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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO 

 RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 

VOTO GA-1 nº          /2017 

 

PROCESSO: TCE/RJ n° 104.720-0/17 

ORIGEM: LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSUNTO: Edital de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 

 

Trata o presente processo do Edital de Pregão Eletrônico nº 005/16, 

(processo administrativo nº E-12/080/398/2017), encaminhado pela Loteria do 

Estado do Rio de Janeiro-LOTERJ, cujo objeto é a prestação de serviços de 

impressão gráfica para bilhetes de loteria convencional de múltiplas chances, no 

valor estimado de R$ 6.434.670,00 (seis milhões, quatrocentos e trinta e quatro 

mil, seiscentos e setenta reais), com realização inicialmente marcada para o dia 

25/09/2017, tendo sido adiado sine die. 

Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “29/09/2017 – 

Informação da CEE”: 

[...] 

 

DO RESULTADO DA ANÁLISE 

 

Em face das verificações realizadas na documentação que integra os 
autos quanto aos aspectos de legalidade e de economicidade 
procedimental e, ainda, do exame de preços estimados, tecemos os 
seguintes comentários: 

 

 

 

QUESTÕES COMENTÁRIO 

1.36 O subitem 15.8 estabelece como critério de reajuste que decorrido o prazo de 

12 (doze) meses da data da apresentação da propostas ou do orçamento a 
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que essa proposta se referir, a contratada poderá fazer jus ao reajuste. 

 

Tal regra deve ser retificada, sendo definida qual a data de início de contagem 

do prazo estabelecido para o reajuste. 

 

2.3 

Não consta demonstração para a demanda dos quantitativos estimados no 

edital, o qual deve ser calculado em função do consumo e utilização prováveis, 

indicando a necessidade da Administração, como determina o art.6º, IX, c/c o 

art.7º, §2º, I, ou o art.15, §7º, II, c/c o art. 40, §2º, I, da Lei Federal nº 8.666/93 

2.6 

O jurisdicionado utilizou para a formação do preço estimado cotações de 

empresas particulares. 

Com relação à pesquisa realizada somente com preços colhidos no mercado 

junto a fornecedores, este Tribunal tem se manifestado no sentido de que a 

diversificação da pesquisa é determinante para a obtenção do preço mais 

vantajoso, de forma a assegurar a economicidade da futura contratação, 

conforme trecho do voto a seguir destacado, dos autos do processo TCE-RJ 

nº 100.497-7/17: 

“A despeito da manifestação da CEE, no sentido da (i) inviabilidade de 

uma análise comparativa no mercado, em razão da especificidade dos serviços 

descritos no objeto; e (ii) regularidade da pesquisa realizada, com base no critério 

mínimo aceito pela doutrina e jurisprudência – a juntada de 03 (três) fornecedores 

distintos dentro do ramo pertinente licitado –, pondero que a amplitude da 

pesquisa é determinante para a obtenção do preço mais vantajoso, assegurando-

se a economicidade da futura contratação. Com efeito, o objetivo final de um 

certame licitatório é sempre a busca da melhor contratação para a Administração 

Pública, e, nesse sentido, uma boa pesquisa de mercado durante a fase interna do 

procedimento, com acesso ao maior número possível de fornecedores, é fator 

preponderante para o atingimento deste propósito. 

Destaco, ainda, que o Tribunal de Contas da União tem apontado, em 

relação à formação da estimativa de preços, a necessidade de consultar fontes de 

pesquisa que sejam capazes de representar fielmente o mercado, em especial por 

meio da verificação de valores praticados em contratações similares, reconhecendo 

a eventual insuficiência da coleta realizada unicamente com base nos orçamentos 

apresentados pela iniciativa privada1. Entretanto, isso não obsta a que, em certas 

espécies de contratação, a Administração se baseie em preços oficiais ou 

referenciais (por exemplo, EMOP, FGV etc), de onde melhor se extrairiam as 

condições reais de mercado. 

