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Memorando nº: 284-2019 

Santa Bárbara do Pará, 09 de outubro de 2019. 

Ao Senhor, 

LOURENÇO CARDOSO SILVA 

Presidente da CPL do Município de Santa Bárbara do Pará. 

Referente: Contrato Administrativo nº: 3007002/2018 – CPL/PMSBP 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO 

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. 

Com referência ao Contrato Administrativo nº: 3007002/2018 – CPL/PMSBP assinado no dia 

30/06/2018, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ e a Empresa PRIMAQ 

AGRÍCOLA LTDA, CNPJ nº 10.322.268/0001-01, Pregão Presencial 9/2018-1807002-CPL/PMSBP, 

Processo Nº 1805001/2018-CPL/PMSBP,  com suas despesas procedente do Contrato de Repasse nº 

846741/2017/SEAD/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal, 

Objetivando a Execução de Ações Relativas ao PRONAT e o Município de Santa Bárbara do Pará conforme 

Cláusula 8.1 do Contrato Administrativo, venho solicitar: 

1. ADITIVO DE SUPRESSÃO DOS VALORES do referido Contrato Administrativo. Referendado 

na Lei nº 8.666/1993 que rege os procedimentos licitatórios, conforme observado: 

1.1. Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

IV - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o 

caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou 

ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente 

registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas 

desconformes ou incompatíveis; 

1.2. Art. 48. Serão desclassificadas: 

II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 

inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 

valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela administração, ou 

b) Valor orçado pela administração. 
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1.3. Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

II - Por acordo das partes: 

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 

do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

1.4. Que conforme JURISPRUDÊNCIA TCU, Acórdão nº 1618/2011-Plenário, TC-

032.590/2010-5, relatoria do Min-Substituto Marcos Benquerer Costa, 15.06.2011: 

4.3.9. “Frise-se também que superfaturamento advindo de um contrato precedido de procedimento 

licitatório somente ocorre quando, no mínimo, houver culpa da comissão de licitação, que é 

quem, em verdade, julga e classifica as propostas ofertadas e, por conseguinte, tem o dever 

de tomar a precaução imposta pela Lei de efetuar pesquisa de preço de mercado previamente 

à realização do certame licitatório, para poder ter noção do valor que está sendo proposto à 

Administração Pública pelo particular...” 

 

2. Que este processo licitatório tendo como base os preços referências da tabela SINAPI, avalizados e 

inseridos no sistema SICONV pela Caixa Econômica Federal, conforme tabela QCI anexa a este, o 

Valor Total dos Implementos Agrícolas estimados no Termo de Referência é de R$ 120.418,00; 

3. Consta no Termo de Adjudicação, anexo, que o preço da licitante vencedora, PRIMAQ AGRICOLA 

LTDA., tem o Valor Total da Proposta em R$ 139.000,00. 

4. Também anexo ao processo, está uma planilha de cotação de preços de mercado que não foi submetida 

a análise e homologação pelo órgão fiscalizador deste convênio, Caixa Econômica Federal, tornando-o 

sem efeito legal; 

5.  Que em contato com o senhor Roberto Carlos de Lemos Pontes, CPF: 147.273.232-49, representante 

legal da empresa PRIMAQ AGRICOLA LTDA., foi lhe explicado todo o procedimento e este, aceitou 

o Aditivo de Supressão dos Valores ao Contrato, havendo redução em R$ 18.582,00, conforme o que 

está estipulado no QCI anexo; 

6. Que a PRIMAQ AGRICOLA LTDA., abdica do seu direito a correção dos valores, conforme 

enunciado no item 6.5, da CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

6.5. “No caso de ocorrer atraso no pagamento, será devida atualização financeira com base na variação 

do INPC/IBGE, ou na sua ausência, pelo índice que venha a substituí-lo, ocorridas entre a data em 

que deveria (m) ser paga (s) e a data do efetivo pagamento. ” 

Diante do expresso nos Itens 1, 2, 3 e 4 deste memorando, qualificados pela Lei de Licitação e Contratos 

8.666/1993 em seus artigos, parágrafos e incisos aqui expostos, solicito providencias imediatas, na 

elaboração e publicação deste Aditivo de Supressão. 

Havendo posterior encaminhamento a esta Diretoria, para que sejam processados ordinariamente no sistema 

SICONV e subsequente liberação de pagamento pelo órgão fiscalizador, Caixa Econômica Federal. 
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Certo do devido acatamento e encaminhamento. 

Atenciosamente, 

 

 CARLOS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA 
DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO 
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