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DO GABINETE DE CONSELHEIRO 

MEDIDA CAUTELAR 

CONS. LÚCIO VALE 

MEDIDA CAUTELAR  

– SUSPENSÃO DE EDITAL REFERENTE A REGISTRO DE 

PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

032/2022-SRP (DECISÃO MONOCRÁTICA) 

PROCESSO: 110001.2022.2.000 (SPE)  

MUNICÍPIO: Brasil Novo 

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal 

EXERCÍCIO: 2022 

RESPONSÁVEL: Weder Makes Carneiro – Prefeito 

INSTRUÇÃO: 6ª Controladoria/TCMPA 

RELATOR: Conselheiro LÚCIO VALE 

ASSUNTO: Suspensão do processo licitatório Registro de 

Preços Originário de Pregão Eletrônico nº 032/2022-SRP 

tendo por objeto Aquisição de material permanente, para 

atendimento da Prefeitura de Brasil Novo e demais 

Fundos Municipais – Determinação de Medida Cautelar. 

CONSIDERANDO o teor da Informação nº 588/2022/6ª 

Controladoria/TCM/PA, destacando indícios de 

irregularidades no edital referente a Registro de Preços 

Originário de Pregão Eletrônico nº 032/2022-SRP, 

objetivando a aquisição de material permanente para 

atendimento da Prefeitura de Brasil Novo e demais 

Fundos Municipais, com valor estimado em 

R$4.699.059,34, com data de abertura da sessão 

prevista para ocorrer em 13/09/2022. 

CONSIDERANDO a relevância dos indícios de 

irregularidades detectados nos atos que compõem o 

edital SRP Pregão Eletrônico nº 032/2022-SRP ao norte 

referenciado, com destaque para indícios de 

sobrepreço que apontam a existência de risco de dano 

ao erário, constatação de planejamento deficitário 

frente a ausência de estudo técnico preliminar, além da 

base principiológica constitucional que rege os atos 

administrativos e demais normativos correlatos, nos 

termos dos achados de auditoria consignados na 

informação n.º 588/2022/6ª Controladoria/TCM/PA; 

CONSIDERANDO a previsão de aplicação de Medida 

Cautelar por este Tribunal de Contas, nos termos do art. 

95 c/c art.96 da Lei Complementar nº 109/2016, 

quando houver fundado receio de grave lesão ao erário 

ou risco de ineficácia de suas decisões de Mérito; 

CONSIDERANDO a previsão contida no art.340, §1º do 

RITCMPA, o qual assegura a adoção de medida cautelar 

monocraticamente diante de comprovada urgência, 

passível de homologação na primeira sessão plenária 

subsequente; 

DETERMINO, CAUTELARMENTE, a suspensão do edital 

referente a Registro de Preços Originário de Pregão 

Eletrônico nº 032/2022-SRP objetivando a aquisição de 

material permanente para atendimento da Prefeitura 

de Brasil Novo e demais Fundos Municipais, na fase em 

que se encontra, com fundamento nos incisos II e III do 

art. 95 c/c inciso II, art. 96 ambos da Lei Complementar 

n.º 109/2016 c/c o art. 340 e o art. 341, II, §1º e §2º do 

RITCM/PA (Ato nº 25), considerando restar comprovada 

a urgência que o caso concreto requer, por fundado 

receio de grave lesão ao erário, risco de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, e fixo o prazo 

de até 10 (dez) dias, contados da publicação no Diário 

Oficial Eletrônico do TCM-PA, para que o Município de 

Brasil Novo, por intermédio do Prefeito Sr. Weder 

Makes Carneiro, se manifeste acerca do teor da 

informação n.º 588/2022/6ª Controladoria/TCM/PA, 

cujo documento se encontra disponível pelo processo 

n.º 110001.2022.2.000 (SPE Tramitação); 

