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Trata o presente processo do Edital de Pregão Eletrônico nº 

003/2017, encaminhado pela Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento 

Econômico do Rio de Janeiro, objetivando a contratação do serviço de táxi aéreo, para 

o transporte não regular de passageiros, a fim de prestar um serviço de excelência ao 

chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, no valor estimado em R$ 

2.518.000,00 (dois milhões e quinhentos e dezoito mil reais), pelo prazo de 12 (doze) 

meses.  

 

O certame encontra-se com previsão de realização para o dia 

23/08/17. 

 

Após exame preliminar, o órgão do Corpo Instrutivo proferiu 

parecer conclusivo com o seguinte teor, ipsis litteris: 

 

“Ante o exposto, síntese do que foi examinado, sugerimos a comunicação ao Secretário 

de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, 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: 
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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 Federal nº 8.666/93 c/c art. 4º da 

Lei Federal nº 10.520/02, além de divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet) 

em cumprimento ao que determina o art. 8º da Lei Federal nº 12.527/11; 

 

2 – Ponderar sobre a pertinência e oportunidade da contratação pretendida, levando em 

conta a fragilidade da situação financeira em que se encontra o Estado do Rio de 

Janeiro; 

 

3 – Encaminhar as pesquisas de mercado efetuadas pela Secretaria de Estado da Casa 

Civil junto a sociedades empresariais que prestam serviços de táxi aéreo para transporte 

não regular de passageiros, demonstrando ainda qual foi a metodologia utilizada para 

chegar ao valor estimado de R$31,4750 por unidade de quilômetro voado como critério 

de aceitabilidade de preços para esta licitação; 

 

4 – Encaminhar o parecer da Assessoria Jurídica aprovando o edital e a minuta do 

contrato, nos termos do Parágrafo Único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

5 – Retificar a redação do subitem 12.5.3 admitindo que a aptidão dos licitantes seja 

acolhida desde que comprove ter executado ao menos 50% do quantitativo total 

estimado para esta licitação, conforme indicado no quadro que integra o item 5.3 deste 

edital, nos termos do que dispõe o §1º do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

6 – Esclarecer quais serão os requisitos a serem avaliados para justificar o serviço de 

“excelência” exigido no item 2.1 do edital bem como justificar a necessidade de um jato 

birreator com “toilette” privativo dotado de poltronas giratórias na aeronave conforme 

exigido nos itens 2.1.6 e 2.1.8 do Termo de Referência. O questionamento se justifica 

porque a utilização de uma aeronave do tipo turboélice de configuração mais modesta 

poderá resultar em considerável redução na estimativa oficial;   

 

7 – Motivar a exigência definida no subitem 5.1 do Termo de Referência no sentido de 

que as empresas deverão dispor de sala VIP nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont, 

São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, para conferir privacidade e segurança ao Chefe do 

Executivo; 

 

8 – Demonstrar que a intervenção está contemplada nas metas do PPA e da LDO para o 

ano em curso, nos termos do que estabelece o  art.40, II, c/c o art.57 da Lei Federal 

nº 8.666/93 c/c o art.3º, I, e art.4º, III, da Lei Federal nº 10.520/02; 

 

9 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 

efetuadas no ato convocatório se for o caso, 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 

 

10 - 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. 
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Sugerimos ainda ao egrégio Plenário determinar disponibilização ao jurisdicionado da 

análise efetuada por esta Coordenadoria para a adequada compreensão acerca dos 

aspectos analisados.” 

 

O Ministério Público Especial, representado por seu Procurador 

Geral, Dr. Sergio Paulo de Abreu Martins, manifestou-se nos termos que trago à 

colação, in verbis: 

 

“Ao compulsar os autos, este Parquet especial observa a pertinência das informações 

trazidas pela Unidade Técnica competente (CEE), na forma do minucioso relatório 

elaborado em 14/08/2017. 

 

Dentre as impropriedades anteriormente transcritas e mediante a precariedade financeira 

pela qual atravessa o Estado do Rio de Janeiro - levando o próprio Poder Executivo a 

decretar estado de calamidade - salta aos olhos deste Órgão Ministerial o luxuoso 

detalhamento das especificações técnicas da aeronave, bem como as exigências 

editalícias referentes à disponibilidade de salas VIP em diversos aeroportos do país. 