Em outras palavras, o essencial é a obtenção de valores mais próximos à 

                                                           
1 Cf. TCU. Acórdão nº 868/2013 – Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer, j. em 10.04.2013. 
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realidade de mercado, devendo, sempre que possível e oportuno, proceder-se à 

consulta a fontes diversificadas de pesquisa. Conforme esclarece Ricardo 

Alexandre Sampaio, “a experiência tem indicado bons resultados quando a 

Administração amplia as fontes de pesquisa e, principalmente, realiza a depuração dos 

valores pesquisados”2. Esse, portanto, deve ser o foco da avaliação.  “ 

Embora a ampla pesquisa vise a garantir a contratação mais vantajosa para a 

administração pública, considerando a especificidade do objeto da presente 

licitação, as fontes de pesquisa restam restritas. 

Desta forma, considerando que o preço referencial encontrado por esta 

Coordenadoria encontra-se maior que o preço fixado no presente edital, 

entendemos que as pesquisas realizadas pela administração junto a empresas 

privadas possam ser aceitas como suficientes, no presente caso. 

 

Questões 3.1 e 3.3, relacionadas à análise do orçamento estimado.  

A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de 
impressão gráfica para bilhetes de Loteria Convencional de Múltiplas 
Chances. 

Foi estimado o quantitativo de 33.000.000 (trinta e três milhões) de 
bilhetes e o valor global estimado é de R$6.434.670,00 (seis milhões 
quatrocentos e trinta e quatro mil e seiscentos e setenta reais), para 
o período de 12 (doze) meses. 

A unidade de medida estabelecida foi o milheiro, ao preço unitário de 
R$194,99 (cento e noventa e quatro reais e noventa e nove 
centavos). 

De acordo com informações contidas nos anexos do edital o objeto, 
referente a prestação de serviços de confecção de bilhetes de loteria 
convencional, inclui a impressão, embalagem e entrega dos bilhetes 
na base de distribuição localizada na região metropolitana do Estado 
do Rio de Janeiro. 

A especificação dos bilhetes encontra-se detalhada no Anexo I, 
Termo de Referência. 

O jurisdicionado encaminhou as pesquisas realizadas junto a 3 
empresas do ramo (arquivo 22/09/2017-(23285-4/2017) 
comprovação de pesquisas...): 

- Formaset Industrial Ltda. – CNPJ 5.957.760/0001-76; 

- Indústria Gráfica Brasileira Ltda. – CNPJ 61.418.141/0001-13; e 

- Finerprint Proc. Dados Gráfica Editara e Representações Ltda. – 

  CNPJ 72.945.587/0001-12 

                                                           
2 “Pesquisa de preços com base em apenas três orçamentos de fornecedores não funciona!”, artigo disponível em 

<http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-

fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8>. Acesso em 28/04/2016.  

http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8
http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8
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A administração fixou o preço estimado utilizando o valor da média 
aritmética dos valores cotados para a unidade milheiro, encontrando 
o valor de R$194,99. 

A fim de verificar a adequabilidade dos preços estimados realizamos 
pesquisa junto ao site Banco de Preços, porém não obtivemos 
sucesso em obter qualquer registro com objeto semelhante. 

Posteriormente realizamos buscas na internet, não identificado 
empresas que apresentassem cotações para este tipo de impressão. 
Contudo, localizamos o Edital de Pregão Eletrônico nº 006/7066-
2017 – GILOG/BR, elaborado pela Caixa Econômica Federal, tendo 
por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de 
confecção de bilhetes da Loteria Federal, incluindo impressão, 
embalagem e entrega (anexado via arquivo digital datado de 
29/09/2017). 

A tabela a seguir elaborada demonstra o comparativo entre os 
preços estimados e os preços referenciais encontrados em nossas 
pesquisas: 

Item Quant. 

Un. 

V unit. 
Subtotal 

analisado 

Valor unit. 