DETERMINO que seja cientificado o interessado sobre a 

decisão proferida, devendo encaminhar e comprovar, 

no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados da 

publicação da decisão no Diário Oficial Eletrônico do 

TCM-PA, a comprovação da suspensão do processo 

licitatório referente a Registro de Preços Originário de 

Pregão Eletrônico nº 032/2022 tendo por objeto a 

aquisição de material permanente para atendimento da 

Prefeitura de Brasil Novo e demais Fundos Municipais, 

publicando os efeitos desta decisão no sistema Mural 

de Licitação, Imprensa Oficial, sítio oficial do 

município, dentre outros meios que assegurem a ampla 

publicidade desta decisão; 

DETERMINO, ainda, aplicação de multa diária de 2.000 

(duas mil) UPFPA, em caso de descumprimento desta 

decisão, de acordo com o art. 698 c/c art. 699, do 

RITCM/PA ( Ato n.º 25). 

Por fim, encaminhe-se os autos à Secretaria-Geral deste 

TCM-PA para imediata comunicação da medida 

Cautelar proferida mediante publicação no Diário 

Eletrônico do TCM-PA, devendo ainda ser notificado 

pelo sistema de processo eletrônico – SPE. 

Belém, 08 de Setembro de 2022. 

LÚCIO DUTRA VALE 

Conselheiro/Relator/TCMPA 



NOTIFICAÇÃO N° 595/2022/6ª CONTROLADORIA/TCM-PA

PROCESSO N.º 110001.2022.2.000 ( SPE)

 

O Exmo. Conselheir , do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), no uso daso Lúcio Dutra Vale

atribuições que lhe são conferidas, e com fundamento no art. 93, incisos I e VIII do Regimento Interno desta Corte (RITCM-PA –

Ato nº 25),   o  senhor  , prefeito  e ordenador de despesas do município de Brasil Novo, noNOTIFICA Weder Makes Carneiro

exercício de 2022, consubstanciado pela informação nº 588/2022/6ªCONTROLADORIA/TCM/PA (em anexo), a tomar

conhecimento da Decisão Monocrática que determinou a de  do processo licitatório MEDIDA CAUTELAR SUSPENSÃO

, promovido pela Prefeitura Municipal de Brasil Novo, que tem por objeto oPREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022- SRP

“Registro de Preços para aquisição de material permanente, para atendimento da Prefeitura de Brasil Novo e demais Fundos

Municipais”, com data de abertura fixada para 13/09/2022, e com valor referencial de R$ 4.699.059,34 (quatro milhões seiscentos e

noventa e nove mil cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), e adote as seguintes providências:

I- No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da publicação da decisão monocrática no Diário Oficial do TCM/PA:

a) Proceda a inserção junto ao Mural de Licitações da comprovação da suspensão do referido certame licitatório, na fase em que se

encontra, publicando também na imprensa oficial e no sítio eletrônico do município;

II- No prazo de até 10 (dez) dias, contados da publicação da decisão monocrática no Diário Oficial do TCM/PA, apresente

manifestação via SPE Acompanhamento acerca do teor da Informação nº 574/2022/6ª Controladoria/TCM/PA:

a) Manifestar-se quanto à falha no planejamento prévio à realização do certame, diante da ausência de estudo técnico preliminar,

para definição dos quantitativos a serem contratados, descumprindo o disposto no art. 6º, inciso IX, c/c art. 7º, §4º, e art. 15, §7º,

incisos I e II, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, e no art. 3º, incisos IV e XI, do Decreto Federal nº 10.024/2019;

b) Apresentar os métodos e mecanismos utilizados para a quantificação estimada para as aquisições;

c) Manifestar-se quanto à ausência de ampla pesquisa de mercado, descumprindo o disposto no art. 15, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;

no art. 3º, III, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 7º do Decreto nº 7.892/2013; e no art. 3º, XI, a, 2, do Decreto nº 10.024/2019;

d) Manifestar-se quanto aos indícios de sobrepreço, em violação ao art. 3º, XI, a, 2, do Decreto nº 10.024/2019;

e) Avalie a necessidade de revisão dos atos do processo licitatório objeto da medida cautelar, adequando-os aos regramentos

preconizados na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Decreto Federal n.º 10.024/2019,   adotando os

procedimentos necessários a devida adequação à legislação, para além de proceder a devida publicidade da decisão que vier a ser

tomada pelo gestor, evitando cometimento de atos irregualres e contrários as legislações de regência.

