixa de travessia de pedestres. 
 541,56   414,44   334,98  

8.3 
Fornecimento de Luminária de travessia de 

pedestres. 
 754,02   1.430,00   1.054,55  

8.4 
Substituição de Luminária LED de travessia de 

pedestres. 
 254,92   195,13   158,20  

 

Tabela 09 – Valor global por lote. 

 

VALOR 

GLOBAL 

VALOR 

CONTRATADO LOTE 

1  MENG (R$) 

 VALOR CONTRATADO 

LOTE 2 SERTTEL  (R$)  

 VALOR 

CONTRATADO LOTE 

3 ARC  (R$)  

R$ 13.499.000,00 R$ 13.499.000,00 R$ 13.499.000,00 

 

Analisando-se as tabelas acima, constatam-se diferenças simultâneas e relevantes entre 

os valores destacados para os mesmos itens; valores estes que, no somatório da 

planilha para o mesmo fornecedor, acabam se compensado (conforme demonstrado na 
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Tabela 07), de modo a totalizar um valor global ajustado à solicitação do pregoeiro 

durante a fase de negociação.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 

 
Figura 30 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 279 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não informado. 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não informado. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Inicialmente, faz-se necessária retificação a respeito da Tabela 08. 

 

A alteração na respectiva tabela refere-se aos valores dos itens contratados no lote 03, 

que tem a empresa ARC como detentora, baseados no Contrato nº 064/2017. Os 

valores retificados em nada alteram ou prejudicam as conclusões desta equipe, visto 

que houve um aumento de tais valores. 

 

Segue abaixo a Tabela 08 retificada: 
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Tabela 08 - Comparativo entre os valores propostos entre cada um dos licitantes contratados. 

 

    PROCESSO 1143/17 

  

VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 1  MENG (R$) 

 VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 2 SERTTEL  

(R$)  

 VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 3 ARC  

(R$)  

Item DESCRIÇÃO  Preço Unit.   Preço Unit.   Preço Unit.  

1.3 

Fornecimento de Controlador 

Semafórico Controle Fixo de 16 

(dezesseis) fases semafóricas. 

20.357,92  25.350,00  20.239,87  

2.1  Fornecimento de Nobreak de 700w.   4.775,46   6.857,50   3.998,00  

2.3 Fornecimento de Nobreak de 1200w.  4.863,43   8.060,00  4.747,62  

 3.1  

Fornecimento de Coluna metálica 

cônica composta, com chumbador 

(parafusada).  
 841,99   1.430,00   874,56  

3.3 

Fornecimento de Coluna metálica 

cônica simples, com chumbador 

(parafusada).  

615,78   910,00   525,00  

3.7 

Fornecimento de Braço projetado 

para coluna cilíndrica composta 

(engastada).  
402,14   910,00   543,47  

3.9 
Fornecimento de Coluna metálica 

cilíndrica composta (engastada).  
364,44  910,00  374,81  

3.17 

Fornecimento de Coluna base 

metálica para controlador semafórico 

(engastada)  

 452,41  910,00  399,80  

3.19 
Fornecimento de Coluna Metálica 

Cônica Simples para Nobreak 
 263,91  910,00  324,83  

4.1 
Fornecimento de Caixa de entrada 

com disjuntores de até 25A .  
 106,82  117,00  137,53  

4.2 
Substituição de Caixa de entrada 

com disjuntores de até 25A .  
89,55  68,51  75,60  

4.3 
Fornecimento de disjuntores de até 

25 A  
31,42  52,00  31,03  

4.4 
Substituição de disjuntores de até 25 

A  
66,43  52,78  56,70  

5.2 
Substituição de Caixa de emenda de 

fibra optica de 06 à 48 fibras.  
1.284,10  2.813,20  2.255,90  

5.3 
Fornecimento de Caixa de emenda 

de fibra optica de 72 à 144.  
 339,31  455,00  474,76  

5.4 
Substituição de Caixa de emenda de 

fibra optica de 72 à 144. 
 1.473,36  4.145,96  3.383,85  

5.6 
Substituição de Cabo CFOA-SM-

AS-80-G-04 em rede aérea  
3,63  2,73  3,67  
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5.7 
Fornecimento de Cabo CFOA-SM-

