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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PLENÁRIO 

GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO MARCELO VERDINI MAIA 

 

      VOTO GA-2 

PROCESSO: TCE-RJ 216.691-2/17 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

ASSUNTO: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 08/2017 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS. EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS SUFICIENTES AO EXAME DA ECONOMICIDADE. 

ATENDIMENTO PARCIAL DA COMUNICAÇÃO ANTERIOR. 

CIÊNCIA AO PLENÁRIO. NOVA COMUNICAÇÃO. ANEXAÇÃO.   

 

Versam os autos sobre o Edital de Pregão Presencial SRP n°. 08/2017 (Processo 

Administrativo n°. 51.545/2017) encaminhado pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, cujo 

objeto é o Registro de Preços para aquisição de uniformes escolares em atendimento às 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no valor total estimado atualizado de R$ 

30.784.387,50 (trinta milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos)1. 

Tramita apensado aos presentes autos o Processo TCE-RJ n°. 213.350-9/2017, o qual versa 

sobre Representação em face de possíveis irregularidades do presente Edital licitatório. Referido 

processo receberá voto nesta mesma sessão, em separado.   

                                                           
1
 Em exame quanto à economicidade do certame, o Corpo Instrutivo detectou que houve um aumento do valor estimado 

de R$ 22.463.070,00 para R$ 30.784.387,50 sem que tenham sido fornecidas justificativas para o aumento efetuado. 
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O certame encontra-se adiado sine die, conforme consulta realizada ao sítio eletrônico oficial 

da Prefeitura de Duque de Caxias2 e publicações3 no Jornal “Diário do Acionista”, Boletim Oficial do 

Município e no Diário Oficial da União. 

Trata-se da segunda submissão plenária.  

Na última sessão, realizada em 05.09.2017, diante das inconsistências do instrumento 

convocatório, o Plenário deliberou pela formalização de Comunicação, Determinação e 

Recomendação ao responsável, no seguinte sentido: 

I - pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito de Duque de Caxias, nos termos da Lei 
Complementar nº 63/90, para que, no prazo de 30 dias, adote as seguintes 
providências: 

1 – Adiar a licitação pelo prazo necessário ao cumprimento da diligência 
aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte quanto ao 
conhecimento do 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 
10.520/2002; 

2 – Ampliar a pesquisa de mercado, com a obtenção de mais orçamentos válidos, 
de forma a justificar o valor definido para o objeto licitado, servindo-se também da 
consulta de atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, boletins de 
preços, contratos de outros órgãos e/ou contratos anteriores do próprio órgão a 
fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto a ser adquirido, em 
observância aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93, consolidando os 
valores em um único termo de referência; 

3 - Encaminhar a pesquisa de preço efetuada com a empresa constante do mapa de 
preços enviado, fazendo constar ainda seu CNPJ; 

4 - Encaminhar os registros que embasaram as quantidades a serem adquiridas, 
indicando o quantitativo de alunos por escola, o quantitativo do material solicitado, 
o histórico de aquisições anteriores ou planilhas ou estudos estimativos que 
prevejam ou confirmem o quantitativo descrito no edital; 

5 - Esclarecer as indagações que foram trazidas nos autos do processo que cuida da 
Representação contra o Edital em epígrafe: 

O Representante alega que a exigência de entrega dos produtos a serem adquiridos 
em quinze dias, conforme previsto no item 12.5.1 do edital, irá restringir a 
competitividade uma vez que se trata de uma licitação para registro de preços e a 
adequada elaboração dos uniformes na formatação exigida pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias demandará prazo razoável 
superior aos quinze dias previstos no edital. Em resposta ao suscitado o 
Jurisdicionado informou que procedeu alteração, todavia, as alterações 

                                                           
2
 http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/. Acesso em 07.12.2017. 

