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Sra. Secretária de Administração, 

Retorna o presente processo a este Departamento de Administração após a 

realização da Sessão Pública do Pregão Presencial n° 024/2018 no dia 10/05/2018, 

que visa o Registro de Preço de Concreto FCK 20 MPA Estrutural para atender a 

Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos. 

Ocorre que ao nosso entendimento o presente processo administrativo e 

pregão presencial carecem de anulação imediata e abertura de novo processo 

administrativo, em decorrência ao descompasso entre a cotação de preço (e 

decorrente média dos valores) e as propostas apresentadas pelas licitantes. 

Tal medida se justifica inicialmente pelo fato de a cotação de preço efetuada 

pela Administração Municipal não ter considerado o custo de transporte do 

Concreto Estrutural, fato que influencia diretamente na formulação das propostas, 

preço médio, reserva orçamentária e garantias, em afronta ao artigo 3° da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

Ademais, adjudicar proposta com preço superior ao previsto no edital é prática 

condenada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme decisões 

proferidas no TC 558/009/12, TC 392/011/12, TC 53/013/11 e 19275/026/09. 

Portanto, o processo administrativo em voga padece de ilegalidade, nos 

termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93, pois confronta disposição legal e 

pode trazer prejuízo à Administração Pública, caso seja levado a cabo. 

Isto posto, opino pela anulação do presente certame, medida esta que, não 

apresenta qualquer prejuízo aos participantes uma vez que não houve adjudicação 

do objeto e assinatura da ata de registro de preço. Este o nosso parecer. 
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Mairinque, 14 de maio de 2018. 
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Mairinque, 1 de m ip de 2018. 
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Sra. Secretária de Administração, 

Adoto como razão de decidir o parecer da diretora do Departamento de 

Administração e determino a anulação do Pregão Presencial n2  024/2018, adotando 

imediatamente as medidas necessárias para o novo certame em caráter de urgência. 
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