AS-80-G-36  
3,77  7,02  3,88  

5.9 
Fornecimento de Cabo CFOA-SM-

AS-80-G-48 
4,00  8,71  4,21  

5.15 
Fornecimento de CABO CFOA-DD 

G-72  
4,36  10,40  4,77  

5.19 
Fornecimento de Caixa de Passagem 

tipo RM  
741,45  819,00  619,87  

5.21 
Fornecimento de chassi de caixa de 

passagem RM 
389,58  1.326,00  499,73  

6.3 
Fornecimento de Cabo aéreo 2 x 1,5 

mm², com conexão.  
3,77  1,95  5,26  

6.5 
Fornecimento de Cabo aéreo 4 x 1,5 

mm², com conexão. 
8,80  3,25  7,97  

6.7 
Fornecimento de Cabo aéreo 8 x 1,5 

mm², com conexão. 
9,43  6,11  9,45  

6.11 
Fornecimento de Cabo subterrâneo 4 

x 1,5 mm² 
8,80  3,12  9,22  

6.13 
Fornecimento de Cabo subterrâneo 8 

x 1,5 mm² 
9,43  6,50  10,70  

6.16 
Substituição de Caixa de passagem 

do tipo PI.  
 87,03  112,19  107,97  

6.17 
Fornecimento de Caixa de passagem 

tipo XM  
741,45  910,00  1.208,01  

6.20 
Substituição de Kit de emenda ou 

junção com isolamento à base de gel  
243,18  182,00  189,03  

7.1 

Fornecimento de Grupo focal em 

policarbonato e modulo LED 

veicular em braço projetado  

1.633,71  1.232,40  1.704,42  

7.3 

Fornecimento de Grupo focal em 

policarbonato e modulo LED 

veicular em coluna simples 
1.633,71  1.232,40  1.607,91  

7.4 

Substituição de Grupo focal em 

policarbonato e modulo LED 

veicular, em coluna simples. 
202,44  154,96  143,06  

7.9 

Fornecimento de Grupo focal em 

policarbonato e modulo LED 

piscante em coluna simples 
383,29  650,00  441,80  

7.12 

Substituição de Grupo focal em 

policarbonato com mo-dulo 

pictograma SETA em LED, em 

braço projetado. 

213,60  163,54  190,76  

7.15 

Fornecimento de Grupo focal em 

policarbonato com mo-dulo 

pictograma CICLISTA em LED em 

coluna simples 

741,45  1.105,00  933,23  

7.17 

Fornecimento de Grupo focal em 

modulo com pictograma ONIBUS 

em LED em coluna simples  
 2.606,19  1.365,00  1.704,42  
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7.19 

Fornecimento de Conjunto luminoso 

tipo Painel "Seta - X" em braço 

projetado  
439,85  1.690,00  942,23  

7.20 

Substituição de Conjunto luminoso 

tipo Painel "Seta - X" em braço 

projetado. 
231,61  177,32  143,06  

7.35 
Fornecimento de Anteparo com 

adesivo para grupo focal projetado. 
113,10  260,00  106,32  

8.1 

Fornecimento de Luminária com 

pictogramas para faixa de travessia 

de pedestres. 
 2.262,06  6.370,00  3.491,91  

8.2 

Substituição de Luminária com 

pictogramas para faixa de travessia 

de pedestres. 
541,56  414,44  345,41  

8.3 
Fornecimento de Luminária de 

travessia de pedestres. 
754,02  1.430,00  1.179,55  

8.4 
Substituição de Luminária LED de 

travessia de pedes-tres. 
254,92  195,13  238,47  

 

Isto posto, passa-se à análise da equipe de auditoria: 

 

De fato o objetivo final da contratação fora atingido de acordo com o critério de 

julgamento das propostas pelo menor valor global. Além disso, há de se corroborar 

que haja diferenciação entre os preços contratados, de acordo com a dinâmica 

operacional de cada empresa, para cada um dos lotes. 

 

Todavia, o que esta equipe questiona é o montante da diferença entre o menor e o 

maior valor proposto pelas contratadas para um mesmo item e a falta de exame quanto 

aos preços unitários pela CET. 

