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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. 

MANIFESTAÇÃO DO CORPO INSTRUTIVO E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL PELA 

NECESSIDADE DE RETIFICAÇÕES NO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, REMESSA DE 

DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS. 

COMUNICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 

 

 

Trata o presente processo do Edital de Pregão Eletrônico nº 

054/2017, encaminhado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cujo 

objeto é a aquisição de veículos automotores terrestres, adaptados, zero 

quilômetro, para renovação parcial da frota das unidades operacionais. 

 

O valor total estimado da aquisição é de R$ 66.323.853,34 

(sessenta e seis milhões trezentos e vinte e três mil oitocentos e cinquenta e três reais 

e trinta e quatro centavos). 

 

A realização da licitação encontrava-se inicialmente designada 

para o dia 24.11.2017, razão pela qual o Corpo Instrutivo providenciou a remessa do 

Ofício SGE/CEE nº 330/17 ao Chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro, solicitando a adoção das providências para o adiamento do ato 

licitatório, na forma do art. 113 da Lei 8.666/93 c/c § 4º do art. 6º da Deliberação 

TCE/RJ n. 262/2014. 



TCE-RJ 

PROCESSO  Nº 105.188-3/17 

RUBRICA                FLS. 
 

 

A1/5 

 

 

 

 

 

No sitio “www.compras.rj.gov.br” consta a divulgação do adiamento 

sine die do certame licitatório. 

 

Os elementos constantes do presente processo foram 

devidamente examinados pela diligente Coordenadoria de Exame de Editais – CEE, 

na informação constante do arquivo digital de 10.11.2017, da qual destaco: 

 

“(...) O presente edital tem por objeto a aquisição de 750 veículos automotores terrestres, 

adaptados, zero quilômetro, para renovação parcial da frota pertencente às unidades 

Operacionais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A seguir listamos os 

quantitativos de cada tipo de veículo a ser adquirido neste certame: 

 

 Item 1 - Veículo tipo Sedan – Rádio Patrulha -  530 unidades; 

 Item 2 – Veículo tipo utilitário – PATAMO - 170 unidades; 

 Item 3 – Veículo tipo Sedan – Reservada -  50 unidades. 

 

Consta do Termo de Referência (Anexo 1 às fls. 22/37 do arquivo digital de 30/10/2017 – 

“Editais de Licitação ...”) a justificativa desta aquisição, que destacamos: 

 

“2.1.1 Para o cumprimento de sua missão de patrulhamento ostensivo 

dos 43.696 km² do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, possui 

por dever constitucional diariamente o patrulhamento ostensivo, zelando 

pela preservação da ordem pública.  

 

2.1.2 Por isso, existem diversos desafios impostos a essa atividade de 

policiamento, conforme tem se mostrado cada vez maiores à medida do 

crescimento urbano, que amplia e transforma conflitos e problemas 

sociais; à medida que o crescimento econômico edifica pólos geradores 

de tráfico, de roubos, assaltos e sequestros; à medida também do poder 

econômico de organizações criminosas, que cada vez mais se estruturam 

em ações planejadas e na ampliação do poder de fogo para o 

enfrentamento à ação policial (tráfico de armas, contrabando, assalto 

bancos, crimes ambientais, crimes contra o direitos humanos, etc). 

 

(...) 2.1.10 A importância da renovação periódica dos veículos promove 

a redução de custos com manutenção da frota pois a atividade policial 

ocasiona desgaste prematuro da frota em um curto período de tempo e 

acelera a depreciação do bem se comparado a maioria dos veículos. 

Diante da necessidade operacional de manter os veículos em pronto 

atendimento das ocorrências e não interromper os serviços prestados a 

sociedade, existe a preocupação da recomposição da frota de veículos 

com aquisições anuais, com objetivo de não interromper as atividades 

rotineiras e reduzir os custos com manutenção de veículos. 
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(...)” 

 

Consta do Termo de Referência as especificações técnicas para cada um dos três tipos 

de veículos a serem adquiridos (Item 1 - veículo tipo Sedan – Rádio Patrulha, item 2 – 

veículo tipo utilitário – Patamo e item 3 – veículo tipo Sedan – Reservada). Para cada tipo 

de veículo foram descritas as caraterísticas gerais, a customização, a preparação para 

transceptor móvel e grafismo.  No Anexo IV do edital foram detalhados os serviços de 

grafismo do veículo  Rádio Patrulha  e Patamo. 