 

Ademais, causa estranheza uma licitação de vultoso valor - R$ 2.518.000,00 (dois 

milhões, quinhentos e dezoito mil reais) – envolvendo questionável opulência e 

desnecessária ostentação, num momento de real turbulência pela qual milhares de 

servidores públicos estaduais estão passando, com recorrentes atrasos no pagamento 

dos seus vencimentos, ainda restando pendente a parcela correspondente ao décimo 

terceiro salário do ano de 2016.   

 

Conforme amplamente noticiado na imprensa, a Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

Assuntos Cíveis e Institucionais do Ministério Público do Estado do Rio teria instaurado 

procedimento para apurar as ilegalidades de edital em exame, em especial, no que diz 

respeito aos princípios da economicidade e da razoabilidade. 

 

De fato, tal pretensão não parece minimamente aceitável, num momento de total 

desconstrução vivenciado pelo Estado do Rio de Janeiro, cujo endividamento atingiu 

patamares nunca dantes experimentados, conforme parecer deste Ministério Público 

Especial, de 09/05/2017, referente à Prestação de Contas de Governo – Exercício/2016 

(Processo 101.576-6/17), cujo julgamento do dia 30/05/2017 resultou na Emissão de 

Parecer Prévio Contrário por parte desta Corte de Contas.  

 

Nesse diapasão, torna-se válida e oportuna a transcrição do seguinte excerto do 

mencionado parecer ministerial, in verbis: 

 

Segundo apurado pelo Corpo Instrutivo (fl. 259), relação DCL/RCL apresentou uma taxa 

de crescimento de 18,39% ao ano nos dois últimos exercícios, resultante do aumento da 

DCL (6,84%) e da redução da RCL (9,75%) no período. Isso significa que, mantido o 

mesmo ritmo de crescimento, ao final do ano em curso, a relação atingirá 254,44%, 

distanciando-se ainda mais do teto de endividamento fixado no art. 3º da Resolução nº 

40/01, do Senado Federal. 

 

A se confirmar a tendência, agravar-se-ão as dificuldades do Estado para obter garantias 
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da União, inviabilizando totalmente novas contratações de operações de crédito, além de 

comprometer irremediavelmente a regularidade das contas de governo. (Grifos nossos) 

 

Pelo exposto, alternativa não resta ao Ministério Público de Contas do que opinar pelo 

reconhecimento da manifesta ANTIJURIDICIDADE do Edital de Pregão Eletrônico nº 

003/2017, uma vez que as flagrantes ilegitimidade e desconsideração do postulado da 

economicidade decorrentes dos seus próprios termos tornam despicienda a comunicação 

proposta pelo Corpo Instrutivo. 

 

Por fim, mas não menos importante, este Parquet Especial opina, também, pela a 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, com 

vistas à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais, para que 

tome ciência da decisão a ser prolatada pelo Egrégio Plenário.” 

 

É o Relatório. 

 

Ab initio, registro que atuo nestes autos por força dos Atos 

Executivos nºs 20.789 e 20.796, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro, respectivamente, nas datas de 04 e 11 de abril de 2017. 

 

O objeto pretendido pela Secretaria de Estado da Casa Civil não é 

inédito neste Tribunal. A contratação anterior e seus aditamentos tramitaram nesta 

Corte conforme quadro constante do parecer do zeloso Corpo Instrutivo: 

 

Processo  Natureza  Objeto Valor Total Valor 

unitário: 

Km/voado 

115.409-7/12 Contrato 
nº 12/12 

Prestação de serviço de 
táxi aéreo para atender 
ao Governador do Estado 
– Por 12 meses 

R$3.456.000,00 R$28,80 

116.033-3/13  1º Termo 
Aditivo 

Prestação de serviço de 
táxi aéreo para atender 
ao Governador do Estado 
– Por 12 meses 

R$3.474.000,00 R$28,95 

111.881-5/14 2º Termo 
Aditivo 

Prestação de serviço de 
táxi aéreo para atender 
ao Governador do Estado 
– Por 83 dias 

R$779.480,00 R$ 29,98 

100.324-0/15 3º Termo 
Aditivo 

Prestação de serviço de 
táxi aéreo para atender 
ao Governador do Estado 
– Por 12 meses 

R$2.698.200,00 R$29,98 
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Não consta do quadro acima a menção ao edital do Pregão que 

promoveu a disputa licitatória. Isso decorre do fato de o mesmo ter sido examinado nos 

autos do próprio contrato, autuado como TCE-RJ nº 115.409-7/12. 

