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PARECER TÉCNICO 

 
Brasília (DF), 07 de dezembro de 2015. 

 
 
À Comissão Permanente de Licitações do CAU/BR 
Sr. Pregoeiro,  
 
Assunto: Pregão 18/2015 – Aquisição de veículos para o CAU/BR. 
 
 Considerando o Pregão Eletrônico 18/2015 (Processo Administrativo nº 
365/2015) e de acordo com a solicitação de avaliação da documentação encaminhada 
pela empresa classificada em primeiro lugar, bem como após a realização de 
diligências, apresentamos o seguinte posicionamento:  
 
 1. Ao término da etapa de lances, fomos informados dos modelos e valores dos 
carros ofertados. Inicialmente, verificamos que as 4 (quatro) primeiras propostas 
estavam com valores bem próximos e que os 3 (três) primeiros modelos eram do 
veículo marca Chery, modelo Celer Sedan e o quarto, da marca Fiat, modelo Grand 
Siena. 
 2. As 4 (quatro) propostas mais vantajosas foram nos seguintes valores (por 
unidade), respectivamente: 
- Chery Celer R$ 41.470,00 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta reais);  
- Chery Celer  R$ 41.475,00 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais); 
- Chery Celer  R$ 41.950,00 (quarenta e um mil novecentos e cinquenta reais) e  
- Fiat Grand Siena R$ 42.050,00 (quarenta e dois mil e cinquenta reais). 
 3. De posse dos valores lançados no pregão e para evitar prática de 
sobrepreços, comparamos as propostas ofertadas, questionando se estavam dentro 
dos valores praticados no mercado, ainda que estivessem dentro do valor referencial 
da licitação (abaixo do teto limite para a contratação). Nesse sentido, solicitamos a 
suspensão da sessão para realização de diligências, com vistas à comparação entre 
os valores da licitação com os regularmente praticados no mercado. Pesquisa pela 
internet e cotação realizada presencialmente nas concessionárias foram as 
metodologias aplicadas.  
   4. Concluídas as diligências apontadas, apuramos que os valores do veículo 
Chery Celer variam entre R$ 33.990,00 (trinta e três mil novecentos e noventa reais) e 
R$ 36.990,00 (trinta e seis mil novecentos e noventa reais) e os valores do veículo Fiat 
Grand Siena variam entre R$ 47.140,00 (quarenta e sete mil cento e quarenta reais) e 
R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais). 
 5. Sendo assim, constatamos que os valores das propostas dos veículos Chery 
Celer estão acima dos valores praticados pelo mercado, o que caracterizaria 
sobrepreço, contrariando os princípios que norteiam as licitações públicas, em 
especial o que busca a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e em 
que a vantajosidade não se apura somente pelo menor preço. 
   6. Posto isso, entendemos que não podemos aceitar, no presente caso, 
valores de veículos acima dos seus valores reais de mercado, sob pena desta 
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Autarquia estar cometendo ato de improbidade. 
 7. Por fim, concluímos que, caso os licitantes não baixem os valores das 
propostas ao patamar dos valores apurados de cada veículo, as propostas deverão 
ser recusadas. 
 
 
 

HENRIQUE MARTINS FARIAS 
Gerente Administrativo CAU/BR 

 
  