 

A tabela abaixo, que apresenta alguns itens da Tabela 08, demonstra a medida de tal 

amplitude: 

 
Tabela 09 – Percentual de diferença entre o maior e o menor valor para o item 

 

 

  
  PROCESSO 1143/17  

 

  

VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 1  MENG 

(R$) 

 VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 2 

SERTTEL  (R$)  

 VALOR 

CONTRATADO 

LOTE 3 ARC  

(R$)  

 

Item DESCRIÇÃO  Preço Unit. (R$)  Preço Unit. (R$)  Preço Unit. (R$) 

 Percentual de 

diferença entre o 

maior e o menor 

valor para o item  

3.7 

Fornecimento de Braço 

projetado para coluna 

cilíndrica composta 
(engastada).  

402,14   910,00   543,47  126,29% 

3.9 
Fornecimento de Coluna 

metálica cilíndrica composta 

(engastada).  
 364,44   910,00   374,81  149,70% 

3.17 

Fornecimento de Coluna base 

metálica para controlador 

semafórico (engastada)  

 452,41   910,00   399,80  127,61% 
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3.19 

Fornecimento de Coluna 

Metálica Cônica Simples para 

Nobreak 
 263,91   910,00   324,83  244,81% 

5.2 

Substituição de Caixa de 

emenda de fibra optica de 06 à 
48 fibras.  

 1.284,10   2.813,20   2.255,90  119,08% 

5.4 
Substituição de Caixa de 

emenda de fibra optica de 72 à 

144. 
 1.473,36   4.145,96   3.383,85  181,39% 

5.9 
Fornecimento de Cabo CFOA-

SM-AS-80-G-48 
 4,00   8,71   4,21  117,75% 

5.15 
Fornecimento de CABO 

CFOA-DD G-72  
 4,36   10,40   4,77  138,53% 

5.21 
Fornecimento de chassi de 

caixa de passagem RM 
 389,58   1.326,00   499,73  240,37% 

6.3 
Fornecimento de Cabo aéreo 2 

x 1,5 mm², com conexão.  
 3,77   1,95   5,26  169,74% 

6.5 
Fornecimento de Cabo aéreo 4 

x 1,5 mm², com conexão. 
 8,80   3,25   7,97  170,77% 

6.11 
Fornecimento de Cabo 

subterrâneo 4 x 1,5 mm² 
 8,80   3,12   9,22  195,51% 

7.19 

Fornecimento de Conjunto 

luminoso tipo Painel "Seta - 

X" em braço projetado  
 439,85   1.690,00   942,23  284,22% 

7.35 

Fornecimento de Anteparo 

com adesivo para grupo focal 
projetado. 

 113,10   260,00   106,32  144,54% 

 

Os itens contratados que versam sobre custo de mão de obra seriam passíveis de 

variação de valor de acordo com a convenção coletiva de trabalho e com as condições 

geográficas e de acesso, a depender do lote. Entretanto, no tocante ao fornecimento de 

materiais, que independe das condições mencionadas anteriormente, entende-se que 

não se justifica tamanha variação de preço entre os contratados.  

 

Com relação à alegada incompatibilidade entre a licitação por preço global e o exame 

dos preços unitários, entende-se que a jurisprudência vem assentando entendimento de 

que as propostas devem ser analisadas tanto sob a égide do preço global quanto do 

preço unitário. A premissa é de que o preço global provém do unitário e, se houver 

problema no unitário, haverá problema no global, ainda que não seja aparente.  

 

No Acórdão nº 253/2002, o Plenário do Tribunal de Contas da União assim decidiu: 

 

“...o fato de os processos licitatórios terem sido realizados em regime de preço global 

não exclui a necessidade de controle dos preços de cada item. É preciso ter em mente 

que, mesmo nas contratações por valor global, o preço unitário servirá de base no 

caso de eventuais acréscimos contratuais, admitidos nos limites estabelecidos no 

Estatuto das Licitações. Dessa forma, se não houver a devida cautela com o controle 

de preços unitários, uma proposta aparentemente vantajosa para a administração 

pode se tornar um mau contrato.” (Grifo nosso) 

 

No mesmo sentido o STJ já se manifestou: 
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“2. A licitação da modalidade menor preço compatibiliza-se com a exigência de 

preços unitários em sintonia com o valor global - arts. 40, 44, 45 e 48 da Lei 8.666 

/93. 3. Previsão legal de segurança para a Administração quanto à especificação dos 

preços unitários, que devem ser exequíveis com os valores de mercado, tendo como 

limite o valor global. 4. Recurso improvido.” (ROMS nº 15.051/RS, 2º Turma. Rel. 