 

O instrumento contratual anterior foi assinado em 08/10/12, com 

vigência por 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato na imprensa oficial. O 

terceiro aditamento
1
 à relação jurídica estabeleceu que seu término dar-se-ia em 

31/12/15.  

 

Não consta informação no Sistema de Controle e 

Acompanhamento de Processos – SCAP quanto à existência de processo que tenha 

tratado da prorrogação contratual para os exercícios subsequentes (2016/2017), não 

sendo possível identificar como a necessidade pública em questão fora satisfeita após 

31/12/15.  

 

Em face disso, deverá a Casa Civil prestar informações acerca do 

modus operandi durante o período de 2016/2017, aparentemente sem cobertura 

contratual. 

 

O novo edital encaminhado a esta Corte veio desacompanhado de 

documentos que indicassem a economicidade do valor estimado para a contratação, 

então fixado em R$ 31,4750 para o quilômetro unitário voado. 

  

Pude observar que as configurações da aeronave constantes do 

Termo de Referência indicam um porte inferior ao que constou do Termo de 

Referência do edital anterior (TCE-RJ nº 115.409-7/12), no que toca ao número de 

passageiros; autonomia mínima em voo cruzeiro; distância a ser percorrida; velocidade 

mínima de cruzeiro, etc., muito embora o preço unitário estimado na presente licitação 

para o quilômetro voado seja superior ao da contratação anterior. Vejamos: 

 

                                                           
1
 Examinado nos autos do Processo TCE-RJ nº 100.324-0/15. 
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- Descrição da aeronave no Termo de Referência do presente 

Pregão nº 003/17:  

 

 

- Descrição da aeronave no Termo de Referência do Pregão nº 

003/12 – Processo TCE-RJ nº 115.409-7/12: 

 

 

 

Portanto, associado ao envio de documentos que embasem a 

formação do preço estimado, conforme solicitado pelo Corpo Instrutivo, deverá o 

jurisdicionado também esclarecer o fato de o preço unitário estimado do quilômetro 

voado ser superior ao da contratação anterior, muito embora com configuração de uma 

aeronave aparentemente de porte inferior.  
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Outra relevante questão que deverá ser detalhadamente 

esclarecida pela Secretaria de Estado da Casa Civil diz respeito à forma de 

atendimento à necessidade de transportar o Governador mediante um serviço de 

transporte aéreo diferenciado, não regular de passageiros, dotado de um plus em sua 

prestação, qualificado no objeto como um serviço de “EXCELÊNCIA”. 

 

O edital e seu correspondente termo de referência delineiam que o 

serviço de táxi aéreo ocorra em aeronave a jato, com biorreator, que proporcione: 

velocidade e segurança; capacidade mínima de transportar uma comitiva de 06 

(seis) passageiros; velocidade mínima de 750 km/h; uso exclusivo executivo; ar-

condicionado; “galley” com revestimento térmico para acondicionamento de 

comissaria e gavetas para acondicionamento de material descartável; assentos 

configurados para possíveis reuniões em poltronas giratórias; “toilette” privativo 

em compartimento independente da cabine de passageiros, etc.  

 

Além disso, o subitem 5.1 do Termo de Referência estabelece que 

o contratado deverá:  

 

 

 

Esse elevado nível de EXCELÊNCIA na prestação, 

detalhadamente configurado no ato de chamamento e no termo de referência, motivou 
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o Corpo Instrutivo a propor ao jurisdicionado as seguintes medidas: 

 

“2 – Ponderar sobre a pertinência e oportunidade da contratação pretendida, 
levando em conta a fragilidade da situação financeira em que se encontra o Estado 
do Rio de Janeiro; 
 
[...] 
 
6 – Esclarecer quais serão os requisitos a serem avaliados para justificar o serviço 
de “excelência” exigido no item 2.1 do edital bem como justificar a necessidade de 
um jato birreator com “toilette” privativo dotado de poltronas giratórias na 
aeronave conforme exigido nos itens 2.1.6 e 2.1.8 do Termo de Referência. O 
questionamento se justifica porque a utilização de uma aeronave do tipo turboélice 
de configuração mais modesta poderá resultar em considerável redução na 
estimativa oficial;   
 
7 – Motivar a exigência definida no subitem 5.1 do Termo de Referência no sentido 
de que as empresas deverão dispor de sala VIP nos aeroportos do Galeão, Santos 
Dumont, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, para conferir privacidade e 
segurança ao Chefe do Executivo;” 

  

Importante consignar que os serviços almejados pelo Poder 

Executivo não estão incólumes ao crivo da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

economicidade, consoante restou assentado no parecer do Corpo Técnico e no do 

representante do parquet junto a este Tribunal. 

