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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PLENÁRIO 
GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

 

VOTO  GA-2 – PROCESSO ELETRÔNICO                /2017 
 

PROCESSO: TCE-RJ  N
o
  105.188-3/17 

ORIGEM: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. DECISÃO 

PRELIMINAR EM SESSÃO DE 28.11.2017. 

MANIFESTAÇÃO DO CORPO INSTRUTIVO E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL PELO 

ATENDIMENTO. CONHECIMENTO COM 

DETERMINAÇÃO. 

 

 

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 originalmente era 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), tendo sido reduzido para                

R$ 64.316.181,86 (sessenta e quatro milhões trezentos e dezesseis mil cento e oitenta 

e um reais e oitenta e seis centavos). 

 

A realização da licitação encontra-se adiada sine die. 

 

Em Sessão de 28.11.2017, o Plenário deste Tribunal decidiu pela 

Comunicação do Secretário de Estado de Segurança Pública, para que 

providenciasse a correções no instrumento convocatório, remetesse documentos e 

esclarecimentos. 
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Em resposta, foram encaminhados os elementos que originaram o 

Doc. TCE-RJ nº 030.145-9/17, que foram examinados pela diligente Coordenadoria 

de Exame de Editais (CEE), na informação constante do arquivo digital de 

13.12.2017, da qual destacamos: 

 

“(...) Visando dar atendimento ao que foi determinado, o Jurisdicionado 

encaminhou novos documentos via arquivo digital datado de 08/12/2017 

(Doc.TCE-RJ nº 30.145-9/2017), que ora passaremos a examinar tomando por 

referência as determinações levadas a efeito no voto acima. 

 

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; 

 

Resposta: O Jurisdicionado informa que: 

 

 
 

Análise: Foi encaminhada cópia da publicação do aviso da licitação realizada no 

DORJ de 27/11/2017. Em consulta ao site www. compras.rj.gov.br  foi possível 

observar que a licitação encontra-se com status de suspensa. 

 

 
Determinação atendida. 

 

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); 

(...) 
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A seguir reproduzimos a planilha orçamentária revisada elaborada pelo 

Jurisdicionado (Requisição de Material). 
 

Item Descrição und Quant. Preço Unitário Preço Total 

1 Veículo tipo Sedan – Rádio 

Patrulha 

und 530 R$ 68.463,04 

 

R$ 36.285.411,20 

2 Veículo tipo Sedan – Reservada und 50 R$ 56.337,84 R$ 2.816.892,00 

3 Veículo tipo utilitário – PATAMO und 170 R$ 

148.316,9333 

R$ 25.213.878,66  

TOTAL R$ 64.316.181,86 

 

Destacamos que os preços unitários lançados no Mapa de Apuração das 05 

cotações de mercado já contêm os custos de customização dos veículos. Já para 

os  preços de consulta na internet e da tabela FIPE foram estimados custos 

referentes a customização dos veículos (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). 

 

Como tinha sido evidenciado pelo Jurisdicionado a utilização  do percentual de 

20% sobre os custos dos veículos para se estimar os custos referentes à 

adaptação dos veículos Patamo e Radiopatrulha, foi solicitado por esta Corte de 

Contas a indicação da origem da fonte de consulta de tal parâmetro. 

 

O Jurisdicionado inicialmente esclarece que considerou informações das mais 

diversas na fixação da alíquota média de custo da customização das viaturas 

operacionais. Ressaltou que os preços consultados na Tabela FIPE acrescidos de 

percentual de 20% para se estimar custos de customização não foram utilizados 

para servir de pesquisas de preços, mas tão somente para orientar a equipe da 

seção de pesquisas de preços. 

 

Informa ainda o Jurisdicionado que buscou propostas, atas, contratos e demais 

documentos públicos que pudessem orientar uma prospecção confiável da 

alíquota de customização de viaturas, tendo chegado ao patamar de 20% para 

Radiopatrulha, 30% para Patamo e pouco mais de 5% para veículo Reservada.  

 

Menciona que ocorreu uma falha na informação anterior de uma alíquota única de 

20% de customização para os itens 1 e 3 (Radiopatrulha e Patamo).  

 

Diante da solicitação desta Corte de Contas o Jurisdicionado informa que buscou 

informações mais específicas acerca do valor de customização de viaturas, 

obtendo os seguintes valores de customização da principal sociedade empresária 

que presta este serviço no Estado do Rio de Janeiro. 
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No Mapa de Apuração foram lançados os preços consultados na internet e na 

FIPE acrescidos destes valores (R$ 15.000,00 para patrulha, R$ 35.000,00 para 

patamo e R$ 3.000,00 para reservado). 

 

O Jurisdicionado também encaminhou Planilhas do STJ de avaliação de amostra 

de preços conforme manual de orientação de pesquisas (Diretoria de Logística – 

Processo E-09/094/696/2017) do item 1 – Sedan CARACTERIZADO e item 2 – 

Sedan DESCARACTERIZADO. 