3
 Cópias encaminhadas pelo Jurisdicionado, compondo o Documento Digital TCE n°. 27.164-2/2017, de 01. 11.2017. 

http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/
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mencionadas não foram encontradas nos autos do presente, motivo pelo qual 
deverá o jurisdicionado justificar as alterações ocorridas no edital e o prazo 
concedido para a entrega dos produtos.; 

6- Retificar o subitem 3.2, “a” do Edital, considerando que a abrangência das 
penalidades indicadas no art. 87, III e IV Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos: 

Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela 
Administração Municipal Direta ou Indireta, nos termos do inc. III do art. 87 da Lei 
nº 8.666/93”; e “b) Não será admitida a participação de licitantes já incursos na 
pena do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade 
que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública.  

7 - Retificar o subitem III, b.1.2.3 do edital no que concerne à proibição genérica de 
participação no certame de empresas que estejam em recuperação judicial, 
conforme apontamentos feitos ao longo do voto; 

8 - Detalhar, especificando item por item, por meio 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 

9 – 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. 

II – pela DETERMINAÇÃO, com base na LC nº 63/1990, ao Prefeito do Município de 
Duque de Caxias, para que, em casos futuros, não concentre em membro da 
Comissão de Licitação a atribuição de elaborar os instrumentos convocatórios, em 
observância ao princípio da segregação das funções, conforme registros feitos 
neste voto, o que será objeto de verificação em fiscalizações desta Corte. 

III – pela RECOMENDAÇÃO, com base na LC nº 63/1990, ao Prefeito do Município 
de Duque de Caxias para que, nos próximos certames licitatórios, avalie a 
conveniência da adoção do pregão eletrônico em detrimento do presencial, na 
medida em que aquele, em tese, é capaz de atrair um maior número de 
interessados e, portanto, prestigia a competitividade do certame, adotando ainda 
as medidas necessárias para a regulamentação do pregão eletrônico para a compra 
de bens e serviços comuns no âmbito do município. 

IV – pela REMESSA dos autos ao relator original após o cumprimento dos itens 
anteriores.   

V – pela APENSAÇÃO a estes autos do Processo TCE n. 213.350-9/17, que cuida de 
representação oferecida para impugnar o instrumento convocatório em análise.  

 

Em atenção à mencionada decisão, retornam os autos a esta Corte, com documentos e 

esclarecimentos apresentados pelo Jurisdicionado, autuados sob o documento eletrônico TCE-RJ nº. 

27.164-2/2017, de 01.11.2017.  
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Considerando critérios consubstanciados no regramento atinente à matéria, a Coordenadoria 

de Exame de Editais – CEE, em 14.11.2017, após reexame do feito, sugeriu a Ciência dos expedientes 

encaminhados através do Documento Eletrônico TCE/RJ n°. 27.164-2/17; a Comunicação para o 

atendimento de aspectos relacionados à economicidade; bem como a Anexação do Processo TCE-RJ 

n°. 213.350-9/17, relativo à Representação, ao presente processo. 

O douto Ministério Público Especial, em 16.11.2017, representado por seu Procurador-Geral, 

Dr. Sergio Paulo de Abreu Martins Teixeira, manifesta-se parcialmente de acordo com a sugestão 

proposta na instrução técnica. Em divergência, destaca que deixa de acompanhar a sugestão de 

anexação do processo relativo à Representação, porquanto “os respectivos autos já se encontram 

apensados, em obediência à decisão anterior”. 

É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro Marco Antonio Barbosa de 

Alencar, em razão de convocação da Presidente Interina deste Egrégio Tribunal de Contas, 

Conselheira Marianna Montebello WIlleman, realizada em sessão plenária de 04.04.2017. 

Com efeito, objetivando atender ao anteriormente solicitado, a Sra. Luciana Ribeiro Gomes, 

Secretária Municipal de Controle Interno, encaminhou por meio do Ofício n°. 876/SMCI/2017, 

esclarecimentos e documentos, que constituíram o documento eletrônico TCE-RJ n°. 27.164-2/2017, 

de 01.11.2017. 

De acordo com o Corpo Instrutivo, o Jurisdicionado atendeu apenas parcialmente a 

Comunicação plenária de 05.09.2017, não sendo possível, desta forma, concluir o exame de 

economicidade do certame.  

Da análise realizada pelo competente Corpo Instrutivo desta Corte, conclui-se que o 

Jurisdicionado cumpriu integralmente 6 (sete) dos 9 (nove) itens da Comunicação plenária anterior, a 

saber, itens I.1, I.4, I.5, I.6, I.7 e I.8, além da Determinação exarada. 