O não atendimento desta notificação no prazo assinalado poderá ensejar  a imposição de multa diária, nos termos da medida cautelar

proferida, com amparo nos termos do art. 693 c/c art. 698, ambos do RITCM-PA (Ato nº 25), assim como as devidas repercussões

na Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Brasil Novo.

 

Belém, 08 de Setembro de 2022.
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 LÚCIO DUTRA VALE

Relator – 6ª Controladoria

Anexo

Informação Técnica n.º 588/2022-6ªControladoria/TCMPA.
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6ª Controladoria

Processo nº 110001.2022.2.000 (SPE)

Município: Brasil Novo

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Exercício: 2022

Assunto: Fiscalização – Análise de Licitação – Pregão Eletrônico nº 032/2022-SRP

Gestor: Weder Makes Carneiro – Prefeito

Relator: Conselheiro Lúcio Dutra Vale

Informação nº: 588/2022/6ª CONTROLADORIA/TCM-PA

1. RELATÓRIO

Tratam os autos de análise concomitante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-

SRP, promovido pela Prefeitura Municipal de Brasil Novo, que tem por objeto o “Registro de

Preços para aquisição de material permanente,  para atendimento da Prefeitura de Brasil

Novo e demais Fundos Municipais”, com data de abertura fixada para 13/09/2022, e com

valor  referencial  de  R$  4.699.059,34  (quatro  milhões  seiscentos  e  noventa  e  nove  mil

cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

É o relatório.

2. MANIFESTAÇÃO DA CONTROLADORIA

Em sede  de  acompanhamento  e  monitoramento  das  publicações  promovidas  pelos

jurisdicionados junto ao Mural de Licitações, com supedâneo no art. 285, III, do RITCM/PA

(Ato  nº  25),  esta  Controladoria  procedeu  à  análise  do  já  mencionado  PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 032/2022-SRP, da qual resultaram os achados de auditoria descritos nos

subitens a seguir.

2.1. Da ausência de estudo técnico preliminar

Analisando a justificativa e o termo de referência inseridos no Mural de Licitações,

verificou-se a ausência de estudo técnico preliminar, com critérios claros e objetivos para a

delimitação dos quantitativos dos itens que a Administração pretende adquirir, para fins de

caracterização do interesse público envolvido e da regular quantificação do objeto – como,
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6ª Controladoria

por exemplo, as unidades administrativas a serem atendidas, a média histórica de aquisição e

depreciação do mobiliário e demais equipamentos, o controle do estoque patrimonial, etc. –, o

que configura descumprimento do disposto no art. 6º, inciso IX, c/c art. 7º, §4º, e art. 15, §7º,

incisos I e II, todos da Lei Federal nº 8.666/1993, e no art. 3º, incisos IV e XI, do Decreto

Federal nº 10.024/2019 (cf. Acórdãos nº 757/2015, 3.137/2014 e 392/2011, todos do Plenário

do Tribunal de Contas da União).

2.2. Da fragilidade da pesquisa de mercado

Sabe-se que a elaboração de um orçamento baseado em ampla pesquisa de mercado é

um dever imposto pelo art. 15, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, além do art. 3º, III, da Lei nº

10.520/2002  c/c  art.  7º  do  Decreto  nº  7.892/2013  e  art.  3º,  XI,  a,  2,  do  Decreto  nº

10.024/2019.  Trata-se  de  um  instrumento  indispensável  para  uma  gestão  eficiente  dos

recursos públicos, pois é por meio do orçamento prévio que a Administração Pública verifica

a disponibilidade de recursos orçamentários, define a modalidade licitatória a ser utilizada,

identifica eventuais propostas inexequíveis ou excessivamente elevadas e seleciona a proposta

mais vantajosa para o erário.

