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SENTENÇA DO AUDITOR SAMY WURMAN 

PROCESSO: TC- 15659/026/07 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU 

RESPONSÁVEL: HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR (PREFEITO À ÉPOCA) 

CONTRATADA: FLEXISIGN SERVICOS E COMERCIO LTDA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO VERTICAL, DE REGULAMENTAÇÃO, 

ADVERTÊNCIA E ORIENTAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS 

EM EXAME: CONTRATO N.º 103/2005 (CONVITE N.º 62/05) 

VALOR: R$ 143.280,00 

INSTRUÇÃO ATUAL: UR-9/DSF-I 

ADVOGADOS: CAMILA BARROS DE AZEVEDO GATO (OAB N.º 174.848) E 

OUTROS 

 

RELATÓRIO 

 

Em atendimento à decisão da E. Primeira Câmara nos autos do 

TC-2504/026/05 (Fls. 12/13)1, em sessão de 12/12/06, autuou-se o presente 

para análise da matéria doravante examinada. 

Como se vê, trata-se de procedimento licitatório na modalidade 

Convite, firmado pela Prefeitura Municipal de Itu, nos idos de 21/11/05, 

objetivando a prestação de serviços de sinalização vertical, regulamentação e 

orientação profissional. 

Por seu prumo, a Fiscalização opinou pela irregularidade do 

ajuste, conforme circunstanciado Relatório de Fls. 209/212. 

Registrando que a origem reduziu o espectro comparativo dos 

preços de mercado a uma única proposta de cotação orçamentária, advertiu que 

houve equívoco na eleição do espécime de licitação escolhido. 

                     
1 Consiste o decisium na análise das contas anuais da municipalidade epigrafada, exercício de 

2005.  
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Segundo se afirma, a escolha não teria sido acertada tendo em 

vista não se tratar de engenharia os serviços discriminados no objeto contratual. 

Assim sendo, a magnitude do acordo demandaria instauração de uma Tomada de 

Preços e não de um Convite. 

Instada a se pronunciar, a Assessoria Técnica, em uma leitura 

segmentada aos setores especializados de engenharia (Fls. 224/225) e ao 

panorama econômico-financeiro (Fls. 226/227), observou a exequibilidade dos 

preços praticados e a sua compatibilidade com os padrões de mercado, indo pela 

regularidade.   

Sob a ótica jurídica, porém, houve reiteração no apontamento de 

erronia da modalidade licitatória (Fls. 228/229 e 230) sugerindo esclarecimentos 

da origem. 

 Devidamente notificadas para que apresentassem as suas 

alegações (Fl. 231), vieram aos autos à documentação de Fls. 256/277. Sempre 

realçando a correção dos procedimentos adotados, manifestaram-se cada uma 

das partes interessadas no litígio.  

De um lado a contratada (Fls. 256/271), sustentando por ‘a’ mais 

‘b’ que os serviços licitados são precipuamente classificados como de engenharia, 

sinalizando, inclusive, pela necessidade de expedição de ART. De outra feita teve 

voz a contratante (Fls. 272/277), repisando esse mesmo entendimento.  

De volta à ATJ, o setor jurídico e sua Chefia anuíram com a tese 

defensiva (Fls. 278/279 e 280/281).  

Eis, então, que os autos foram para encaminhados para a D. 

SDG.  

Em seu juízo, porém, apesar da clareza das explanações que a 

precederam, haveria outra pendência ainda não dirimida, qual seja a questão que 

dizia respeito à unidade da estimativa orçamentária. Nada obstante o escopo 

normativo do art. 43 IV da lei 8666/93, nada quanto a isso havia sido relatado. 

 Nessa altura, reaberto o prazo para interposição de novas 

justificativas (Fls. 288/291), trouxeram à baila a documentação amealhada às 

Fls. 294/297. 

Asseverando que a municipalidade contava com parâmetro idôneo 

para aferição dos preços praticados, posto que  a cotação inicial teria sido bem 

efetivada, aduziu que a lei de licitações não traçaria um único caminho para que 

a Administração obtivesse informações de mercado.  
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Também porque, o fato de apegar-se a uma única cotação não 

necessariamente acarretaria mácula no seu proceder. 