 

É de notório conhecimento público o GRAVÍSSIMO quadro 

socioeconômico em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro.  

 

Não é possível fechar os olhos para a realidade atual. A sociedade 

fluminense tem suportado níveis de desemprego superiores àqueles registrados em 

outros Estados, circunstância que tem atingido a renda de diversas famílias, 

produzindo seu empobrecimento. 

 

Os servidores públicos do Estado, por sua vez, vêm continuamente 

recebendo seus salários com atraso, muitos sem ainda ter recebido o 13º salário do 

exercício anterior, a ponto de gerar a mobilização da sociedade civil e de associações 

de servidores em prol da distribuição de cestas básicas para os segmentos das 

carreiras mais atingidas. 
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Doutro lado, os serviços públicos essenciais como saúde e 

educação estão comprometidos pela falta de recursos.  

 

Em relação à saúde, vale recordar que, na Prestação de Contas de 

Governo de 2016, processo TCE-RJ nº 101.576-6/17, o voto da ilustre Conselheira 

Marianna Montebello Willeman deixou assentado que: 

 

“O Governo do ERJ aplicou somente 10,42% das receitas de impostos e 

transferências de impostos em Ações e Serviços Públicos de Saúde, não 

cumprindo o limite mínimo de 12% estabelecido no art. 6º da Lei Complementar 

Federal n° 141/12 c/c o inciso II, §2, artigo 198 da Constituição Federal.” 

 

Em relação à educação, tenha-se como exemplo a situação da 

Universidade do Estado – UERJ, que chegou ao ponto de paralisar as suas atividades 

até o final do corrente ano por falta de recursos, situação que traz prejuízos aos seus 

alunos, às pesquisas científicas, etc. 

 

A isso tudo, some-se que o próprio Estado firmou Termo de 

Compromisso com a União visando a sua recuperação fiscal e, para tanto, dentre 

várias medidas restritivas a que se comprometeu, constou as de:  

 

- reduzir e revisar os incentivos fiscais; 

- estabelecer limites de gastos para as despesas primárias; 

- estruturar extensão da operação externa para cessão de 

recebíveis futuros de royalties e participações especiais de petróleo junto a 

investidores internacionais para o Rioprevidência;  

- adoção de plano sistematizado voltado a promover o reequilíbrio 

fiscal;  

- elevar a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores 

ativos;  

- promover a alienação da integralidade das ações da Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, etc.  
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Esse pacote de medidas ajustadas entre o Estado do Rio de 

Janeiro e a União em Termo de Compromisso demonstra que a situação fiscal exige 

austeridade no custeio da máquina pública.  

 

Não foi por outro motivo que o Ministério Público junto a este 

Tribunal de Contas, com peculiar propriedade, trouxe à baila trecho de seu parecer no 

processo referente à Prestação de Contas de Governo – Exercício/2016 (Processo 

101.576-6/17), apreciado em Plenário na sessão de 30/05/2017: 

 

“Segundo apurado pelo Corpo Instrutivo (fl. 259), relação DCL/RCL apresentou uma 
taxa de crescimento de 18,39% ao ano nos dois últimos exercícios, resultante do 
aumento da DCL (6,84%) e da redução da RCL (9,75%) no período. Isso significa 
que, mantido o mesmo ritmo de crescimento, ao final do ano em curso, a relação 
atingirá 254,44%, distanciando-se ainda mais do teto de endividamento fixado no 
art. 3º da Resolução nº 40/01, do Senado Federal. 
 
A se confirmar a tendência, agravar-se-ão as dificuldades do Estado para obter 
garantias da União, inviabilizando totalmente novas contratações de operações de 
crédito, além de comprometer irremediavelmente a regularidade das contas de 
governo. (Grifos nossos)” 

 

Todo esse cenário conduz, inexoravelmente, à reflexão da real 

necessidade de os serviços pretendidos serem realizados com o nível de detalhamento 

idealizado pela Secretaria da Casa Civil, malgrado a existência de outras opções mais 

alinhadas com as diretrizes de responsabilidade fiscal que a situação atual exige. 