 

De forma amostral, comparamos alguns preços máximos constantes destas 

tabelas do STJ e foi possível observar que o percentual de variação entre os 

preços do veículo tipo Sedan caracterizados e descaracterizados oscilam entre 

20,94% até 21,49%, respaldando desta forma o percentual inicialmente utilizado 

de 20%  sobre o preço do veículo tipo Sedan para se estimar o valor final do 

veículo caracterizado. 

 

No que tange aos preços pesquisados no site da FIPE (Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas), o Jurisdicionado enfatizou que a Tabela FIPE é hoje a 

principal referência oficial de mercado, servindo principalmente como base de 

cálculo do valor de seguro, financiamentos e até tributos como o IPVA. Ponderou 

que os preços indicados na Tabela FIPE representam preços médios de mercado 

ao consumidor final apurado com vendedores de todo o país e que cada região é 

um mercado com nuances próprio. 

 

Esclarece o Jurisdicionado que não preencheu corretamente os campos de 

consulta no site da FIPE (foi selecionado o “ano do modelo do veículo” como 

Carro 2017 ao invés de carro zero Km.). Na nova consulta  realizada no site da 

FIPE foi atualizada a data base da pesquisa para Dezembro de 2017 

(anteriormente havia sido pesquisado preços na data base de Setembro de 2017). 

 

Esta Coordenadoria procedeu a consulta no site da FIPE para verificar os 

lançamentos dos dados de consulta e preços unitários pesquisados pelo 

Jurisdicionado. A seguir relacionamos os preços consultados pelo Jurisdicionado 

no site da FIPE: 

 

 Para o veículo tipo Sedan foram encaminhadas as seguintes consultas da 

Tabela FIPE: 
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Marca: Ford – Preço médio de R$ 50.298,00 (Dez/2017); 

Marca: Toyota – Preço médio de R$ 53.924,00 (Dez/2017); 

Marca: Nissan – Preço médio de R$ 52.500,00 (Dez/2017); 

Marca: VW – Preço médio de R$ 48.718,00 (Dez/2017); 

Marca: GM – Preço médio de R$ 54.944,00 (set/2017). 

 

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

52.076,80/und. 

 

 Para o veículo tipo utilitário foram encaminhadas as seguintes consultas 

da Tabela FIPE: 

 

Marca: Ford – Preço médio de R$ 120.067,00 (Dez/2017); 

Marca: Toyota – Preço médio de R$ 153.318,00 (Dez/2017). 

 

O preço médio destas 02 consultas realizadas pelo Jurisdicionado é de R$ 

136.692,50/und. 

 

 

A seguir comparamos os preços unitários e totais revisados pelo Jurisdicionado e 

os constantes da Tabela FIPE com o acréscimo de 20% para se estimar os custos 

de adaptação dos veículos dos itens 1 e 3. Enfatizamos que tal percentual 

inicialmente adotado pelo Jurisdicionado foi respaldado através de valores 

constantes da planilha de avaliação de veículos tipo Sedan do STJ. 
 

Item Descrição un

d 

Quant

. 

Preço 

Unitário 

Revisado 

Preço Total 

revisado 

Preço 

Unitário 

FIPE 

(Dez/17) 

Preço Total 

FIPE (Dez/17) 

1 Veículo tipo 

Sedan – Rádio 

Patrulha 

un

d 

530 R$ 68.463,04 

 

R$ 

36.285.411,2

0 

R$ 

62.492,16 

(*) 

R$ 

33.120.844,8

0 

2 Veículo tipo 

Sedan – 

Reservada 

un

d 

50 R$ 56.337,84 R$ 

2.816.892,00 

R$ 

52.076,80 

R$ 

2.603.840,00 

3 Veículo tipo 

utilitário – 

PATAMO 

un

d 

170 R$ 

148.316,933

3 

R$ 

25.213.878,6

6  

R$ 

164.031,00 

(**) 

R$ 

27.885.270,0

0 

TOTAL  R$ 

64.316.181,8

6 

 R$ 

63.609.954,8

0 

 
(*) – Preço médio FIPE (Dez/17) de R$ 52.076,80 acrescido de 20% para se estimar os 
custos de adaptação do veículo = R$ 62.492,16 . 
(**) – Preço médio FIPE (Dez/17) de R$ 136.692,50 acrescido de 20% para se estimar os 
custos de adaptação do veículo = R$ 164.031,00. 