No mais, a acareação dos valores apresentados com três outros 

oferecidos no curso do certame, bem como a proximidade entre esses últimos em 

si mesmos considerados e, também, em relação aquele inicialmente projetado 

abonariam a regularidade da matéria. 

Mais uma vez com a palavra em função do acrescido, a Assessoria 

Técnica reiterou a proposta pela regularidade do feito (Fls. 298/300). 

 A seu ver, ainda que a origem não tivesse realizado a competente 

pesquisa de preços de mercado apta a embasar o orçamento estimativo o 

cotejamento das propostas apresentadas denotaria razoável margem de 

economicidade.  

Nesse aspecto, embora censurável o procedimento adotado, 

careceria ele de resultar prejuízo ao erário ou de prejudicar a boa ordem da 

matéria. 

Ao final, representou por recomendações à Origem, no que foi 

acompanhada pela respectiva Chefia (Fl. 301).  

É o breve relato. 

 
DECISÃO 

 

Tendo em consideração as pormenoridades dos acontecimentos 

narrados, acolho parcialmente as manifestações de defesa. 

Senão vejamos. 

É imperioso reconhecer que os serviços contratados comportam 

sim avaliação técnica especializada, de modo a possibilitar afastamento dos 

apontamentos relativos ao desajuste na escolha do procedimento licitatório 

adequado.  

Todavia, tenho para mim que a impropriedade das ressalvas 

encontradas são de maior envergadura do que aquilo que lhe seria admissível. 

Passamos a expô-las. 

É bem sabido que os preços a serem praticados devem ser os 

preços de mercado, não se admitindo sobrepreços. Não sem razão é que o TCU, 

em seu Manual de Licitações, ensinou que: 
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"[...] pesquisa de mercado é procedimento para verificação das exigências e 
condições do mercado fornecedor do objeto a licitar. Exemplo: especificação, 
qualidade, desempenho, prazos de entrega, prestação, execução, garantia.                                                                                                                                                                     
Pesquisa de preços é procedimento prévio e indispensável à verificação de 

existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de 

contratação pública. Serve de base também para confronto e exame de 
propostas em licitação.        
 Pesquisar preços é procedimento obrigatório e prévio à realização de 
processos de contratação pública."2 

 

Como se vê, por inúmeros motivos é que a pesquisa prévia serve 

como referencial para que a Administração tome uma decisão ajustada, julgando 

os licitantes a partir dos limites do aceitável.  

Pois bem, para que a pesquisa de preços seja algo fidedigno, a 

orientação é no sentido de que sejam obtidos ao menos 3 (três) orçamentos de 

fornecedores distintos. É esse o entendimento largamente consolidado3. 

Ocorre que, tal como notado, não foi isso o que aconteceu na 

hipótese em comento, todo oposto.  

Como se não bastasse, e em que pese esse aspecto não pareça ter 

ficado evidenciado no curso dos acontecimentos, é fácil verificar que o referencial 

adotado pela municipalidade contratante é originalmente viciado.  

Muito embora seja certo que a origem tenha se vinculado a 

valores levantados em fase anterior ao início do certame licitatório (Fl. 20), ela o 

fez tomando como norte a oferta de exatamente um dos participantes da peleja 

(Fls. 99/101).  

Se o que se busca é a firmeza de um parâmetro para fins de 

aferição da aceitabilidade das propostas, em verdade o que aconteceu é que esse 

parâmetro sequer existiu. 

Dessa maneira, não é que tudo fosse legítimo por um único 

orçamento estimativo bastar - como quer fazer acreditar a peticionária – mas, ao 

                     
2 Disponível em:  http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057620.PDF 

3 ‘Vide’, por hipótese, o acórdão n.º 1547/2007 do TCU:     

 “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: (…) 9.1.2. proceda, quando da realização de licitação, à 

consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, 
constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto art. 43, inc. IV, da Lei 
8.666/93, consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores 
distintos, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório” 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057620.PDF
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contrário, a única cotação que se apresentou não poderia nem ser considerada, 

pelo simples fato de ela estar comprometida. 