Pesquisado 
Subtotal Dif. Dif. 

na tabela (A) Analisado (C)=A*B (D) pesquisado em R$ em % 

 analisada   (B)     (E)=A*D (F)=C-E (sobre E) 

1 33000 milheiro 194,990 6434670,00 439,51 14503830,00 -8.069.160,00 -56% 

Verifica-se que o valor estimado encontra-se menor que o 
pesquisado por esta Coordenadoria, em 56%.  

Cabe ressaltar que o preço pesquisado por esta Coordenadoria 
refere-se ao preço também estimado pela Caixa Econômica Federal 
para o referido edital, que possui objeto semelhante, embora possam 
existir possíveis diferenças nas especificações dos bilhetes definidos 
pelos dois órgãos. 

Desta forma, considerando que o preço referencial encontrado por 
esta Coordenadoria encontra-se maior que o preço fixado no 
presente edital, podemos considerar que os procedimentos adotados 
pela administração para determinar o critério de aceitabilidade da 
licitação se ampararam em boas práticas de orçamentação, 
considerando ainda a especificidade do edital que acaba por reduzir 
as fontes de pesquisas de preços. 

Assim, de acordo com o que se demonstrou, entendemos que o 
preço estimado encontra-se compatível com os preços referenciais 
pesquisados por esta Coordenadoria. 

Da análise procedida quanto à economicidade, verifica-se a 
necessidade de que o jurisdicionado atenda às seguintes questões: 

1 – Encaminhar memória de cálculo do quantitativo estimado no 
presente edital, a fim de demonstrar a demanda dos quantitativos 
fixados, que deve ser calculado em função do consumo e utilização 
prováveis, conforme determina o art. 6º, IX, c/c o art. 7º, §2º, I, ou o 
art.15, § 7º, II, c/c o art. 40, § 2º, I, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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DA PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Ante o exposto síntese do que foi examinado, sugerimos a 
comunicação ao atual Presidente da Loteria do Estado do Rio de 
Janeiro - LOTERJ, com base no §1º do art. 6º da Deliberação TCE-
RJ nº 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do 
artigo 26 do Regimento Interno, para: 

1 – Adiar e manter esta licitação adiada sine die aguardando a 
decisão conclusiva desta Corte pelo conhecimento deste edital, 
encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 
adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei 
nº 10.520/02, além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial 
(internet). 

2 - Retificar a redação do subitem 15.8 do edital que trata do 
reajustamento observando a regra estabelecida pela Lei Nacional n 
10.192/01, ao definir que o prazo para reajustamento contratual será 
contado a partir da data do orçamento oficial OU da proposta 
apresentada pelo licitante.  Como são datas distintas, deve o 
jurisdicionado optar entre uma e outra. 

3 – Encaminhar memória de cálculo do quantitativo estimado no 
presente edital, a fim de demonstrar a demanda dos quantitativos 
fixados, que deve ser calculado em função do consumo e utilização 
prováveis, conforme determina o art. 6º, IX, c/c o art. 7º, §2º, I, ou o 
art.15, § 7º, II, c/c o art. 40, § 2º, I, da Lei Federal nº 8.666/93. 

4 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida 
publicidade a mesma na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 
8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; e 

5 - Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 
procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 
publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 
arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

O douto Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, por 

meio do parecer constante da peça eletrônica “09/10/2017 – Informação MPE”.  

É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos em substituição a Conselheiro, em 

razão de convocação – para que eu assim atuasse – pela Presidência desta 

Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 04/04/2017. 
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Após detido exame dos autos, verifico que o Corpo Instrutivo propõe que 

seja alterado o item 15.8 do instrumento editalício, definindo o prazo para o 

reajustamento de preços, se será contado a partir da data de apresentação da 

proposta ou do orçamento a que ela se referir, nos termos do que estabelece o 

art. 3º da Lei nº 10.192/01. 

Considero pertinente a comunicação proposta pelo zeloso Corpo Técnico 

deste Tribunal. De fato, para que se defina precisamente o dia e o mês em que se 

promoverá o reajustamento anual, mister se faz que fique bem definido o termo a 

quo a partir do qual será contado o prazo de 12 (doze) meses, para fins de 

reajuste dos valores contratuais, em face dos efeitos da inflação. 

