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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO DA 7ª 

CONTROLADORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 

DO PARÁ – TCM/PA. 

 

Notificação nº 60/2021/7ª Contralodoria/TCMPA 

Processo nº 202100806-00 

 

 

Trata-se de n Notificação nº 60/2021/7ª Controladoria/TCM-PA, Processo nº 

202100806-00, recebida através do Diário Oficial eletrônico em 05 de fevereiro de 2021, para 

inserir no MURAL DE LICITAÇÔES – TCM – PA, sem prejuízo do protocolo de resposta 

via e-mail protocolo@tcm.pa.gov.br, comprovação de que o valor proposto pela referida 

empresa, encontra-se dentro dos praticados pelo mercado e todas as documentações e 

correções que se fizerem necessárias 

Prima facie, convém salientar que a questão apresentada nos autos desta 

notificação, processo de inexigibilidade de licitação, tem sofrido mudanças de interpretação 

pelos Tribunais Superiores e Tribunais de Contas no Brasil. 

A contratação de serviço técnico especializado mediante inexigibilidade não 

autoriza a Administração Pública pagar qualquer preço. É necessário que o valor esteja de 

acordo com o valor de mercado. 

O que a lei determina é que as compras, sempre que possível, deverão  

“balizar-se pelos   preços   praticados   no   âmbito   dos   órgãos   e   entidades   da 

Administração  Pública” (art. 15 da Lei nº 8666/93).  

Parece contraditório estabelecer valor de mercado em serviço em que se exige 

notória especialidade e singularidade, pois como seria mensurável algo que não é comum? 

Neste caso entende-se que o preço compatível de mercado não se confunde 

com pesquisa de preço, pois, cada profissional tem seu preço de mercado, pela característica 

“intuito persona”, daí porque, utiliza-se como parâmetro de fixação o valor que o próprio 

profissional realiza/pratica no mercado para outros clientes. 

Este entendimento acompanha a orientação normativa do TCU- Tribunal de 

Contas da União fundamentada na Decisão nº 439/98 proferida pelo Plenário daquela Corte 

de Contas: 
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“No caso específico do treinamento de servidores, acreditamos que o 

contratante deva certificar-se de que o preço seja compatível com o de outros 

contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da Administração em geral, 

permitida a graduação em função da excelência do notório especialista 

contratado.” (Decisão n. 439/98) 

 

Da mesma forma, a AGU-Advocacia Geral da União orienta a Administração 

Pública Federal por meio da ON nº 17/09 no mesmo sentido de nosso entendimento. 

 

EMENTA: "A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS CONTRATAÇÕES 

DECORRENTES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PODERÁ SER 

AFERIDA POR MEIO DA COMPARAÇÃO DA PROPOSTA 

APRESENTADA COM OS PREÇOS PRATICADOS PELA FUTURA 

CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICOS E/OU 

PRIVADOS, OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE IDÔNEOS." 

 

Com razão sustenta a AGU que: 

 

“A justificativa do preço nas contratações diretas por inexigibilidade de 

licitação, fundamentada na existência de fornecedor exclusivo, não pode ser 

realizada à luz de propostas de outros fornecedores ou prestadores. Se 

inexigível o certame, o proponente que detém a exclusividade é o único a 

atender as necessidades do órgão ou entidade contratante. Destarte, a 

justificativa há de fazer-se presumivelmente de acordo com os preços cobrados 

pelo fornecedor ou prestador exclusivo em contratos firmados com outras 

pessoas físicas ou jurídicas. É a demonstração da compatibilidade dos preços 

praticados pela própria empresa contratada que deve constar dos autos. Ainda, 

não raro, os contratos da empresa que detém exclusividade com outras pessoas 

físicas ou jurídicas envolvem questões de sigilo, e então esta não pode revelar o 

preço praticado. Da mesma forma, ainda que não exista o dever de sigilo, pode-

se no máximo solicitar à empresa que revele tal informação, mas não há 

obrigação legal para tanto. Assim, sendo o objeto do contrato necessário para o 
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ente público, a restrição da forma de comprovação poderia levar a um impasse, 

inviabilizando uma contratação necessária ao interesse público. Por conta 

disso, previu-se na nova redação uma orientação genérica, “ou outros meios 

igualmente idôneos”, justamente para permitir que a Administração demonstre 

a razoabilidade do preço pela forma que estiver ao seu alcance, em vista do 

disposto no parágrafo único, inciso III, do art. 26, da Lei nº 8.666/93. 

 

Porém não obstante, buscou-se dentro dos parâmetros possíveis de comparação de 

valor de mercado cobrado pela prestação dos serviços contábeis, verificou-se que estamos 

dentro os limites praticados no mercado, conforme pesquisas realizadas perante o Mural de 

Licitação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM em municípios da 

Região Metropolitana, assim como outros munícipios em que o prestador realiza serviços da 

mesma natureza, conforme tabela abaixo: 

 

Município Órgão Empresa Exercício Valor 

Alenquer Câmara Municipal LL de Oliveira Serv. Contábeis 2020 R$ 168.000,00 

Marituba  Câmara Municipal LL de Oliveira Serv. Contábeis 2020 R$ 210.000,00 

Tucuruí Câmara Municipal LL de Oliveira Serv. Contábeis 2020 R$ 240.000,00 

Benevides Câmara Municipal Portal do sol Consultoria 

Tributaria s/s 

2020  R$ 144.000,00 

Ananindeua Câmara Municipal Bossini Assessoria e 

Consultoria Contábil LTDA  

2020 R$ 252.000,00 

 

 Nesse contexto o TCU vem recomendando não restringir a pesquisa de preços  a 

cotações  de  potenciais  fornecedores,  podendo ser utilizada outras fontes para identificar a 

compatibilidade dos valores praticados na contratação, entre elas a pesquisa no próprio mural 

de licitações do TCM/PA, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da 

União - TCU, lançado no Acórdão nº1231/18-P. 

Antes o exposto, a Câmara Municipal de Marituba vem perante Vossa Excelência, 

apresentar manifestação acerca da NOTIFICAÇÃO Nº 60/2021/7ª 

CONTROLADORIA/TCMPA, lavrada nos autos do PROCESSO Nº 202100806-00, de modo 

a esclarecer ao tribunal que inexistem irregularidades no valor da contratação dos serviços 

objeto da inexigibilidade de licitação nº001/2021, na forma da fundamentação jurídica acima 

lançada. 
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Sendo o que havia para informar, ficamos a inteira disposição para apresentar 

eventuais esclarecimentos que forem necessários. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar os votos da mais elevada estima e apreço por este 

Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 

 

 

Gabinete da Câmara de Marituba/PA, em 08 de abril de 2021.   

 

 

ALLAN AUGUSTO MATOS BESTEIRO 

PRESIDENTE - CMM 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