 

No Anexo II do edital é definido o cronograma de entrega (60 dias, 90 dias e 120 dias) 

por cada tipo de veículo com a identificação dos quantitativos para cada Comando de 

Policiamento de Área (1º CPA até 7º CPA). Foram também relacionados os endereços 

dos Comandos de Policiamento. 

 

No que tange aos quantitativos estimados, consta do arquivo digital datado de 

30/10/2017 –“Cópia do ato administrativo...”  o documento intitulado Nota Técnica 

Preliminar – 001/2017 com a justificativa do número de veículos a serem adquiridos 

através desta licitação, conforme a seguir reproduzido: 

 

 
 

Para respaldar a informação da frota de veículos, esta Coordenadoria procedeu a 

consulta no SCAP (Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos) e identificou 

o Contrato nº 27/11 (Processo TCE-RJ nº 106.438-7/14) da Secretaria de Estado de 

Segurança  para  aquisição de 1.187 veículos Radio Patrulha e 321 veículos Patamo, 

para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Foi informado ainda que a referida aquisição se daria na proporção de 1/3 da frota 

operacional atual a cada ano fiscal, de tal forma que em qualquer intervalo de tempo 

haveria 2/3 da frota com idade inferior a 02 anos de uso, bem como foi descrito a fonte 

deste critério de renovação da frota: 
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Consta, ainda, desta Nota Técnica os estudos realizados referente às alternativas 

possíveis da futura contratação, sendo concluído que: 

 

 
 

Reproduzimos a seguir, de forma resumida, a Planilha Estimativa de Quantitativos e 

Preços Unitários do Anexo 3 do edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ite

m 

Descrição un

d 

Qua

nt. 

Preço 

Unitário 

Preço Total 

1 Veículo tipo Sedan – 

Rádio Patrulha 

un

d 

530 R$ 71.294,00 

 

R$ 37.785.820,00 

2 Veículo tipo Sedan – 

Reservada 

un

d 

50 R$ 58.290,00 R$ 2.914.500,00 

3 Veículo tipo utilitário – 

PATAMO 

un

d 

170 R$ 

150.726,67 

R$ 25.623.533,90 

(*) 

TOTAL R$ 66.323.853,90 
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(*) – Foi observado um lançamento equivocado no item 3 da planilha. Consta como preço 

unitário deste item o valor de R$ 150.726,6667 que multiplicado pela quantidade de 170 

não resulta no valor lançado de R$ 25.623.853,34. 

 

No que tange a economicidade deste edital observamos que para estimar os valores 

orçados, a administração obteve orçamentos de 05 empresas especializados a saber: 

Besouro Veículos Ltda, Besouro Toyota/Toyama Automóveis Ltda., Abolição Veículos 

Ltda., Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, e Dara Comércio Automotivo Ltda. 

 

Além das cotações de mercado o Jurisdicionado consultou outras licitações públicas. 

 

A seguir transcrevemos o mapa de apuração dos preços pesquisados pelo 

Jurisdicionado. 
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Além das cotações de mercado e de outras licitações públicas, o Jurisdicionado 

encaminhou consulta a preços referendados na Tabela FIPE e de sites as internet. 

Estes preços consultados relacionam-se aos veículos básicos similares sem considerar 

os custos de: customização inclusive com equipamentos de sinalizadores e dispositivos 

acústicos, preparação para transceptor móvel (instalação de antena instalação de 

alimentação e preparação para instalação rádio), grafismo específico da PMERJ e 

emplacamento. 

 

Importante destacar que nas cotações de mercado realizadas foi referendado que os 

veículos cotados atendem as especificações do termo de referência, inclusive 

despesas de emplacamento e licenciamento. 

 

Com o intuito de balizar as cotações de mercado realizadas, procedemos a análise 

comparativa dos custos indicados na Tabela FIPE realizadas pelo Jurisdicionado, a 

seguir relacionadas. Salientamos que a Tabela FIPE é fonte de consulta utilizada por 

este Tribunal como elemento balizador de aquisição de veículos. 