 

Como pode ser acima observado a diferença do preço total estimado por esta 

Coordenadoria de R$ 63.609.954,80 (preços Tabela FIPE + 20% de 

customização) em relação ao valor total revisado pelo Jurisdicionado de R$ 

64.316.181,86 representa uma diferença de apenas 1,10%  em relação ao total 

revisado pelo Jurisdicionado. 
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Além da análise comparativa dos preços revisados pelo Jurisdicionado, esta 

Coordenadoria consultou preços de outras licitações públicas no site “Banco de 

Preços” sendo observado: 

 

 Item 1 - Veículo tipo Sedan – Rádio Patrulha – Preço estimado revisado de R$ 

68.463,04/unid. 

 
Pregão 50/2016 da Polícia Militar do Distrito Federal –  

 
Descrição: VEÍCULO ESPECIAL - Veículo tipo sedan médio zero quilômetro ano e modelo de 

fabricação igual ou superior ao ano da assinatura do contrato de aquisição do bem; de última 

geração do fabricante; modelo constante na linha de montagem e disponível aos demais 

consumidores, equipado com todos os acessórios de segurança exigidos pela legislação de 

trânsito equipamento de rádio transceptor móvel tipo tetra. – Valor unitário de R$ 141.600,00 

 

 

 Item 3 -  Veículo tipo utilitário – PATAMO - Preço estimado revisado de R$ 

148.316,9333/unid. 

 

   
Pregão 50/2016 da Polícia Militar do Distrito Federal –  

 
Descrição: VEÍCULO ESPECIAL - Veículo tipo camionete 4x4 zero quilômetro ano e modelo de 

fabricação igual ou superior ao ano da assinatura do contrato de aquisição do bem; de última 

geração do fabricante; modelo constante na linha de montagem e disponível aos demais 

consumidores, equipado com todos os acessórios de segurança exigidos pela legislação de 

trânsito vigente e que atenda as características técnicas mínimas exigidas pela PMDF – Valor 

unitário de R$ 215.000,00 

 
Pregão 36/2017 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte –AL/RN 

 
Descrição: VEÍCULO UTILITÁRIO - VEÍCULO TIPO SUV VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO 

PATRULHEIRO COM CELA. CHASSI: CHASSI PARA AUTOMÓVEL, 0 KM; MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO 1.8 

LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 132 CV; COMBUSTÍVEL FLEX OU DIESEL. CÂMBIO: MANUAL OU 

AUTOMÁTICO; MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE E 01 (UMA) A RÉ. 

ACESSÓRIOS: AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; VIDROS E TRAVAS 

ELÉTRICAS; PROTETOR DE CÁRTER; AIR BAG NO MÍNIMO DUPLO E FREIOS ABS (CONFORME 

REGRAS OU NORMAS VIGENTES). OBS.: EQUIPAMENTOS DE FÁBRICA CARROCERIA: FABRICAÇÃO 

NACIONAL OU OBSERVADOS OS PRECEITOS ESTABELECIDOS NO ANEXO VII DO ACORDO DE 

COMPLEMENTAÇÃO ECONÔMICA Nº 14 NO SETOR INDÚSTRIA AUTOMOTRIZ (VEÍCULOS 

FABRICADOS NO MERCOSUL CONSIDERADOS PRODUTO NACIONAL); 5 PORTAS; ANO/MODELO 

MÍNIMO 2017/2017 OU VINCULADO À DATA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DE COMPRA; COR: 

BRANCA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM APLICAÇÃO DE GRAFISMO PADRÃO DO ESTADO A SER 

CONFIRMADO PELA CONTRATANTE APÓS A  FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO; DEMAIS ITENS 

CONFORME NORMAS DO CONTRAN. GARANTIA: GARANTIA DO VEICULO DE NO MÍNIMO 03 ANOS, 

SEM 

LIMITE DE QUILOMETRAGEM – Valor unitário de R$ 180.000,00 

 

Como pode ser acima observado os preços unitários dos veículos customizados 

estimados para esta licitação se encontram inferiores aos estimados em outras 

licitações referente a aquisições de veículos similares. 
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Destacamos os procedimentos adotados pelo Jurisdicionado para se estimar o 

valor agora revisado: Cotação ao mercado com 05 empresas, consulta ao site da 

FIPE (preços referenciais de consulta utilizados por este Tribunal) e preços de 

veículos disponíveis na internet. Foi utilizado como critério estatístico de 

tratamento das consultas realizadas a média aritmética destas consultas 

realizadas. 

 

Enfatizamos que inicialmente foi adotado o percentual de 20% sobre os preços 

dos veículos (Radiopatrulha e Patamo) para se estimar os custos de 

customização das viaturas, sendo agora informada a adoção de preços de 

customizações obtidas de uma empresa especializada. 

 

A partir dos procedimentos adotados pelo Jurisdicionado para estimar os preços 

revisados e da comparação destes preços com os preços dos veículos constantes 

da Tabela da FIPE acrescido de percentual para se estimar os custos de 

customização (percentual este respaldado por planilha do STJ), esta 

Coordenadoria sugere o procedimento do presente processo. 