Nesse sentido, por elucidativo, colaciono a seguir excerto de decisão 

proferida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciada no Acórdão 

nº 2923/2010 – Plenário, in verbis (grifamos): 

6. Portanto, o reajustamento dos contratos pode adotar como 
referência a data-limite para apresentação das propostas ou a 
data do orçamento, conforme art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001. 
Há duas opções: adota-se como termo inicial a data-limite para 
apresentação das propostas ou a data do orçamento. Na primeira 
hipótese, os preços poderão ser reajustados a partir do mesmo dia e 
mês do ano seguinte. Na segunda, é necessário, em primeiro lugar, 
estabelecer o que se deve entender por 'data do orçamento'. A 
primeira observação é que o reajuste dos preços contratuais deve 
ser aplicado a partir de uma data determinada. Ocorre que, de 
acordo com a prática adotada nas obras públicas, os orçamentos são 
referentes a um determinado mês, sem indicação do dia 
(novembro/2000, por exemplo). E não há obstáculo para que assim o 
seja. Nesse caso, o reajustamento do contrato é aplicável no 
exercício seguinte, a partir do 1º dia do mesmo mês do orçamento. 
Evidentemente, nada impede que o orçamento se refira a uma data 
específica, caso em que o reajuste será aplicável a partir do mesmo 
dia e mês do ano seguinte. 

 

No que tange à análise da economicidade, comungo, igualmente, do 

entendimento manifestado pelo Corpo Instrutivo no sentido de que deve abranger, 

necessariamente, o aspecto quantitativo, afigurando-se imprescindível que o 

jurisdicionado encaminhe  além de documentos, tais como pesquisas de 

mercado e orçamento estimativo da licitação, na forma do art. 7º, § 2º, inciso II, da 

Lei 8.666/93  demonstração quanto à origem da demanda dos quantitativos 
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fixados neste edital, que devem ser calculados em função do consumo e 

utilização prováveis, conforme determina o art. 6º, IX, c/c o art. 7º, §2º, I, ou o 

art.15, § 7º, II, c/c o art. 40, § 2º, I, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Ex positis – adotando, como razões de decidir, aquelas constantes da 

instrução lançada à peça eletrônica “29/09/2017-Informação da CEE” – posiciono-

me  DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o parecer do douto 

Ministério Público Especial, e 

VOTO: 

 

I- Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da Loteria do Estado do Rio 

de Janeiro- LOTERJ, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Deliberação TCE-

RJ nº 204/96, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes 

providências: 

1 – Adie e mantenha esta licitação adiada sine die aguardando a 

decisão conclusiva desta Corte pelo conhecimento deste edital, 

encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei nº 

10.520/02, além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial 

(internet). 

2 - Retifique a redação do subitem 15.8 do edital que trata do 

reajustamento observando a regra estabelecida pela Lei Nacional n 

10.192/01, ao definir que o prazo para reajustamento contratual será 

contado a partir da data do orçamento oficial OU da proposta 

apresentada pelo licitante.  Como são datas distintas, deve o 

jurisdicionado optar entre uma e outra. 

3 – Encaminhe memória de cálculo do quantitativo estimado no 

presente edital, a fim de demonstrar a demanda dos quantitativos 

fixados, que deve ser calculado em função do consumo e utilização 

prováveis, conforme determina o art. 6º, IX, c/c o art. 7º, §2º, I, ou o 

art.15, § 7º, II, c/c o art. 40, § 2º, I, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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4 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade à 

mesma, na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, 

encaminhando as cópias a este Tribunal.  

5 - Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do 

procedimento licitatório em tela, remetendo, na ocasião, prova da 

publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos arrolados 

no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

II- Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado de que a proposta do Corpo Instrutivo e 

o parecer do douto Ministério Público Especial podem ser consultados 

eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

Plenário,  

GA-1, em 31/10/2017 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Conselheiro-Substituto 
 