 

 Para o veículo tipo Sedan foram encaminhadas as seguintes consultas da 

Tabela FIPE: 

 

Marca: Ford – Preço médio de R$ 41.781,00 (set/2017); 

Marca: Toyota – Preço médio de R$ 43.042,00 (set/2017); 

Marca: Nissan – Preço médio de R$ 43.245,00 (set/2017); 

Marca: VW – Preço médio de R$ 39.985,00 (set/2017); 

Marca: GM – Preço médio de R$ 47.008,00 (set/2017). 

 

O preço médio destas 05 consultas realizadas pelo Jurisdicionado é de R$ 

43.012,20/und. 

 

 

 Para o veículo tipo utilitário foram encaminhadas as seguintes consultas da 

Tabela FIPE: 

 

Marca: Ford – Preço médio de R$ 103.696,00 (set/2017); 

Marca: Toyota – Preço médio de R$ 102.910,00 (set/2017); 

Marca: GM – Preço médio de R$ 83.961,00 (set/2017). 

 

 

O preço médio destas 03 consultas realizadas pelo Jurisdicionado é de R$ 

96.855,67/und. 

 

 

Consta no item XI – “Valor de Mercado Referenciado” do documento intitulado Nota 

Técnica Preliminar – 001/2017 a seguinte tabela: 
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Como pode ser acima observado foi identificada a fonte de consulta a Tabela FIPE e 

indicado o critério de majorar em 20% os custos para o veículo de Radiopatrulha e 

Patamo para se estimar os custos de adaptação destes veículos (customização, 

grafismo, preparação para transceptor móvel e licenciamento). 

 

Não foi encaminhada a fonte de consulta do parâmetro utilizado pelo Jurisdicionado 

(percentual de 20%) para se estimar os custos referentes a adaptação dos veículos 

Patamo e Radiopatrulha. 

 

Devida a especificidade dos itens que compõem os serviços de customização e do 

grafismo, esta Coordenadoria não logrou êxito em identificar fontes de referência de 

custos destes serviços.  

 

A partir dos preços médios indicados na Tabela FIPE e do percentual de 20% utilizado 

pelo Jurisdiciona para se estimar os custos de adaptações dos veículos, elaboramos a 

seguinte tabela comparativa: 

 
Item Descrição und Quant. Preço 

Unitário 

Estimado 

Preço Total 

Estimado 

Preço 

Unitário 

FIPE 

Preço Total 

FIPE 

1 Veículo tipo 

Sedan – Rádio 

Patrulha 

und 530 R$ 

71.294,00 

 

R$ 

37.785.820,

00 

R$ 

51.614,64 

(*) 

R$ 

27.355.759,20 

2 Veículo tipo 

Sedan – 

Reservada 

und 50 R$ 

58.290,00 

R$ 

2.914.500,0

0 

R$ 

43.012,20 

R$ 

2.150.610,00 

3 Veículo tipo 

utilitário – 

PATAMO 

und 170 R$ 

150.726,67 

R$ 

25.623.533,

90  

R$ 

116.226,80 

(**) 

R$ 

19.758.556,00 

TOTAL  R$ 

66.323.853,

90 

 R$ 

49.264.925,20 

 

(*) – Preço médio FIPE de R$ 43.012,20 acrescido de 20% para se estimar os custos 
de adaptação do veículo. 
(**) – Preço médio FIPE de R$ 96.855,67 acrescido de 20% para se estimar os custos 
de adaptação do veículo. 

 

Como pode ser acima observado a diferença entre o valor total estimado que foram 

obtidos a partir de cotações de mercado e o valor indicado na tabela Fipe acrescido do 

percentual de 20% para cobrir custos de adaptações dos veículos é de R$ 

17.058.928,70 (R$ 66.323.853,90 menos R$ 49.264.925,20). 

 

A variação entre o valor total estimado e o indicado na Tabela FIPE é da ordem de 

34,63%. 