Noutro giro, restam pendentes de atendimento parcial os itens da Comunicação Plenária I.2 

e I.3, superado o item I.9.  

Após exame dos elementos constantes dos autos, considero acertadas as análises e 

proposições destacadas pelo Corpo Instrutivo.  
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Quanto ao exame de economicidade, segundo a Coordenadoria de Exame de Editais, deve 

ser refeita a pesquisa de mercado para os itens 15 ao 28; 43 ao 56; e 57 ao 70, promovendo-se  

“consulta a outras fontes, como a Internet, histórico de preços do órgão, registro de preços de outros 

entes, preços pactuados em outros contratos a fim de alcançar o máximo de vantagem nas 

contratações públicas (como alternativa a administração municipal poderá adotar os valores 

pesquisados no sistema de referência utilizado por este Tribunal), em observância aos arts. 3º, 15, 

inc. V, e 40, inc. X, da Lei n.º 8.666/93”. 

Tal questão foi decorrente da análise realizada pela Instrução quando, ao verificar a 

razoabilidade dos valores estimados definidos pela Administração, selecionando amostra de itens 

correspondentes a 100% do valor global estimado e os comparando com os preços encontrados no 

site do Banco de Preços (www.bancodepreços.com.br), concluiu pela “ocorrência de itens com 

valores estimados menores que os referenciais (itens: 1 ao 14; e 29 ao 42)” e pela “diferença 

encontrada entre o preço estimado pelo órgão e a pesquisa efetuada por esta CEE (ainda que 

consideremos que os produtos não são idênticos aos apresentados pelo órgão, porém, possuem certa 

similitude) para os itens: 15 ao 284; 43 ao 56; 57 ao 70”. 

Nesta esteira, cabe ressaltar que o certame licitatório visa, sobretudo, a garantir a melhor 

contratação para a Administração Pública, o que, por evidência, envolve considerações acerca dos 

preços ofertados pelos licitantes. Para tecer tal juízo é imprescindível que a Administração promova, 

na fase interna da licitação, prévia e minuciosa pesquisa de mercado, a fim de se municiar de 

elementos que permitam confrontar posteriormente os preços ofertados pelos licitantes com os 

praticados pelo mercado, de forma a excluir as propostas manifestamente inexequíveis e afastar 

aquelas superiores ao preço médio de mercado.   

A pesquisa de preços, enquanto instrumento de garantia da economicidade da contratação, 

deverá ser ampla e diversificada, de modo a abranger o maior número possível de fornecedores e de 

fontes de pesquisa, com o intuito de obter fiel estimativa de preço médio de mercado do objeto a ser 

licitado.  Em geral, a análise de preços se baseia na comparação dos preços do caso em exame com 

padrões de mercado obtidos por meio de fontes, dentre elas, sistemas de custos, preços publicados, 

preços praticados no âmbito da administração pública e cotações realizadas diretamente ao 

mercado. 

                                                           
4
 Apesar de nesse trecho o Corpo Instrutivo mencionar item 18, é possível concluir da leitura integral do parecer técnico 

que a referência correta é ao item 28. 

http://www.bancodepreços.com.br/
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No caso concreto, foi apresentada a pesquisa realizada para estimar o valor constante do 

Termo de Referência, com 3 (três) sociedades empresárias do ramo, quais sejam: RAFISA, Bazar SÃO 

DOMINGOS NETO LTDA-ME e PETRONILHA Com. de Materiais de Segurança e Serviços de Facção de 

Roupas Profissionais LTDA-ME, além de consulta ao site Banco de Preços. Contudo, não consta dos 

documentos apresentados pelo Jurisdicionado a cotação realizada pela empresa RAFISA, a qual deve 

ser providenciada e encaminhada a esta Corte.  

Assim sendo, revela-se imprescindível a ampliação da pesquisa de preços, visando ao alcance 

da economicidade da contratação almejada, cabendo nova Comunicação ao Jurisdicionado para que 

refaça a pesquisa de mercado para os itens 15 ao 28; 43 ao 56; e, 57 ao 70, nos termos acima 

alinhados.  

