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PRIMEIRA CÂMARA                SESSÃO DE 10/04/2018               ITENS Nºs 021 E 022 
 
21 TC-000036/989/17 

Contratante: Prefeitura Municipal de Motuca. 

Contratada: LDW Mercantil Eireli – ME. 

Autoridade(s) Responsável(is) pela Homologação e que 

firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Celso Teixeira Assumpção Neto 

(Prefeito). 

Objeto: Aquisição de veículos novos (zero km): veículo tipo 

passeio e veículo tipo ambulância, para atender a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município. 

Em Julgamento: Licitação – Pregão Presencial. Contrato celebrado 

em 04-10-16. Valor – R$132.900,00. Justificativas apresentadas 

em decorrência de assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 

2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pela Conselheira 

Cristiana de Castro Moraes, publicada(s) no D.O.E. de 03-06-17. 

Fiscalizada por:    UR-13 – DSF-I. 

Fiscalização atual: UR-13 – DSF-I. 

 

22 TC-000979/989/17 

Contratante: Prefeitura Municipal de Motuca. 

Contratada: LDW Mercantil Eireli – ME. 

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Celso 

Teixeira Assumpção Neto (Prefeito). 

Objeto: Aquisição de veículos novos (zero km): veículo tipo 

passeio e veículo tipo ambulância, para atender a necessidade da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município. 

Em Julgamento: Acompanhamento de Execução Contratual.  

Fiscalizada por:    UR-13 – DSF-I. 

Fiscalização atual: UR-13 – DSF-I. 

 

 

Em exame o Pregão Presencial nº 025/2016 (edital1 nos 
eventos nºs 1.10/1.21), o Contrato nº 057/2016 (eTC-36/989/17-6), de 4.10.2016 
(evento nº 1.32) e a execução contratual (eTC-979/989/17-5) relacionados à 
contratação pactuada, pelo prazo de 12 meses,  entre a Prefeitura de Motuca e a 
empresa LDW Mercantil Eireli ME, objetivando a aquisição de veículo tipo ambulância 
(Convênio nº2560/2013, celebrado em 27.12.2013), para atender a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município.  

 
O edital foi publicado no DOE, DOU e jornais de grande 

circulação e local, tendo 3 (três) empresas participado do certame. 
  
O orçamento estimativo foi de R$167.200,00, enquanto o 

valor ajustado foi de R$ 132.900,00.    

                     
1
 A Fiscalização observou que nos presentes autos está sendo examinada somente a aquisição do item 2 – veículo tipo 

ambulância.  
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A UR-13 (Unidade Regional de Araraquara), no que tange 
ao acompanhamento da execução contratual (eTC-979/989/17-5), apontou que o 
veículo foi entregue nas condições estipuladas, mas relatou as seguintes 
impropriedades na análise da licitação e contrato, consignadas no evento nº 16.11 
(eTC-36/989/17-6):  

 

 Direcionamento do objeto para determinada marca e modelo de veículo2, em 
descumprimento ao artigo 3º, caput c.c. §1º, I, da Lei 8.666/93; 

 Encaminhamento intempestivo da documentação relativa à tramitação do 
processo perante esta Corte na época oportuna. 

 
Foi fixado prazo (evento 19.1 do eTC-36/989/17-6) às 

partes para a apresentação de suas justificativas a propósito dos apontamentos 
da fiscalização, conforme publicação efetivada no DOE (evento 25.1 do eTC-
36/989/17-6). 

 
O atual e o ex Prefeito da localidade solicitaram (eventos 

30.1, 43.1 e 55.1do eTC-36/989/17-6) prorrogação de prazo para a oferta de suas 
razões, tendo os pleitos sido deferidos, consoante despachos publicados no DOE 
(eventos 34.1, 47.1 e 59.1 do eTC-36/989/17-6). 

 
Em atenção, o ex responsável pelo Executivo encartou o 

petitório constante do evento 71 do eTC-36/989/17-6. 
Resumidamente, suscitou que de acordo com pesquisa 

realizada na internet junto ao site de fabricantes pudemos constatar que com 130 
cavalos existem diversos veículos no mercado, merecendo destaque a FIAT DUCATO. 

 
Sinalizou que o veiculo foi adquirido por preço compatível 

com o do mercado e a licitação contou com a participação de 03 (três) proponentes 
garantindo-se a competitividade no certame, que contou com várias rodadas de lances 
verbais. 

 
Quanto ao encaminhamento intempestivo da documentação 

relativa à tramitação do processo perante esta Corte na época oportuna, pediu que a 
matéria seja relevada ao campo da recomendação eis que se tratou mera falha 
operacional despida de dolo ou má-fé. 

 

                     
2
 “Frise-se que a estipulação de um valor fixo de potência (130 CV) por si só já se apresenta como critério de extrema restritividade, 

o mesmo podendo-se dizer da fixação de um torque máximo (31,70 MKDF), ambos a alijar do certame licitantes com propostas de 
veículos melhores e mais potentes. 
Porém, foi a associação desses dois critérios restritivos que não deixou dúvidas quanto ao direcionamento do certame para um 
determinado produto. 
A partir daí, por meio de pesquisa realizada, constatou-se que a combinação de tais características relacionava-se a um único 
modelo de veículo, Renault Master L3H2, conforme constante de sua ficha-técnica (Doc. „1-Ficha-técnica -Renault Master‟, em 
anexo). 
Por essa razão, não poderia resultar diferente que as três licitantes participantes ofertassem esse modelo de veículo, Renault 
Master L3H2 (Docs. Anexos: „2–Proposta –A3D‟;„3–Proposta –LDW‟ e „4–Proposta –BELLAN‟). 
Aliás, a fim de dar total direcionamento ao veículo mencionado, a Administração chegou ao ponto de retificar o Edital (2º 
retificação), para alterar o torque máximo de 31,76 MKGF para 31,70 MKGF”. 
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O Ministério Público de Contas (eventos 63.1 do eTC-
36/989/17 e 22.1 do eTC-979/989/17) obteve vista dos feitos mas não os selecionou 
para manifestação. 