Eliana Calmon. Julg. 01/10/2002). (Grifo nosso) 

 

É imprescindível a avaliação quanto à existência de preços demasiadamente baixos ou 

altos, de modo a evitar possíveis distorções nos preços unitários ofertados e a 

consequente apresentação de aditamentos ao contrato. Tal procedimento visa prevenir 

também a cotação de altos preços para itens que o licitante sabe que serão acrescidos 

nos quantitativos, e de baixos preços para aqueles que não serão executados ou 

reduzidos. Esse procedimento tem origem principalmente em projeto básico falho e 

insuficiente.  

 

Além disso, tal situação demonstra que a economicidade obtida pela Administração 

Pública poderia ter sido ainda maior. 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se que a CET solicite aos fornecedores contratados, justificativas quanto 

aos valores propostos para os itens apresentados na Tabela 09, anexando-as aos 

respectivos autos. Desta forma, as informações enviadas poderão subsidiar a CET em 

eventuais solicitações de futuros aditamentos de preços.   

 

 

CONSTATAÇÃO 008 - Contratação de itens em quantidade inferior à Licitada. 

 

O Expediente nº 1143/2017 deu origem aos Contratos nº 062, 063 e 064/2017, 

referentes aos lotes 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

Analisando-se os mencionados Contratos e comparando-os ao Edital do Pregão 

Eletrônico n° 23/2017, constatou-se que as quantidades contratadas foram inferiores às 

licitadas em 20%, conforme demonstra a figura abaixo, em que foram selecionados 

alguns itens exemplificativos: 
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Figura 31 – Quadro comparativo entre as quantidades solicitadas no Edital vs quantidades contratadas. 

  

Questionada a respeito de tais divergências, em quantidades inferiores ao requerido no 

Edital, a CET assim se manifestou: 

 

 
Figura 32 – Manifestação da CET referente à contratação em quantidade inferior à licitada. 

   

Face ao apresentado, não restaram demonstrados os cálculos nem apresentados 

documentos que tenham sido utilizados para justificar a quantidade contratada, 

reduzida especificamente em 20% do quantitativo inicial. 

 

Ademais, não foi encontrada, no processo ora analisado, a metodologia técnica 

utilizada para se mensurar o quantitativo estimado inicial ou o devido respaldo da área 

pertinente (área técnica). 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 

 
Figura 33 - Manifestação da Unidade - Exp. 1890/17 folha 279/280 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: Não Informado 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: Não Informado 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Esta equipe identificou, no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n° 23/2017, a 

tabela de justificativas das quantidades licitadas, conforme já abordado na Constatação 

002 desse Relatório. 

 

Permanece ainda não demonstrada a justificativa para a adoção do percentual de 

contratação (80%) a partir do quantitativo licitado. Os três argumentos trazidos pela 

CET em sua manifestação fundamentam a necessidade de contratação dos bens e 

serviços em questão, mas não o percentual adotado para a efetiva contratação.  

 

Cabe acrescentar que, se a CET já tinha a intenção de contratar quantidades inferiores 

às licitadas, este quantitativo poderia ter sido considerado inicialmente na licitação, 
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aumentando a competitividade do certame e possibilitando a obtenção de propostas 

mais vantajosas para a Administração Municipal. 

 

 

RECOMENDAÇÃO 001: 

 

Recomenda-se que a CET anexe ao Expediente nº 1143/17 as justificativas para a 

contratação de 80% do quantitativo licitado, demonstrando, por meio de números, o 

cálculo adotado para se chegar a este percentual.  

 

RECOMENDAÇÃO 002: 

 

Recomenda-se que a CET, em contratações futuras, motive, justifique e anexe aos 

respectivos expedientes, quaisquer alterações referentes aos quantitativos contratados, 

que por ventura vierem a ocorrer, durante o curso do procedimento licitatório. 

 

 

ANEXO II – ESCOPO E METODOLOGIA 

 

 

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 

 

 Levantamento dos contratos predecessores  

 Solicitação de processos e documentos 

 Análise dos processos licitatórios 

 Exames de documentos 

 Pesquisa em bancos de dados governamentais 

 

 

 