No presente  caso,  a  pesquisa de  preços  realizada  pela  Administração se limitou  à

consulta junto a potenciais fornecedores – à exceção dos itens 34, 35, 36, 39 e 40 –, deixando

de contemplar outras fontes disponíveis, como “contratações similares realizadas por outros

órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados, portais oficiais de

referenciamento de custos” (Acórdão nº 2816/2014-TCU-Plenário).

Neste ponto, é preciso destacar que a pesquisa de preços amparada exclusivamente em

cotações obtidas junto a potenciais  fornecedores pode não refletir  a realidade dos valores

praticados no mercado, diante da possibilidade de o fornecedor majorar os preços informados

– elevando o preço médio no orçamento – em razão de eventual interesse em participar do

certame em que sua cotação será utilizada.
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6ª Controladoria

Assim, dado que a Administração lastreou seu orçamento quase exclusivamente em

preços  informados  pela  iniciativa  privada,  entende-se  que  não  houve  ampla  pesquisa  de

mercado, o que contraria o disposto no art. 15, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; no art. 3º, III, da

Lei nº 10.520/2002 c/c art. 7º do Decreto nº 7.892/2013; e no art. 3º, XI, a, 2, do Decreto nº

10.024/2019.

2.3. Dos indícios de sobrepreço 

Conforme afirmado acima, a utilização isolada de preços obtidos junto à iniciativa

privada macula a pesquisa de mercado e gera risco de sobrepreço.

No  certame  ora  analisado,  a  média  obtida  a  partir  dos  valores  informados  pelas

empresas que foram consultadas pela Administração apresenta significativa elevação quando

comparada à média obtida a partir dos valores adjudicados por outros municípios paraenses

no exercício financeiro de 2022, conforme levantamento sumário, por amostragem, realizado

por esta Controladoria, utilizando dados disponíveis no Mural de Licitações. Vejamos:

LEVANTAMENTO DA CONTROLADORIA

ITEM DESCRIÇÃO

PREGÃO
ELETRÔNICO SRP
Nº 012/2022-SEMSA 

(SANTARÉM)

*Adjudicado em
10/06/2022

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº
004/2022 PE SRP

(NOVA
TIMBOTEUA)

*Adjudicado em
07/06/2022

PREGÃO
ELETRÔNICO Nº

9-014/2022
(BARCARENA)

*Adjudicado em
17/03/2022

PREGÃO
ELETRÔNICO
SRP Nº 08/2022

(BUJARU)

*Adjudicado em
23/06/2022

PREGÃO
ELETRÔNICO
SRP Nº 9/2022-

025-FME
(VITÓRIA DO

XINGU)
*Adjudicado em

19/05/2022

MÉDIA

3

AR
CONDICIONADO

SPLIT 24.000
BTUS

R$ 2.998,00 _____ R$ 3.000,00 R$ 2.962,70 R$ 3.740,00 R$ 3.175,17

4

AR
CONDICIONADO

SPLIT 36.000
BTUS

R$ 5.619,00 _____ R$ 5.900,00 _____ R$ 5.700,00 R$ 5.739,66

5

AR
CONDICIONADO

SPLIT 12.000
BTUS

R$ 1.639,00 R$ 1.645,81 R$ 1.451,87 _____ R$ 1.450,00 R$ 1.546,67

6

AR
CONDICIONADO

SPLIT 18.000
BTUS

R$ 2.590,00 R$ 2.145,98 R$ 2.000,00 ____ R$ 2.800,00 R$ 2.383,99

7

AR
CONDICIONADO

SPLIT 9.000
BTUS

R$ 1.440,00 _____ R$ 1.290,37 _____ _____ R$ 1.365,18
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6ª Controladoria

COMPARAÇÃO ENTRE AS MÉDIAS 

ITEM DESCRIÇÃO
MÉDIA OBTIDA PELA

CONTROLADORIA
MÉDIA OBTIDA PELO

JURISDICIONADO
SOBREPREÇO

3 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS R$ 3.175,17 R$ 7.778,87 144,99%