 
É o relatório. 
 

GC-CCM – 21 HO 
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P R I M E I R A  C Â M A R A                                                                          GC-CCM  
 

SESSÃO DE           10/04/218                                                            ITENS 021 E 022 
 

PROCESSO:  eTC-36/989/17-6. 
 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Motuca. 
 
PREFEITO:            João Ricardo Fascineli - atual. 
 
CONTRATADA:  LDW Mercantil Eireli ME.  
                              CNPJ 23.877.972/0001-64. 
 
RESPONSÁVEL:   Wilson Pereira dos Santos. 
                              (Termo de Ciência e de Notificação – evento 16.9).  
 

OBJETO:   Aquisição de veículo tipo ambulância (convênio 
nº2560/2013, celebrado em 27.12.2013), para atender a 
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município. 

 

EM EXAME:  Pregão Presencial nº 025/2016 (edital nos eventos nºs 
1.10/1.21) e o Contrato nº 057/2016, de 4.10.2016 (evento 
nº 1.32), no valor de R$ 132.900,00, prazo de 12 meses. 

 
PROCESSO:          eTC-979/989/17-5 
 
EM EXAME:           acompanhamento da execução contratual. 
 
AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME E FIRMOU O 
INSTRUMENTO:    Celso Teixeira Assumpção Neto – ex Prefeito. 

 
 
A Prefeitura Municipal de Motuca firmou o Convênio 

nº2560/2013 com a Secretaria de Estado da Saúde (evento 1.3 do eTC-36/989/17-7) 
visando o repasse de recursos para a aquisição de veículo tipo ambulância. 

 
O Executivo promoveu o Pregão 25/16 em 26 de agosto de 

2016 com o fim de adquirir o bem, tendo o ato convocatório recebido impugnações na 
localidade, condição que motivou sua retificação. 

 
Consoante anotou a fiscalização desta Casa, “observou-se 

que o edital original recebera impugnações quanto às especificações exigidas para o 
objeto licitado, tendo os participantes alegado direcionamento do objeto para o modelo 
Mercedes Benz Sprinter. Diante disso, a Origem realizou retificação, alterando as 
especificações exigidas e dilatando o prazo para entrega do objeto de 30 para 60 dias 
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corridos. Posteriormente o edital foi novamente retificado, alterando-se as 
especificações exigidas de tração e torque do veículo”. 
 

As alterações no ato convocatório modificaram os requisitos 
referentes a potência do veículo, sua tração, seu torque máximo e seus pneus e 
rodas, dispondo, respectivamente: edital de 26/08/2016 – 146 CV, traseira, 225/75 e 
33,6 MKGF (evento 1.12); edital retificado de 09/09/2016 – 130 CV, traseira, 225/65 e 
31,76 MKGF ( evento 1.20); e por fim edital retificado de 16/09/2016 –  130 CV, 
dianteira ou traseira, 225/65 e 31,70 MKGF (evento 1.21) .   

 
 
Assim, o texto definitivo previu (evento 1.21 do eTC-

36/989/17-6): 
“ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
“Onde se Lê:  
Item 02: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE 

BÁSICO:  TRAÇÃO: TRASEIRA;  TORQUE MÁX: 31,76 MKGF.  
Leia-se:  
Item 02: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE 

BÁSICO: TRAÇÃO: DIANTEIRA OU TRASEIRA; TORQUE MÁX: 31,70 
MKGF”. 

.  

 
Consigno que, após as retificações no edital, participaram do 

certame somente 3 (três) empresas, todas fornecedoras da marca Renault (Ficha 
Técnica - Renault Master 2.3 DCI 16V –  130 CV - Tração Dianteira - Torque Máximo 
–  ABNT - 31,7 kgfm – Pneus e Rodas 225/65), cujas especificações enquadraram-se 
perfeitamente nas condições previstas no edital retificado. 

 
Observo que não foram apresentadas justificativas para as 

sequenciais modificações nas características técnicas do veículo pretendido, cabendo 
ponderar que há diversos outros fabricantes de furgões, adequados ao tipo 
ambulância, que ficaram alijados de participar do certame em face das exigências 
editalícia.  

 
Cito, por exemplo, o Mercedes Sprinter Van com pneus e 

rodas 225/75, torque de 33,6 MKGF e potência de 146 cv, o Iveco Daily com pneus e 
rodas 225/75, torque de 40,8 MKGF e potência de 170 cv e o Fiat Ducato Multi com 
pneus e rodas  215/75, torque de 32,63 MKGF e potência de 130 cv .        

 
Logo, as diversas retificações e modificações no Anexo I do 

edital, no que concerne às especificações técnicas do veículo almejado, não restaram 
devidamente justificativas, resultando em requisito editalício de cunho restritivo, em 
afronta ao preceituado no caput e item I, do § 1º do artigo 3º da Lei 8666/933. 
                     

3
 Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1o É 
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Pelo exposto, Voto no sentido da irregularidade do 
Pregão 25/16 e do o Contrato 57/16 e tomo conhecimento da execução contratual, 
acionando o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º da Lei 709/93. 

 
Expeçam-se os ofícios necessários. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                                  
vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. 

 