 

Diante da acentuada diferença entre as pesquisas de mercado realizadas e os preços 

indicados na Tabela FIPE, deve o Jurisdicionado refazer sua estimativa orçamentária, 

ampliando as consultas com empresas especializadas, inclusive em outras praças 

(outros entes federativos da região sudeste) com o intuito de aperfeiçoar sua estimativa 

orçamentária. 

 

O Jurisdicionado deve valer-se dos valores indicados na Tabela da FIPE  ou outras 

fontes de referência de preços com o intuito de balizar os preços que serão  obtidos no 

mercado.  
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DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Considerando que a análise dos editais efetuada por esta Coordenadoria impõe rito 

distinto dos demais atos encaminhados a este Tribunal, e que a ilegalidade no 

procedimento está configurada apenas ante a realização do certame sem uma decisão 

conclusiva desta Corte, sugerimos a COMUNICAÇÃO ao Secretário de Estado de 

Segurança Pública, com base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a 

constituir-se na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do Regimento Interno, com 

prazo a ser fixado pelo egrégio Plenário, para: 

 

1 - Adiar e manter esta licitação adiada sine die aguardando a decisão conclusiva desta 

Corte pelo conhecimento deste edital, encaminhando os comprovantes de publicação 

dos avisos de adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei nº 

10.520/02, além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet). 

 

2 - Refazer o orçamento estimativo, ampliando as pesquisas de mercado com 

empresas especializadas em diversas praças (outros entes federativos da região 

sudeste), a fim de verificar a aceitabilidade do preço dos serviços a serem adquiridos, 

em observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93. As pesquisas 

obtidas para esta licitação deverão ser balizadas através de consulta com fontes 

oficiais de referência de preços, inclusive a Tabela da FIPE. Deve ser elaborado Mapa 

de Apuração/Comparação com todas as consultas realizadas e a indicação dos 

parâmetros adotados para se estimar os preços unitários. 

 

3 - Indicar a origem da fonte de consulta do parâmetro utilizado pelo Jurisdicionado 

(percentual de 20%) para se estimar os custos referentes a adaptação dos veículos 

Patamo e Radiopatrulha (customização, grafismo, preparação para transceptor móvel e 

licenciamento). 

 

4 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 

efetuadas no ato convocatório se for o caso, dando a devida publicidade na mesma na 

forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este 

Tribunal. 

 

5 - Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do procedimento licitatório 

em tela, remetendo, na ocasião, prova da publicação do ato respectivo, acompanhada 

pelos elementos arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Para melhor compreensão acerca dos aspectos analisados sugerimos ao Egrégio 

Plenário que cientifique o Jurisdicionado de que a informação do Corpo Instrutivo e o 

parecer do douto Ministério Público Especial podem ser consultados eletronicamente 

no Portal do TCE-RJ. 
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O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Geral 

Sergio Paulo de Abreu Martins, em 14.11.2017, manifesta-se no mesmo sentido do 

Corpo Instrutivo. 

 

É o Relatório. 

 

Ab initio, registro que atuo nestes autos por força dos Atos 

Executivos nºs 20.789 e 20.796, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro, respectivamente, nas datas de 04 e 11 de abril de 2017. 

 

O objeto do edital ora em exame é a aquisição de 750 (setecentos 

e cinquenta) veículos automotores terrestres, adaptados, zero quilômetro, para 

renovação parcial da frota das unidades operacionais da Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

Neste sentido, o objeto licitado é divido em 3 (três) diferentes itens, 

a saber: Item 1 – Veículo tipo Sedan – Radio Patrulha (530 unidades); Item 2 – Veículo 

tipo Utilitário – Patamo (50 unidades); Item 3 – Veículo tipo Sedan – Reservada ( 170 

unidades). 

 

A zelosa Coordenadoria de Exame de Editais (CEE), na 

informação constante do arquivo digital datado de 10.11.2017, indicou a necessidade 

de apresentação de esclarecimentos e documentos pelo Jurisdicionado. 

 

O Parquet de Contas acompanhou a análise e a proposta do Corpo 

Técnico. 

 

Após proceder ao exame do instrumento convocatório e demais 

elementos constantes deste processo, considero acertadas as análises procedidas 

pelo Corpo Instrutivo e pelo Ministério Público Especial. 
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A única observação que entendo necessária, em acréscimo às 

questões ventiladas pelo Corpo Técnico, é pertinente ao subitem 12.5 do instrumento 

convocatório, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação pelos licitantes de 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, como forma de 

comprovação de aptidão técnica. 