4 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS R$ 5.739,66 R$ 8.835,01 53,93%

5 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS R$ 1.546,67 R$ 2.831,68 83,08%

6 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS R$ 2.383,99 R$ 3.661,03 53,57%

7 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS R$ 1.365,18 R$ 2.633,15 92,88%

Os  números  acima  expostos  demonstram  a  dissonância  existente  entre  os  preços

orçados pela Prefeitura Municipal de Brasil Novo e aqueles praticados por outros municípios

no Estado do Pará, indicando a ocorrência de sobrepreço, em violação o art. 3º, XI, a, 2, do

Decreto nº 10.024/2019, e gerando risco de dano ao erário.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,  submetemos os autos à apreciação do Exmo. Conselheiro Relator,

sugerindo que, na forma do art. 93, I e VIII, c/c o art. 414, §2º, ambos do RITCM/PA (Ato nº

25), haja a expedição de notificação dirigida ao Prefeito do Município de Brasil Novo, para,

em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-SRP:

a) Manifestar-se quanto à falha no planejamento prévio à realização do

certame, diante da ausência de estudo técnico preliminar, para definição

dos quantitativos a serem contratados, descumprindo o disposto no art.

6º, inciso IX, c/c art. 7º, §4º, e art. 15, §7º, incisos I e II, todos da Lei

Federal nº 8.666/1993, e no art. 3º, incisos IV e XI, do Decreto Federal nº

10.024/2019;

b)  Apresentar os métodos e mecanismos utilizados para a quantificação

estimada para as aquisições;

c)  Manifestar-se  quanto  à  ausência  de  ampla  pesquisa  de  mercado,

descumprindo o disposto no art. 15, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; no art. 3º,
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6ª Controladoria

III, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 7º do Decreto nº 7.892/2013; e no art.

3º, XI, a, 2, do Decreto nº 10.024/2019;

d) Manifestar-se quanto aos indícios de sobrepreço, em violação ao art.

3º, XI, a, 2, do Decreto nº 10.024/2019.

Por fim, sugerimos que seja expedida recomendação ao gestor no sentido de

que avalie  a  anulação do certame, diante  dos achados de auditoria  potencialmente

gravosos, com destaque para os indícios de sobrepreço, que apontam a existência de

risco  de  dano  ao  erário,  podendo  resultar  em  decretação  de  medida  cautelar  de

suspensão do procedimento licitatório, nos termos do art. 340, inciso I e § 1º, c/c art.

341, inciso II, do RITCM/PA (Ato nº 25).

Belém (PA), 06 de setembro de 2022.

ARIEL TORRES AGUIAR
Assessor Técnico

SEBASTIÃO MAURO REBELO SILVA
Auditor de Controle Externo

Controlador Adjunto

ERIKA SUELLE ANDRADE MAESTRI
Auditora de Controle Externo

Controladora
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                                        ESTADO DO PARÁ 

                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 
CNPJ: 34.887.950/0001-00 

 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ 

 

Termo de Anulação 

 

Pregão Eletrônico nº 032/2022 

Processo Administrativo nº 075/2022 

Objeto: Seleção e Contratação de empresa para formação do Sistema de 

Registro de Preços para aquisição de material permanente, para atendimento da 

Prefeitura de Brasil Novo e demais fundos municipais 

 

Considerando a medida cautelar referente ao processo nº 

110001.2022.2000(SPE) 

Considerando que a administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 

RESOLVE:  
 
ANULAR, o certame licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO N 032/2022 – 
Processo Administrativo N° 075/2022-FMS, reconhecendo os atos constituintes 
e decretando a ANULAÇÃO DO CERTAME;   
DETERMINAR ainda ao Setor de Licitações desta Administração, para o 

processamento da publicidade do ato de ANULAÇÃO, através de meios 

regularmente disponíveis para tanto. 

 

Brasil Novo-Pa, 08 de setembro de 2022 
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