 
Determinações atendidas. 

 
  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; 

 

Resposta/Análise: O Jurisdicionado alterou a redação do item 12.5 do edital 

exigindo a comprovação de 30% dos quantitativos estimados pelo  somatório de 

vendas em um período de 12 meses, atendendo ao solicitado por esta Corte de 

Contas. A seguir reproduzimos a nova redação do item 12.5 do edital: 

 

 

 
 

Determinação atendida. 
 

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; 

 

Resposta: O Jurisdicionado lista as seguintes erratas: 
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Análise: Em que pese a listagem das erratas acima descritas, não foi enviada a 

comprovação da publicação destas erratas e tampouco da disponibilização no site 

www. compras.rj.gov.br. 
 

Importante destacar que não consta das erratas elaboradas pelo Jurisdicionado o 

valor revisado de R$ 64.316.181,86 e tampouco a Planilha Orçamentária 

(Requisição de Material) com os novos preços unitários a seguir reproduzidos: 
 

Item Descrição und Quant. Preço Unitário Preço Total 

1 Veículo tipo Sedan – Rádio 

Patrulha 

und 530 R$ 68.463,04 

 

R$ 36.285.411,20 

2 Veículo tipo Sedan – Reservada und 50 R$ 56.337,84 R$ 2.816.892,00 

3 Veículo tipo utilitário – PATAMO und 170 R$ 

148.316,9333 

R$ 25.213.878,66  

TOTAL R$ 64.316.181,86 

 

Determinação parcialmente  atendida. 
 

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. 
 

Resposta: O Jurisdicionado menciona que: 
 

 
Determinação superada. 
 

CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado; 
 

Considerando que o Jurisdicionado encaminhou documentos e 

esclarecimentos atendendo as solicitações desta Corte de Contas, restando tão 

somente a disponibilização de Errata do edital aos licitantes; 
 

Considerando que o Jurisdicionado revisou os procedimentos para 

a sua estimativa orçamentária acarretando na alteração do valor total estimado 

de R$ 64.316.181,86, não sendo observado óbice da economicidade desta 

licitação. 
 

Sugerimos: 
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o CONHECIMENTO do Edital de Pregão Eletrônico nº 54/2017-

PMERJ formalizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública 

ARQUIVAMENTO do processo, com a DETERMINAÇÃO arrolada a seguir. 

 

1- Elaborar errata ao edital, com todas as alterações 

efetuadas no ato convocatório, bem como evidenciando o valor total revisada 

desta licitação de R$ 64.316.181,86 e disponibilizando a Planilha Orçamentária 

revisada a seguir reproduzida (Requisição de Material), dando a devida 

publicidade na mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Deve ser disponibilizada no site www.compras.rj.gov.br a cópia integral da 

Errata elaborada com as alterações realizadas neste edital. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Em atendimento à Decisão de 28.11.2017, a Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro adotou as medidas corretivas determinadas por este 

Tribunal, procedendo a retificações no instrumento convocatório e a revisão da 

estimativa orçamentária, resultando na diminuição do valor estimado da aquisição dos 

veículos 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), para R$ 64.316.181,86 

(sessenta e quatro milhões trezentos e dezesseis mil cento e oitenta e um reais e 

oitenta e seis centavos). 

Item Descrição und Quant. Preço Unitário Preço Total 

1 Veículo tipo Sedan – Rádio 

Patrulha 

und 530 R$ 68.463,04 

 

R$ 36.285.411,20 

2 Veículo tipo Sedan – Reservada und 50 R$ 56.337,84 R$ 2.816.892,00 

3 Veículo tipo utilitário – PATAMO und 170 R$ 

148.316,9333 

R$ 25.213.878,66  

TOTAL R$ 64.316.181,86 
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Neste sentido, o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial, 

em suas manifestações, de 13.12.2017 e 14.12.2017, respectivamente, não 

identificaram nenhuma impropriedade ou falha que maculasse o certame, razão pela 

qual foram apresentadas as sugestões de Conhecimento do Edital, com Determinação, 

relativa à publicidade das alterações efetuadas no instrumento convocatório. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e com o Ministério Público Especial, e 

 

VOTO: 

 

Pelo CONHECIMENTO do Edital Pregão Eletrônico nº 054/2017 

da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com a DETERMINAÇÃO indicada 

na conclusão da informação do Corpo Instrutivo (arquivo digital de 13.12.2017), 

transcrita no Relatório deste Voto, a ser providenciada antes da realização do 

certame licitatório sob pena de nulidade do certame e dos atos dele decorrentes, 

bem como aplicação de sanções ao responsável, devendo seu cumprimento ser 

comprovado a esta Corte de Contas no prazo de até 90 (noventa) dias. 

 

 

GA-2,           de                                          de  2017. 
 
 
 

ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA  