 

Assim, deverá o jurisdicionado apresentar justificativas em relação 

à escolha da prestação dos serviços nos moldes aqui delineados em detrimento de 

outras opções de transporte aéreo disponíveis no mercado, tendo em consideração a 

GRAVÍSSIMA situação fiscal em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro. 

 

Deixo de acolher, apenas, a proposição do item “8” da conclusão 

do Corpo Instrutivo, quanto à demonstração de a intervenção estar contemplada nas 

metas do PPA e da LDO para o ano em curso por entender que a mesma seria 

inaplicável ao objeto licitado. 
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Por último, discordo da proposta constante do parecer do 

Ministério Público Especial de declaração, desde já, da antijuridicidade do ato 

convocatório, por entender que deva ser dada a oportunidade ao jurisdicionado para 

que corrija as impropriedades apontadas, encaminhe os documentos faltantes e 

justifique os questionamentos efetuados por esta Corte, em respeito aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me PARCIALMENTE DE 

ACORDO com o Corpo Instrutivo e EM DESACORDO com o Ministério Público 

Especial, e 

 

VOTO: 

 

Pela COMUNICAÇÃO, prevista no §1º do art. 6º da Deliberação 

TCE-RJ nº 204/96, ao Titular da Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento 

Econômico para que, no prazo legal, atenda as medidas abaixo descritas: 

 

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 

Federal nº 8.666/93 c/c art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, além de divulgar a iniciativa 

no sitio eletrônico oficial (internet) em cumprimento ao que determina o art. 8º da Lei 

Federal nº 12.527/11; 

 

2 – Pondere sobre a pertinência e oportunidade da contratação 

pretendida, apresentando justificativas em relação à escolha da prestação dos serviços 

nos moldes aqui delineados em detrimento de outras opções de transporte aéreo 

disponíveis no mercado, tendo em consideração a GRAVÍSSIMA situação fiscal em 

que se encontra o Estado do Rio de Janeiro; 

 

3 – Encaminhe as pesquisas de mercado efetuadas junto a 

sociedades empresariais que prestam serviços de táxi aéreo para transporte não 
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regular de passageiros, demonstrando ainda a metodologia utilizada para chegar ao 

valor estimado de R$31,4750 por unidade de quilômetro voado como critério de 

aceitabilidade de preços para esta licitação e apresentando justificativas em relação ao 

fato de o porte da aeronave ser inferior ao da contratação anterior, porém de preço 

estimado superior; 

 

4 – Encaminhe o parecer da Assessoria Jurídica, aprovando o 

edital e a minuta do contrato, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

 

5 – Retifique a redação do subitem 12.5.3, admitindo que a aptidão 

dos licitantes seja acolhida desde que comprove ter executado ao menos 50% 

(cinquenta por cento) do quantitativo total estimado para esta licitação, conforme 

indicado no quadro que integra o item 5.3 deste edital, nos termos do que dispõe o §1º 

do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

6 – Esclareça quais serão os requisitos a serem avaliados para 

justificar o serviço de “excelência” exigido no item 2.1 do edital, bem como justifique a 

necessidade de um jato birreator com “toilette” privativo dotado de poltronas giratórias 

na aeronave conforme exigido nos itens 2.1.6 e 2.1.8 do Termo de Referência. O 

questionamento se justifica porque a utilização de uma aeronave do tipo turboélice de 

configuração mais modesta poderá resultar em considerável redução na estimativa 

oficial, tendo em consideração a GRAVÍSSIMA situação fiscal em que se encontra o 

Estado do Rio de Janeiro;  

 

7 – Motive a exigência definida no subitem 5.1 do Termo de 

Referência no sentido de que as empresas deverão dispor de sala VIP nos aeroportos 

do Galeão, Santos Dumont, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, para conferir 

privacidade e segurança ao Chefe do Executivo, tendo em consideração a 

GRAVÍSSIMA crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro; 

 

8 - Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas 
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as alterações efetuadas no ato convocatório se for o caso, 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 

 

9 – 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; 

 

10- Informe a este Tribunal como a necessidade pública em 

questão fora satisfeita após 31/12/15, vez que não consta informação nesta Corte 

quanto à contratação dos serviços para os exercícios de 2016/2017. 

 

 
GA-3,           de                                          de   2017. 

 
 
 

ANDREA SIQUEIRA MARTINS 

CONSELHEIRA SUBSTITUTA  