 

Ocorre que o entendimento prevalente dos Órgãos de Controle, é 

que a exigência de quantitativos mínimos de bens e serviços acima de 50% (cinquenta 

por cento), para fins de qualificação técnica, não seriam aceitáveis, por não prestigiar o 

princípio da competitividade, salvo em casos específicos devidamente justificados. 

 

A título de ilustração, podemos mencionar o Enunciado do Acórdão 

3.663, de 07.06.2016, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, Relator 

Ministro Augusto Sherman: 

 

É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo 

superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, exceto nos 

casos em que a especificidade do objeto recomende e não haja comprometimento à 

competitividade do certame, circunstância que deve ser devidamente justificada no 

processo licitatório. 

 

 

Idêntico posicionamento é adotado por esta Corte de Contas, como 

a Decisão proferida, na Sessão Plenária de 25/04/2017, no processo TCE-RJ nº 

205.647-2/17. 

 

Deste modo, o subitem 12.5 do edital deverá ser retificado, 

adequando-o ao posicionamento suso mencionado, de modo que o licitante seja 

instado a comprovar fornecimento anterior de no máximo 50% (cinquenta por cento) do 

quantitativo do item em disputa. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me parcialmente de acordo 

com o Corpo Instrutivo e com o Ministério Público Especial, e 

 



TCE-RJ 

PROCESSO  Nº 105.188-3/17 

RUBRICA                FLS. 
 

 

A1/5 

 

 

 

 

 

VOTO: 

 

Pela COMUNICAÇÃO ao Secretário de Estado de Segurança 

Pública, nos termos do § 1º do art. 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser 

efetivada nos termos dos incisos do art. 26 do Regimento Interno deste Tribunal, 

para que, no prazo legal, adote as providências que se seguem: 

 

1 – Manter o certame adiado pelo prazo necessário ao 

cumprimento da diligência e decisão definitiva a ser prolatada por esta Corte de 

Contas, remetendo os respectivos comprovantes de publicação, nos termos do 

art. 21 da Lei 8.666/93; 

 

2 - Refazer o orçamento estimativo, ampliando as pesquisas 

de mercado com empresas especializadas em diversas praças (outros entes 

federativos da região sudeste), a fim de verificar a aceitabilidade do preço dos 

serviços a serem adquiridos, em observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, 

da Lei n.º 8.666/93. As pesquisas obtidas para esta licitação deverão ser 

balizadas através de consulta com fontes oficiais de referência de preços, 

inclusive a Tabela da FIPE. Deve ser elaborado Mapa de Apuração/Comparação 

com todas as consultas realizadas e a indicação dos parâmetros adotados para 

se estimar os preços unitários; 

 

3 - Indicar a origem da fonte de consulta do parâmetro 

utilizado pelo Jurisdicionado (percentual de 20%) para se estimar os custos 

referentes à adaptação dos veículos Patamo e Radiopatrulha (customização, 

grafismo, preparação para transceptor móvel e licenciamento); 

 

4 - Rever o subitem 12.5 do Edital, que trata da qualificação 

técnica dos licitantes, observando que não deve ser exigido dos participantes 

comprovações de experiência prévia em quantitativos acima de 50% (cinquenta 

por cento) do item objeto da disputa, conforme exposto na fundamentação deste 

Voto; 
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5 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, se 

for o caso, todas as alterações efetuadas no ato convocatório, observando à 

devida publicidade, na forma do § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, encaminhando os 

respectivos comprovantes a este Tribunal; 

 

6 - Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da publicação do 

ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados no art. 49 da Lei 

8.666/93. 

 

7 - Pela Ciência ao Jurisdicionado que os apontamentos feitos 

pelo Corpo Técnico, na informação constante do arquivo digital de 10.11.2017, 

bem como todos os demais elementos constitutivos deste processo, podem ser 

consultados no sítio oficial desta Corte (http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-

processo/Processo). 

 

 

GA-3,           de                                          de  2017. 
 
 
 

ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA  