Outra questão relevante apresentada pela Instrução refere-se à alteração do valor total 

estimado, que passou de R$ 22.463.070,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil e 

setenta reais), para R$ 30.784.387,50 (trinta milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). De fato, em análise à nova planilha orçamentária 

apresentada pelo Jurisdicionado no documento digital TCE-RJ n°. 27.164-2 verifica-se que houve a 

alteração do valor estimado, sem, contudo, apresentação dos devidos motivos para tal, o que deve 

ser saneado. 

Registre-se que na Errata ao Edital, elaborada e apresentada às fls. 66/67 do aludido 

documento eletrônico, não consta menção à alteração do orçamento estimado. 

Acrescento, outrossim, no que se refere ao Processo TCE-RJ 213.350-9/2017, relativo à 

Representação, que o julgamento do mérito ocorrerá nesta oportunidade em voto em separado, de 

modo que mais adequada ao caso é anexação daquele expediente ao presente, residindo neste 

ponto minha divergência em relação ao Parquet de Contas.  

Ressalte-se, ainda, que na análise realizada pelo Corpo Instrutivo nos autos da 

Representação, foi sugerida a inclusão de item de Comunicação, concentrando nestes autos os 

pontos de impugnação em relação ao Edital, referente ao prazo de entrega dos uniformes. Contudo, 

observa-se que a aludida alteração de prazo foi de fato promovida pelo Jurisdicionado, como consta 
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do novo Termo de Referência encaminhado por meio do documento eletrônico 27.164-2/2017 (item 

5.3)5, tornando-se despicienda a inclusão de item de Comunicação neste sentido.  

Registro, derradeiramente, que o Jurisdicionado poderá acessar a manifestação do Corpo 

Instrutivo e o parecer do Ministério Público Especial através do sítio eletrônico deste Tribunal, em 

espaço próprio às consultas processuais6. 

Isto posto, posiciono-me DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e PARCIALMENTE DE ACORDO 

com o douto Ministério Público Especial.  

VOTO: 

1 – Pela CIÊNCIA AO PLENÁRIO acerca da remessa dos expedientes encaminhados através do 

Documento Digital TCE nº 27.164-2/2017; 

2 – Pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Prefeito Municipal de Duque de Caxias, com fulcro no artigo 

6º, § 1º da Deliberação TCE-RJ 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do art. 26 do 

Regimento Interno desta Corte para que, no prazo de 30 (trinta) dias atenda o que segue: 

2.1 – Mantenha a licitação adiada pelo prazo necessário ao cumprimento da diligência 

aguardando a decisão definitiva a ser adotada por esta Corte quanto ao conhecimento do Edital; 

2.2 – Aprimore os critérios de pesquisa de preços de forma a reduzir a estimativa efetuada. 

Para tanto a administração deve considerar os registros de preços praticados em contratos 

formalizados por outros entes da federação, além de consulta a outras fontes, como a Internet, 

outras empresas, histórico de preços do órgão, preços pactuados em outros contratos da contratada, 

público ou privados, a fim de alcançar o máximo de vantagem nas contratações públicas; 

2.3 – Encaminhe a cotação realizada pela empresa RAFISA, haja vista que a mesma faz parte 

do Mapa de preços encaminhados, todavia, não foi apresentada sua cotação (devendo ser 

encaminhado concomitantemente o número do CNPJ da mesma); 

                                                           
5
 Fl. 38 do documento eletrônico 27.164-2/2017 – PARTE V.  

6
 Disponível em: http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo.  

http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo
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2.4 – Detalhe, especificando item por item, através de Errata, todas as alterações efetuadas 

no ato convocatório, se for o caso, conferindo-lhe a devida publicidade, na forma do §4º do art. 21 

da Lei Federal nº 8.666/93 c/c art. 4º, Lei 10.520/02, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

3 – Pela ANEXAÇÃO do Processo TCE-RJ n° 213.350-9/17 aos presentes autos. 

GA-2, 

 
MARCELO VERDINI MAIA 

Conselheiro Substituto 
 

 