 Vamos além. 

 Sem esquecer que a modalidade de licitação escolhida seja pouco 

competitiva por excelência, lembramos também que o limiar máximo das faixas 

de preço referentes ao Convite foram quase atingidas4.  

 Não se prestando, portanto, o orçamento inicial para confirmar a 

economicidade ajuste, também serve ele para reforçar os motivos pelos quais é 

imprescindível que seja forjado em bases sólidas. Mas não foi. 

Por tais razões é que relevo os pareceres técnicos dos Órgãos da 

Casa, e com fundamento no que dispõe a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, 

JULGO IRREGULAR o Convite N.º 62/05, e o seu correspondente instrumento 

contratual, aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos XV e 

XXVII do artigo 2° da Lei Complementar Estadual nº 709/93. 

Outrossim, nos termos do artigo 104, inciso II da Lei 

Complementar n° 709/93, aplico ao responsável, Sr. HERCULANO CASTILHO 

PASSOS JUNIOR, multa no valor de 200(duzentas) UFESP’s.   

Ao Cartório para providenciar as comunicações rotineiras, fixando 

o prazo de 60(sessenta) dias para encaminhamento das providências adotadas a 

respeito. 

Decorrido o prazo, sem interposição de recurso, a autoridade 

deverá ser notificada, nos termos do artigo 86 da Lei Complementar n° 709/93, 

para pagamento da multa imposta, implicando o não recolhimento, na sua 

inscrição em dívida ativa. 

Autorizo vista e extração de cópias dos autos no Cartório do 

Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. 

Publique-se por extrato. 

1. Ao cartório para: 

a) vista e extração de cópias no prazo recursal; 

b) certificar; 

                     
4 Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: I - 
para obras e serviços de engenharia:         
 a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 
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c) oficiar à Prefeitura e à Câmara para as providências 

respectivas, nos termos dos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei 

Complementar estadual n. 709/93, se inexistir recurso, encaminhando cópia de 

peças dos autos (sentença), devendo, no prazo de 60 dias, este Tribunal ser 

informado sobre as providências adotadas. 

e)notificar pessoalmente o Responsável para recolhimento da 

multa imposta, no prazo de 30 dias; 

f) na ausência do recolhimento da multa, adotar as providências 

necessárias para inscrição do débito na dívida ativa; 

g) Oficiar o D. Ministério Público do Estado, para as providências 

que houver por bem determinar; 

2. À Unidade de Instrução competente para anotações.  

3. Após, ao arquivo. 

 

C.A., 07 de fevereiro de 2014. 

 

 

SAMY WURMAN 

AUDITOR 
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PROCESSO: TC- 15659/026/07 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU 

RESPONSÁVEL: HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR (PREFEITO À ÉPOCA) 

CONTRATADA: FLEXISIGN SERVICOS E COMERCIO LTDA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 

SINALIZAÇÃO VERTICAL, DE REGULAMENTAÇÃO, 

ADVERTÊNCIA E ORIENTAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS 

EM EXAME: CONTRATO N.º 103/2005 (CONVITE N.º 62/05) 

INSTRUÇÃO ATUAL: UR-9/DSF-I 

ADVOGADOS: CAMILA BARROS DE AZEVEDO GATO (OAB N.º 174.848) E 

OUTROS 

SENTENÇA:  Fls. 307/312 

EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença referida, JULGO 
IRREGULAR o CONVITE N.º 62/05 e seu correspondente instrumento 
contratual, aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos XV e 
XXVII do artigo 2° da Lei Complementar Estadual nº 709/93.  

Outrossim, nos termos do artigo 104, inciso II da Lei 
Complementar n° 709/93, aplico ao responsável, Sr. HERCULANO CASTILHO 
PASSOS JUNIOR, multa no valor de 200(duzentas) UFESP’s.  

Autorizo vista e extração de cópias Cartório do Corpo de Auditores, 
observadas as cautelas de estilo. 

  Publique-se. 
 

  C.A., 07 de fevereiro de 2014. 
 

 

SAMY WURMAN 

AUDITOR 
 


